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A Kivonatolt Pályázati Útmutatóban található információk nem használhatóak fel kereskedelmi célokra. Jelen útmutató terjesztése ingyenesen

történik és csak a KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK beleegyezésével. Minden jog fenntartva.

AZ INTÉZKEDÉS ÁLTALÁNOS CÉLJAI:
• A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása és növelése, azáltal, hogy előtérbe helyez fiatal

farmereket, a modernizálási folyamatot támogatja a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően, a
tisztaságot és az állatok jóllétét valamint a biztonságot a munkahelyen.

• A mezőgazdasági farmok menedzsmentjének javítása és ezek vezetőségének generációs megújítása anélkül,
hogy a mezőgazdaságban dolgozó aktív lakosság száma növekedne.

SPECIFIKUS CÉLJA:
• A fiatal farmerek által vezetett farmok jövedelmének növelése.

OPERATÍV CÉLJA:
• Olyan fiatal mezőgazdászok számának a növelése, akik első alkalommal kezdik a mezőgazdasági

tevékenységeket, mint gazdasági egység vezetők és ezek bátorítása, hogy befektetéseket
valósítsanak meg.

A 112-es intézkedésben a GAL által tervezett pályázatok költségvetése 2012-2013 között.

Tervezett
pályázatok

száma

1 Pályázat
átlagértéke Támogatás értéke Pályázó önrésze

EURO RON EURO RON EURO RON
10 12 000 51.406,80 120 000 514 068 0 0
5* 34.000* 145.652,60* 170.000* 728.263,00* 0* 0,00*

* Érvénybe lép felső hatósági (AM – PNDR) jóváhagyás esetén.
A támogatás összegének és egy pályázat értékének maximális értéke amelyet a 112-es intézkedésen keresztül
igényelni lehet:

Intézkedés
1 Pályázat
maximális

értéke

Támogatás
maximális

értéke

1 Pályázat
maximális
értéke *

Támogatás
maximális

értéke*

112 „Fiatal farmerek elindítása” 12.000 euró 12.000 euró 40.000 euró* 40.000 euró*

* Érvénybe lép felső hatósági (AM – PNDR) jóváhagyás esetén. Ellenkező esetben a 12.000 euró érték
érvényes.

1. FEJEZET:

1.1. KIK RÉSZESÜLHETNEK TÁMOGATÁSBAN?
• Azok a farmerek, akik még nem töltötték be a 40. életévüket
• Magán és jogi személyek, akik elsősorban mezőgazdasági tevékenységekkel

foglalkoznak, és akiknek a gazdasági egységük:
− gazdasági mérete 6 és 40 UDE1 között van
− az ország területén tevékenykedik
− be van jegyezve az Egyedi Azonosító Nyilvántartásba/Registrul Unic de Identificare és az APIA

(Kifizetési Ügynökség) és a Mezőgazdasági nyilvántartásba
• Fizikai személyek

1 UDE- (Unitate de Dimensiune Economica) .
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• A 44/2008 Sürgősségi kormányrendelet értelmében engedéllyel rendelkező,
bejegyzett fizikai személyek:

− egyéni és független engedéllyel rendelkező fizikai személy
− vállalkozó, mint egyéni vállalkozás tulajdonosa.

• A 31/1999-es törvény értelmében létrehozott KFT (SRL) társtulajdonosa, vagy tulajdonosa.

FONTOS! A fizikai személyek potenciális haszonélvezők lehetnek abban az esetben, ha elkötelezik
magukat, hogy a támogatásról szóló értesítés kézbesítése utáni 30 munkanapon belül engedéllyel
rendelkező fizikai személy (PFA), egyéni vállalkozó (II) státust szereznek.
A kötelezettségvállalási okirat a finanszírozási kérelem melléklete, amelyben vállalja, hogy az értesítés
kézbesítésétől számított 30 munkanapon belül a pályázó bemutatja a Cégbíróság igazolását a
cégbejegyzésről, mint Engedéllyel rendelkező fizikai személy. Az engedély be nem mutatása esetén a
támogatási szerződés nem köthető meg.

FIGYELEM! A KFT-k esetében az UDE számításkor a társaság vagyona nem téveszthető össze az egyéni
adminisztrátor (tulajdonos) vagyonával, csak a hozzájárulásként bevitt javak képezik a társaság
tulajdonát, a 31/1990-es törvény értelmében, utólagos kiegészítésekkel.

