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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.

1. Fejezet: Általános rendelkezések

A 121-es Intézkedés általános célja a mezőgazdasági ágazat versenyképességének növelése
a humán erőforrás és a termelési tényezők jobb felhasználása által, valamint, a nemzeti és
EU-s szabványok teljesítése.

Az intézkedés specifikus céljai:
1. Új technológiák és eljárások bevezetése és fejlesztése, a termelés diverzifikációja, a

termelés profiljának, szintjének és minőségének a piaci követelményekhez való
igazítása, beleértve az ökológiai termelést valamint a megújuló energiaforrások
termelését és felhasználását;

2. Az egységek EU-s szabványokhoz való igazítása;
3. A támogatott mezőgazdasági egységek jövedelmének növelése;
4. Termelői csoportok tagjainak vagy más egyesületi formák tagjainak támogatása a

társulás érdekében.
Az intézkedés operatív céljai:
A növénytermesztő és állattenyésztő egységekbe való beruházások támogatása, új
építkezések és/vagy a meglévő mezőgazdasági épületek és a hozzátartozó berendezések
modernizálása, új gépek és felszerelések vásárlása, ültetvények létrehozása, stb.

A 121-es intézkedésben a GAL által tervezett pályázatok költségvetése 2012-2013 között.

Tervezett
pályázatok 1 Pályázat

átlagértéke Támogatás értéke Pályázó önrésze

száma

EURO RON EURO RON EURO RON

3 25.000 107.097,50 30.000 128.517,00 45.000  (60%) 192.775,50 (60%)

3 25.000 107.097,50 37.500 160.646,25 37.500  (50%) 160.646,25 (50%)

4 25.000 107.097,50 60.000 257.034,00 40.000  (40%) 171.356,00 (40%)

4 25.000 107.097,50 70.000 299.873,00 30.000  (30%) 128.517,00 (30%)

Összesen
14 197.500 846.070,25 152.500,00 653.294,75

A támogatás összegének és egy pályázat értékének maximális értéke, amelyet a 121-es
intézkedésen keresztül igényelni lehet:

Intézkedés
1 Pályázat
maximális

értéke

Támogatás
maximális

értéke

121 „A mezőgazdasági egységek korszerűsítése” 25.000 euró 17.500 euró
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2. Fejezet: 121-es Intézkedés bemutatása

2.1. Kik igényelhetnek támogatást?
- Azok a farmerek akik: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (PNDR)  meghatározása szerint

fizikai vagy jogi személyek, akiknek - a Kereskedelmi Bejegyzési Hivatal (Oficiul Registrului
Comerțului) által kibocsátott Bejegyzési Bizonyítvány (Certificat de Înregistrare) szerint
elsődleges tevékenysége mezőgazdasági foglalkozás,  farmjuk az ország területén
helyezkedik el és gazdasági mérete legalább 2 UDE1, valamint be van jegyezve az Egyedi
Azonosító Nyilvántartásba (Registru Unic de Identificare)/ Mezőgazdasági Nyilvántartásba
(Registrul Agricol).

- Ahhoz, hogy a FEADR (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) által támogatáshoz
jusson, a kérelmező elsődleges tevékenysége mezőgazdasági jellegű kell legyen, a
Kereskedelmi Bejegyzési Hivatal (Oficiul Registrului Comerțului) által kibocsátott
Bejegyzési Bizonyítvány (Certificat de Înregistrare) szerint, illetve az elsődleges
tevékenysége CAEN kód 01xx kell legyen. (Bevallás saját felelősségre)

- Ahhoz, hogy a kérelmező bizonyítsa, hogy elsődlegesen mezőgazdasággal foglalkozik,
igazolnia kell, hogy a mezőgazdasági jövedelem legkevesebb 50%-át teszi ki az egység
jövedelmének. (Bevallás saját felelősségre)

Támogatásra jogosult személyek vagy szervezeti formák:

 Fizikai személyek2;

 Engedélyezett Fizikai Személyek (P.F.A.)(az OUG 44/16 április 2008 alapján
létrehozottak);

 Egyéni Vállalkozások (Întreprinderi Individuale) (az OUG 44/16 április 2008 alapján
létrehozottak);

