
 
 

 
 
ASOCIAȚIA “GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ BANAT-VEST” este un parteneriat public privat care reuneşte 50 de membri provenind din mediul 

privat, public şi sector asociativ, cu rol important în susținerea și dezvoltarea comunităților locale din teritoriul reprezentat de GAL. Are 

sediul în orașul Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr. 9, județul Timiș. Asociația este organizată conform OG nr. 26/2000,  iar urmare a 

Deciziei de autorizare nr. 62693/28.11.2011 și a Autorizației de funcționare nr. 092/08.09.2016, poate desfășura activități specifice 

implementării Măsurii 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , sub-

măsurile: 19.2 -Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de 

funcționare și animare și 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală și submăsura: 19.3 

Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală. 

 

Teritoriul acoperit de GAL Banat-Vest este situat în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul frontierei cu Serbia, şi este format din 

oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar. 

În perioada noiembrie 2016-decembrie 2023, GAL Banat-Vest împlementează Strategia de Dezvoltare a teritoriului reprezentant de GAL cu 

un buget total de 2.441.662,46 Euro. 
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 GAL Banat-Vest prezent la Buziaș, la Conferința regională organizată de 

FNGAL  

 

În perioada 7-9 iunie a.c. Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală din România 

(FNGAL) în colaborare cu Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) a organizat Conferința 

Regiunilor Vest și Sud-Vest Oltenia, conferință care a urmărit creșterea sprijinului tehnic şi metodologic 

acordat reprezentanţilor Grupurilor de Acţiune Locală implicaţi în implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală.  

Scopul întâlnirii a fost îmbunătățirea cadrului de implementare a Submăsurilor 19.2, 19.3 

(lansarea Ghidului consultativ), 19.4 și, implicit lansarea apelurilor de selecție pentru măsurile cuprinse 

în SDL–urile GAL-urilor, mai precis, această conferință a fost despre modul în care putem fi 

performanți în activitatea noastră de zi cu zi și în distribuire fondurilor spre actorii de dezvoltare locală.   

Punctul culminant al conferinței regionale a întrunit peste 130 experți în implementarea axei 

LEADER, în data de 8 iunie, în sala de conferințe Buzias – Hotel Parc, fiind prezenți: reprezentați ai 

GAL-urilor din regiunea Vest și Sud-Vest Olteania, reprezentanți ai AM PNDR și AFIR, reprezentanți 

ai CRFIR 5 Vest și 4 Sud-Vest, reprezentați ai CDRJ  din teritoriu și nu în ultimul rând reprezentanți ai 

OJFIR Timiș, Arad, Caraș-Severin, Olt, Vâlcea, Dolj, Hunedoara, Mehedinți și Gorj.  

 

In totalitatea ei, întâlnirea a fost una de succes, reușind să răspundă tuturor nevoilor pe care 

GAL-urile le întâmpină în procesul de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală 2014-2020. 
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