1.2. A 112-ES INTÉZKEDÉSBEN SZEREPLŐ TÁMOGATÁS KORLÁTOZOTT A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁK
SZÁMÁRA:

- akiknek tartozásuk van a Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség (APDRP) felé SAPARD és FEADR
támogatások kapcsán, mindaddig, amíg tartozásukat és a késedelmi kamatokat nem egyenlítik,

- haszonélvezők, akiknek felbontott támogatási szerződésük van a FEADR-vel az APDRP
kezdeményezéséből, a szerződési feltételek be nem tartása miatt, és ha a felbontás kevesebb,
mint 1 éve történt,

- haszonélvezők, és ezek férjei/feleségei, akik támogatást igényeltek és kapták a 141-es Intézkedés „A
félig önellátó mezőgazdasági farmok támogatása/Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta”
keretében,

- haszonélvezők, akik perben állnak az APDRP-vel, amíg a per lezárul.

Mielőtt igénybe vennék a támogatást a fiatal farmerek elindítására, a gazdasági egység be kell
legyen jegyezve az Egyedi Azonosító Nyilvántartásba a pályázó saját nevére.

FIGYELEM! Egy gazdasági egység ezen intézkedésben csak egyszer kaphat támogatást.
Ha a gazdasági egység mérete a Támogatási Kérelem leadása előtti több mint 12 hónapja megfelelt a
minimális feltételeknek (a gazdasági egység mérete 6-40 UDE közötti volt) akkor nem jogosult a
támogatásra.
FIGYELEM! A fiatal farmer elindítási dátuma = az Egyedi Azonosító Nyilvántartás az APIA-nál vagy az
ANSVSA által megszabott utolsó nyilvántartási dátum, amely bizonyítja, hogy a gazdasági egység
gazdasági mérete 6 és 40 UDE között van.

Figyelem!
A fiatal farmerek elindítása az a tevékenység, amellyel egy fiatal farmer először válik egy gazdasági egység
vezetőjévé és egy 6 – 40 UDE közötti mezőgazdasági egységet hoz létre és/vagy átvesz tulajdonjog
átadással és/vagy bérléssel/koncesszionállással, mely főként növényi és állati (nyersanyag) eredetű
termékeket állít elő, emberi vagy állati fogyasztásra.
A farm átvétele után a kezdő farmer 12 hónap alatt tehet le pályázatot.
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FIGYELEM! Abban az esetben, ha egy kérvényező 12 hónapnál több ideje volt bejegyezve, de nem felelt
meg a támogatás hozzáférési feltételeinek (6 UDE-nel kevesebb), ez esetben a fiatal farmer beindítási
dátumának meghatározása a gazdasági egység történetének (APIA) a szakértők által való első bejegyzés
alapján valósul meg.

Abban a helyzetben, ha megállapítást nyer, hogy a pályázó gazdasági egysége megfelel a minimális
feltételeknek (6-40 UDE között van) több mint 12 hónappal a támogatási kérelem letevése előtt, nem
jogosult a támogatásra.
FIGYELEM! A fiatal farmerek beindítási dátumának és a gazdasági egység méretének UDE helyes
létrehozása érdekében, a létrehozás pillanatában ellenőrzés történik egy másolattal is a Gazdasági
Nyilvántartásból (Registrul Agricol).

A gazdasági egységek átvétele az átadótól egységesen történik, teljes területtel és állatokkal úgy,
ahogy az Egyedi Azonosító Nyilvántartásban az APIA-nál és/vagy az ANSVSA-nál és a Gazdasági
Nyilvántartásban szerepel, kivételt képez az átadó lakása ennek melléképületei és a hozzá tartozó
terület.

Nem igényelhet támogatást ebben az intézkedésben az olyan gazdasági egység, amely nincs teljes
egészében átvéve az átadótól. Ebben az esetben, az átadó nem kell szerepeljen az APIA-nál és/vagy az
ANSVSA-nál. Ha a minimális méret 6 UDE megszerzésére arra van szükség, hogy a mezőgazdasági terület
több tulajdonostól/ bérbeadótól/ koncesszionáriustól (concesionar) legyen beszerezve, akkor legalább
egy gazdasági egységet teljesen át kell venni.