 Családi Vállalkozások (Întreprinderi Familiale) (az OUG 44/16 április 2008 alapján
létrehozottak);

 Közkereseti Társaságok (Societate în Nume Colectiv) (a 31/1990-es törvény -
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt- alapján létrehozottak);

 Betéti Társaságok (Societate în comandită simplă) (a 31/1990-es törvény -
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt- alapján létrehozottak);

1 UDE (EUME/Unitatea de Dimensiune Economică) – (Gazdasági Méretegység) kifejezi egy mezőgazdasági
egység gazdasági méretét a standard fedezeti hozzájárulás (marja brutei standard) alapján (85/377/CEE
Bizottsági Határozat). Egy Gazdasági Méretegység értéke 1200 Euró.
2 A fizikai személyek jogosultak a támogatásra, ha vállalják, hogy a Támogatásról szóló értesítés kézbesítése
utáni 30 munkanapon belül megszerzik és bemutatják a Cégbíróság igazolását a cégbejegyzésről, mint
Engedéllyel rendelkező Fizikai Személy. Az engedély be nem mutatása esetén a támogatási szerződés nem
köthető meg.
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 Részvénytársaságok (Societate pe acţiuni) (a 31/1990-es törvény - kiegészítésekkel és
módosításokkal együtt- alapján létrehozottak);

 Betéti Részvénytársaságok (Societate în comandită pe acţiuni) (a 31/1990-es törvény
- kiegészítésekkel és módosításokkal együtt- alapján létrehozottak);

 Korlátolt Felelősségű Társaságok –KFT- (Societate cu răspundere limitată) (a
31/1990-es törvény - kiegészítésekkel és módosításokkal együtt- alapján
létrehozottak);

 Magántőkéjű kereskedelmi társaságok (Societate comercială cu capital privat) (a
15/1990-es törvény - kiegészítésekkel és módosításokkal együtt- alapján
létrehozottak);

 Mezőgazdasági Társaságok (Societate Agricolă) (a 36/1990-es törvény alapján
létrehozottak);

 Mezőgazdasági Szövetkezeti Társaságok (Societate cooperativă agricolă) (az 1/2005-
ös törvény alapján létrehozottak)

 Termelői Csoportok (Grup de producători) (a 338/2005-ös törvény alapján
elismertek), azzal a feltétellel, hogy a megvalósított befektetések a tagok érdekeit
szolgálják;

 Mezőgazdasági Szövetkezetek (Cooperativă agricolă) (az 556/2004-es törvény
alapján létrehozottak), azzal a feltétellel, hogy a megvalósított befektetések a tagok
érdekeit szolgálják.

Kik nem igényelhetnek támogatást a 121-es intézkedésen belül:

 Létfenntartó színvonalú mezőgazdasági egységek (azok a termelők, akik
kizárólag csak saját fogyasztásra termelnek) amelyek 2 UDE alatti gazdasági
mérettel rendelkeznek.

 Termelői szervezetek gyümölcs- és zöldségtermesztő termelői egységekbe
való beruházások, melyeket az Unió Agrárpolitikájának (Politici Agricole
Comune) 1-es Pillére3(Pilon 1.) támogat.

Követelmények, melyeknek meg kell felelni:

- magántőkével rendelkező román fizikai vagy jogi személy;

- a tőke/részvényesség lehet teljesen belföldi, vegyes külföldi és belföldi, vagy
teljesen külföldi;

3 1-es Pillér - Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (FEGA-Fondul European pentru Garantare în Agricultură)
által finanszírozott közvetlen kifizetési és piaci intézkedési alap.
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- a kérelmező a saját nevében cselekedjen;

- stabil és elégséges pénzügyi forrást biztosítson a pályázat teljes végrehajtásáig.

Kik nem pályázhatnak:

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

- azok a pályázók, akik nem tettek eleget FEADR-s szerződési kötelezettségeiknek és a
Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség (APDRP) felbontotta a támogatási szerződést és a
felbontástól kevesebb, mint egy év telt el.

- azok a pályázók, akik perben vannak a Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökséggel (APDRP)
mindaddig, amíg a per folyamatban van.

