
 
 

 
 
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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Comunicat de presă 

 

GAL Banat-Vest se promovează la Târgul Agricol de la Dumbrava 

 

Asociația „Grup de Acţiune Locală (GAL) Banat-Vest” a participat în data de  21.05.2017, la cea 

de a treia ediție a “Târgului Agricol” din comuna Dumbrava, eveniment organizat de către Asociația 

Microregională Țara Făgetului. Evenimentul a fost unul de promovare a teritoriului, de promovare a 

utilajelor agricole de ultimă generație și a produselor obținute de agricultorii din teritoriul Asociației 

Microregionale Țara Făgetului (GAL Țara Făgetului).  

La eveniment au participat și reprezentanți ai GAL-urilor din județele Timiș și Arad, precum și 

reprezentanți ai administrațiilor publice din comunele învecinate. Reprezentanții GAL au participat la o 

sesiune de schimb de informații privind stadiul implementării Strategiilor de Dezvoltare Locale 2014-

2020 proprii. Organizarea evenimentului a fost posibilă cu sprijinul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020,  Măsura 19, Sub-măsura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.  
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