1.3. KÖTELEZŐ ALAPFELTÉTELEK A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE:

Ahhoz, hogy a 112-es intézkedés keretében támogatást nyerjen, a pályázó meg kell, feleljen a következő
követelményeknek:

- 40 évnél fiatalabb és először lesz a gazdasági egység vezetője
- rendelkezik vagy elkötelezi magát, hogy megszerzi a szakképesítést, a tervezett tevékenységnek

megfelelően
- elkészít egy üzleti tervet a gazdasági tevékenységek fejlesztésére, a gazdasági egységen belül
- tagja egy farmer családnak és a munkára szánt idejéből több mint 50%-ot dolgozott farmon (nem

feltétlenül a család farmján) legkevesebb 12 hónappal a saját vállalkozásának elindítása előtt.

Elkötelezi magát, hogy elvégez legalább egy szakképesítési tanfolyamot, a támogatás igénybevételétől
számított első három évben, a 111-es intézkedés keretén belül.
MEGJEGYZÉS! A fiatal pályázó középiskolát végzett kell legyen, érettségi diplomával vagy anélkül.
FIGYELEM! Jogosultak azok a pályázók is (minimum 18 év), akik 10 osztályt végeztek, mezőgazdasági
szakon.

FIGYELEM! Minimális képzettségi szint a következő:

- középiskolai végzettség mezőgazdasági, állategészségügyi szakterületen.
- nem mezőgazdasági szakterületű, középiskolai vagy szakiskolai végzettség és olyan

bizonyítvány, amely igazolja, hogy minimum 150 órás tanfolyamot végzett
mezőgazdasági vagy állategészségügyi szakterületen.
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Minden pályázathoz, mely építkezési és/vagy szerelési munkálatot tartalmaz a finanszírozási
kérelemhez kötelező csatolni a TECHNIKAI TERVET.

FIGYELEM! A 2011-2013-as Nemzeti Méhészeti Program, méhészeti egységének keretén belül, a fiatal
farmerek nem vásárolhatnak méhcsaládokat, rajokat, rajokat kaptárban és anyákat, miután letették a
támogatási kérelmet, és amíg az APDRP-vel folyamatban van a szerződés.
A pályázók, akik hozzáférnek más párhuzamos programokhoz, ami a méh család vásárlásra, rajokra, és
anyákra vonatkozik, nem jogosulnak támogatásra és visszavonják tőlük a támogatást.

 Az üzleti terv a következő részleteket kell tartalmazza:
- az átvett mezőgazdasági egység kezdeti helyzetének leírása, valamint fejlesztésre vonatkozó lépések és
célok megállapítása
- a befektetések, szakképesítési programok, szolgáltatások és más tevékenységek részletes leírása a
mezőgazdasági egység fejlesztésére nézve
- a környezettel kapcsolatos elemek és főbb kockázatok értékelése
- a kért teljes pénzügyi vissza nem térítendő támogatás felhasználási módjának leírása
- a mezőgazdasági egység jövőbeli pénzügyi életképességének demonstrálása: költségek, bevételek és
kiadások az európai szabványoknak megfelelően, a piaci és a konkurencia körülményei közt.

Az üzleti tervben szereplő tevékenységek ellenőrzésének első szakasza a szerződés aláírásától számított
három éven belül történik és a következő szakasz 5 éven belül.

FIGYELEM! Ha az ellenőrzésnél, az üzleti tervben szereplő tevékenységek nincsenek betartva, az APDRP
visszaigényli a támogatást.

Ha pályázó akaratától független okok miatt az üzleti terv nem valósul meg akkor, a pályázó az első
részletet nem kell visszafizesse, de a második részletet nem kapja meg.
Az üzleti terv ellenőrzésekor, a támogatás kérvényezője be kell bizonyítsa, hogy a farm mérete 10 UDE
fölött van és legalább 4 UDE-t nőtt az engedélyezés dátumától.

A gazdasági egység 4 UDE-val való növekedését a kifizetés második részleténél ellenőrzik az APDRP
szakértői.
A fiatal farmerek türelmi időszakban részesülnek 36 hónapig a beindítástól számítva, a befektetés
teljesítésére, figyelembe véve a hatályban lévő európai szabványokat és a 121-es intézkedés „A
mezőgazdasági egységek korszerűsítése” hozzáférését.
Az üzleti tervben részletezi a befektetéseket, amelyek megvalósítják a európai szabványokat és amellyel
részt vesz a 121-es intézkedésbe, az egység korszerűsítésében.