2.2 A támogatás elnyeréséhez szükséges minimális feltételek
 A pályázat meg kell feleljen az Intézkedés általános céljának és legalább az egyik

specifikus céljának;

A Megvalósíthatósági Tanulmányban/Indoklási Nyilatkozatban kell bebizonyítani, hogy a
pályázatban tervezett beruházás célja megfelel az intézkedés céljainak.

A kérelmezőnek be kell bizonyítania az egység általános teljesítményének javulását a
beruházás dátumától, az alábbi - egy vagy több - technikai, gazdasági-pénzügyi, és környezeti
célkitűzés, (mutató) teljesítésével, kötelezően betartva a gazdasági életképességet:

a) Technikai célkitűzések

- traktorok, kombájnok, gépek, berendezések, felszerelések, stb. vásárlása, amelyek
növelik a munka termelékenységét, javítják az agrártermékek minőségét, bevezetnek fejlett
technológiákat, javítják a munkakörülményeket, stb.;

- működéshez szükséges épületek építése és/vagy modernizálása, melyek biztosítják
Uniós szabványok elérését;

- termelés diverzifikálása a piaci követelményeknek megfelelően, új termékek és
technológiák bevezetése.

b) gazdasági-pénzügyi célkitűzések

- a mezőgazdasági egység termelési költségeinek csökkentése és a gazdasági
jövedelmezőség növelése;

- a mezőgazdasági egység bruttó hozzáadott értékének növelése (VAB – Valoare
Adăugată Brută);

- a gazdasági életképesség növelése.
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c) környezeti célok

- a termelési tevékenység során keletkező üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentése, valamint a hulladékgazdálkodás javítása;

- az ammónia (és más gázok) kibocsátásának csökkentése, különösen az
állattenyésztő egységekben, az állategészségügyi, higiéniai és állatjóléti szabványok
betartása által;

- a növényvédelmi, ökológiai, stb. követelmények betartásának biztosítása;

- a megújuló energia hatékony felhasználásának és felhasználási arányának növelése.

 A pályázónak vagy törvényes képviselőjének bizonyítania kell, hogy a pályázatnak
megfelelő szakmai képesítéssel (képzéssel) rendelkezik.

 A pályázó Indoklási Nyilatkozatot (Memoriu Justificativ) vagy Megvalósíthatósági
Tanulmányt (Studiu de Fezabilitate) kell bemutasson, melyek eleget tesznek a
fenti követelmények.

Minden pályázathoz, mely építkezési és/ vagy szerelési munkálatot tartalmaz a
finanszírozási kérelemhez kötelező csatolni a Megvalósíthatósági Tanulmányt és a
Technikai Tervet.

Indoklási Nyilatkozat (Memoriu Justificativ) kell azon pályázatokhoz, amelyek nem
tartalmaznak építési-felújítási munkálatokat valamint olyan pályázatok, amelyeknek célja
szőlőültetvények, gyümölcsösök és/vagy dinnyeültetvények létesítése, de nem tartalmaznak
építési-felújítási munkálatokat.

A 112-es és 141-es Intézkedések pályázói igényelhetnek támogatást a 121-es Intézkedésen
belül, ugyanazzal az üzleti tervvel, amelyet a 112-es és 141-es Intézkedéshez nyújtottak be.

Egy üzleti terv nem finanszírozható kétszer, különböző Intézkedéseken keresztül (121-es és
143-as), valamint a potenciális pályázó nem kaphat támogatást két különböző üzleti tervre- a
121-es és a 141-es intézkedésen belül -, amelyek ugyanarra a befektetésre vonatkoznak.

 A pályázónak biztosítania kell a beruházás társfinanszírozását.

2.2Elszámolható beruházás- és költségtípusok
Egy pályázat tartalmazhat elszámolható és nem elszámolható költségeket is. A vissza nem
térítendő támogatás csak az elszámolható költségekre vonatkozik. A nem elszámolható
költségeket teljes egészében a pályázónak kell biztosítania.

1. A mezőgazdasági termelésben használt4 épületek építése és/vagy modernizálása,
beleértve az Uniós és környezetvédelmi szabványok betartását, valamint a trágya
tárolását célzó beruházásokat is.

