
                                                  
 

GAL BANATUL DE NORD – TIMIS 
Cod 307125, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax. 0256 326500, 040731630605, E-mail banatuldenord@yahoo.com 

Grupul de Actiune Locala Banatul de Nord lanseaza apelul de selectie pentru 

Masura M2/2A - « Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul 

Banatul de Nord » 

 

Data publicarii : 27.11.2017 

Data lansarii apelului de selectie : 28.11.2017 

Data limita de primire a proiectelor:  09.01.2018 

Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele: - la sediul ASOCIAȚIEI Grup de Actiune Locala  BANATUL DE NORD – Jud. Timis, Comuna 

COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, de luni până vineri, în intervalul 09.00-11.00. Nota! In zilele libere legal nu este program cu publicul. 

Fonduri disponibile in aceasta sesiune: 205.905  euro 

Valoarea eligibila  a proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 50.000 Euro 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M2/2A sunt: 
- Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici;        

- Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL, existente sau nou infiinţate; 

- Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL; 

- Cooperative agricole din teritoriul GAL; 

- Intreprinderi sociale; 

- Persoane juridice constituite conform legislatiei in vigoare, care justifica prin planul de afaceri ca vor detine o exploatatie cu dimensiunea de 

minim[L1] 4.000 SO la finalul implementarii proiectului. 

Informatii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de Grupul de Actiune Locala Banatul de Nord pentru 

măsura M2/2A, sunt disponibile pe pagina de internet http://galbanatuldenord.ro/ghidul-solicitantului/ , respectiv în format tipărit la sediul GAL Banatul de 

Nord - Jud. Timis, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A. 

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Grup de Actiune Locala BANATUL DE  NORD  – Jud. Timis, Comuna COŞTEIU, str. 

Principala, nr. 282A, Telefon: 0256 326500; fax 0256-326500  www.galbanatuldenord.ro; e-mail: banatuldenord@yahoo.com; 
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