FIGYELEM!
Az üzleti terv kell, tartalmazza a befektetésre vonatkozó részleteket, amely bizonyítja, hogy a

támogatásnak legkevesebb 30 % olyan beruházásokra lesz szánva, amely az Uniós előírásoknak való
megfelelést biztosítja:

- mezőgazdasági termelésre használt épületek építése és/vagy korszerűsítése, beleértve a
környezetvédelemre használt épületeket is.

- új traktorok, kombájnok, autók, berendezések, létesítmények, felszerelések, eszközök és
kiegészítők, speciális software-ek vásárlása vagy leasingbe vásárlása

- állatok és adott esetben termelési kvóta vásárlása
- évelő növények vetése és újravetése
- terület vásárlása a mezőgazdasági tevékenységekre
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FONTOS! A fiatal farmerek vissza kell szolgáltassák a teljes összeget, ha a mezőgazdasági tevékenységet,
a második részlet kifizetési kérelem letételétől számított 3 évnél korábban szűntetik be.

1.4. AZ INTÉZKEDÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI:

Sor
sz. KRITÉRIUMOK Pontozás

1.

A kérelmező egy félig önellátó farmmal rendelkezik
Ahhoz hogy megszerezze a pontszámot erre a kiválasztási kritériumra, a kérelmező
kitölti a Finanszírozási Kérelem specifikus szakaszát „A farm gazdasági méreteinek
meghatározása”, amelyből az kell kiderüljön, hogy a mezőgazdasági egység
gazdasági mérete 6 és 8 UDE között van.

15

2.

A kérelmező mezőgazdasági egysége, hátrányos helyzetű területen van.
Ahhoz hogy megszerezze a pontszámot erre a kiválasztási kritériumra, ellenőrzi,

hogy a teljes mezőgazdasági egység elhelyezkedése:
- hátrányos hegyvidéki zónában, a Közigazgatási Területi Egységek Listájának
megfelelően, mely az útmutatóban található;
- más hátrányos területeken, melyek mások, mint a hegyvidéki területek a romániai
Közigazgatási Területi Egységek Listájának megfelelően, amely bele van foglalva a
Jelentősen hátrányos helyzetű területekbe/Egyedi Természeti Adottságokkal
rendelkező hátrányos helyzetű területek helységeinek listáján szerepel, mely
megtalálható az Útmutató mellékletében.

5

3.

A kérelmezőnek tulajdonában van a mezőgazdasági egység.
Ahhoz, hogy megszerezze a pontszámot erre a kiválasztási kritériumra, a kérelmező a
Finanszírozási Kérelemhez csatolja azokat az iratokat, amelyek bizonyítják, hogy az
egész mezőgazdasági terület a tulajdonában van:

- a tulajdonjogát bizonyító iratok a mezőgazdasági területre, az érvényben lévő
törvények alapján

- iratokat, melyek bizonyítják a gazdaság épületeinek tulajdonjogát
- kivonat az ANSVSA/DSVSA gazdasági nyilvántartóból, mely bizonyítja: a

ténylegesen birtokolt állatállományt, a háziszárnyas és a méhcsaládok
számát, valamint a Gazdasági Nyilvántartóban való első bejegyzés dátumát.

15

4.

A kérelmező tagja valamilyen egyesületi formának, amely az érvényben lévő
törvények alapján elismert.

Ahhoz, hogy megszerezze a pontszámot erre a kiválasztási kritériumra, a kérelmező a
Finanszírozási Kérelemhez csatolja azokat az iratokat, amelyek bizonyítják, hogy
tagja a következő egyesületi formák valamelyikének és az egyesületi formák
célkitűzései megfelelnek annak a pályázatnak, amelyre a támogatást igényli:
- 338/2005-ös Törvény által jóváhagyott, 37/2005-ös Kormányrendelet alapján
létrejött termelői csoportok
- 1078/2008-as Kormány Határozat értelmében elismert gyümölcs és zöldség
termelői csoportok és szervezetek
- 1/2005-ös Törvény alapján létrehozott mezőgazdasági szövetkezeti társaságok;
- 566/2004-es Törvény alapján létrehozott mezőgazdasági szövetkezetek;
- 138/2004-es Törvény értelmében létrehozott területfejlesztési szervezetek
- Élelmiszer-ipari Termékek Szakmai Szervezete (OIPA) tagjai.
Az egyesületi formák lehetnek helyi, megyei és nemzeti szinten elismertek és
létrehozottak.

10



6Kivonatolt Pályázati Útmutató – 112-es Intézkedés
A Kivonatolt Pályázati Útmutatóban található információk nem használhatóak fel kereskedelmi célokra. Jelen útmutató terjesztése ingyenesen

történik és csak a KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK beleegyezésével. Minden jog fenntartva.

1.5. A TÁMOGATÁS ÉRTÉKE:

A fiatal farmerek elindítására szánt támogatás, pályázatonként 12.000 euró, ha a gazdasági egység
mérete a minimális 6 UDE, valamint e méret fölött, a támogatás 4.000 euró/1 UDE-re nőhet, de nem
haladhatja meg 40.000 euró/gazdasági egység, csak az Európai Bizottság utólagos jóváhagyásával.

A támogatás értékét lejben számítják az Európai Központi Bank által meghatározott legutóbbi euró/lej
árfolyamnak megfelelően, a támogatás jóváhagyási évének január elseje előtt (conf. Art.7 si 11 din
Regulamentul CE 1913/2006)

2. FEJEZET:

FIZETÉSI MÓD:
A támogatás kifizetése 2 részletben történik:
- az első részlet az APDRP engedélyezési dátumától, és a támogatás 60%-a
- a második részlet 40%, ha az üzleti tervben szereplő tevékenységek be vannak tartva, kötelezően az
európai szabványoknak megfelelően.

5.

A kérelmező igénybe veszi az agrár-környezetvédelmi intézkedést is.
Ahhoz, hogy megszerezze a pontszámot erre a kiválasztási kritériumra, a kérelmező a
Finanszírozási Kérelemhez csatolja azokat az iratokat, amelyek bizonyítják, hogy a
PNDR keretén belül a 214-es intézkedésbe”Agrár-környezetvédelmi fizetések” is
igényli, amelyben a kérelmező önkéntesen kötelezettséget vállal az agrár-
környezetvédelemben 5 évre a kötelezettségvállalás aláírásától számítva.
A pályázó a következő agrár-környezetvédelmi csomagokat választhatja:

1. Nagy természeti értékkel rendelkező rétek.
2. Hagyományos mezőgazdasági gyakorlatok
3. Madarak számára fontos legelők – kísérleti csomag
4. Zöld kultúra
5. Ökológus mezőgazdaság
6. Pillangók (Maculinea sp.) számára fontos rétek
7. A piros nyakú lúd (Branta ruficolis) étkezése szempontjából fontos szántó

terület.
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6. A pályázónak állandó lakhelye a GAL területén kell legyen, és a jövőbeli
tevékenységeit is a GAL területén kell folytatnia.

30

7. Az üzleti tervben megjelenik a biogazdálkodás népszerűsítése. 5
8. A pályázatban megvalósult befektetés javítsa a termelés minőségét és mennyiségét. 5

9. A termeléshez szükséges munkaerő legkevesebb 50%-át a területéről kell biztosítani,
ez tartalmazzon munkaerőt a hátrányos helyzetű csoportokból is. 5

Összesen 100
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Hasznos információk:

2012-ben a pályázatokat előreláthatólag 2 szesszióban lehet letenni a Helyi Akció Csoport /GAL

székhelyén, Gyulakuta 168 házszám alatti pályázati Információs Irodában .
Az iroda egyik alapvető tevékenysége a pályázók segítése a pályázatírásban és ezzel kapcsolatos
tanácsadásban
Az I. szesszió körülbelül márciustól – májusig tart, a II. szesszió pedig augusztustól – szeptemberig.
Ezekben a periódusokban minden Intézkedésben (Măsura) lehet pályázni. A pályázatokat a Helyi
Akció Csoport /GAL kezeli és bírálja el.
A pályázatok leadásának időszakát megelőzi minden községközpontban a lakosság, főleg a lehetséges
pályázók felvilágosítása.
Ezeken a találkozókon pályázati útmutatók és más írott információs anyagok kerülnek szétosztásra az
érdekeltek igénye szerint.
2012 áprilisától minden információ elérhető lesz a GAL internetes honlapján is.

www.leadertarnavamica.ro

A Helyi Akció Csoport/GAL összesen 2.856.791 euró összeggel rendelkezik, melyből 2.285.432,80 euró
a Helyi Fejlesztési Terv megvalósítását szolgálja és bárki számára elérhető 2012-2013 között, aki
pályázataival e terv megvalósításához hozzájárul.

www.leadertarnavamica.ro