4 Nem elszámolhatóak az egység általános tevékenységét szolgáló építmények: adminisztratív személyzet
irodái, üléstermek, protokolltermek, konyhák és étkezők, szálláshelyek, stb.
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2. Mezőgazdasági és közlekedési infrastruktúra építése és/vagy modernizálása a
mezőgazdasági területeken, beleértve a szükséges közművesítést és bekötéseket,
melyeket tartalmaz a Megvalósítási Tanulmány vagy Indoklási Nyilatkozat.

3. Tejtermelő szarvasmarha farmok építése és/vagy modernizálása például: takarmány
előállításához szükséges felszerelések, fejőgépek, termék-feldolgozási és csomagolási
technológiák, a farmok termékeinek minőségbiztosításához szükséges technikai
felszerelések, stb.

4. Üvegházak építése és /vagy modernizálása, beleértve a központi fűtést,
öntözőberendezéseket és a környezetvédelmi feltételek biztosítását célzó
berendezéseket.

5. Traktorok, kombájnok, gépek, felszerelések, létesítmények, berendezések és
tartozékok, specifikus szoftverek és kellékek vásárlása vagy lízingelése5, melyeket
tartalmaz a Megvalósíthatósági Tanulmány vagy Indoklási Nyilatkozat.

6. Speciális szállító eszközök6 vásárlása, vagy lízingelése, melyek a termeléshez
szükségesek, és amelyeket tartalmaz a Megvalósíthatósági Tanulmány vagy Indoklási
Nyilatkozat.

7. A termelési biológiai ciklus végéhez ért (min. 40 év) nemes szőlőültetvények
újratelepítése, és amelyek nem tartoznak a FEGA által támogatott OCP Vin keretébe
tartozó átalakítási/újraszervezési rendszerbe, valamint a csemegeszőlő ültetvények
telepítése.

8. Gyümölcsösök, cserjék és eperültetvények telepítése.

9. Szőlő-, gyümölcs-, cserje-, és egyéb fajta fák faiskoláinak telepítése.

10. Megújuló energiaforrás termelésére és fenntartható használatára irányuló
beruházások, a mezőgazdasági egységben.

11. Beruházás megújuló energiaforrás termelése céljából ültetett rövid termelési ciklusú
és vegetatív módon regenerálódó erdei faültetvények telepítésére.

Elszámolhatóak a higiéniai, állategészségügyi és a technológiai folyamatokat szolgáló építmények:
laboratóriumok, szűrővel ellátott öltözők, állatorvosi iroda, mesterek és farmfőnök irodái, étkezési termek, stb.
5 A lízing abban az esetben számolható el, ha a pályázat utolsó részfizetési kérelmének letételéig a megvásárolt
javak a kedvezményezett birtokába kerülnek.
6 Speciális szállító eszközök olyan járművek, amelyek a saját használatra szükséges alapanyagokat vagy a
legyártott késztermékeket szállítják, és amelyeknek a szükségessége indokolva van a Megvalósíthatósági
Tanulmányban/ Indoklási Nyilatkozatban. Járművek, amelyek ugyanezeket a követelményeket teljesítik és
olyan speciális funkciójuk van, amelyek a karosszéria módosítását/jármű speciális felszerelését teszik
szükségessé, valamint azok a járművek, amelyeket a PNDR intézkedéseinek adatlapjai támogathatónak
nyilvánítanak.
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12. Méhészeti beruházások, kivéve a Nemzeti Méhész Program (Programul National
Apicol) által létrehozottakat.

13. Az egység termékeinek feldolgozására irányuló beruházások, tartalmazva az
eladáshoz szükséges felszereléseket, beleértve a tárolást, hűtést, stb.

14. A pályázat az 1974/2006-os Uniós Rendelet (CE) 55-ös cikkelyének megfelelő
általános költségei, mint pl.: építészeti, mérnöki és tanácsadói díjak,
megvalósíthatósági tanulmány költségei, a pályázat megvalósításához szükséges
tanúsítványok, igazolások és engedélyek költségei, szabadalmak és licenszek
megvásárlása (a pályázat elszámolható értékének maximum 8%-ig, ha a pályázatban
építkezés is szerepel, valamint 3%, ha a pályázatban nem szerepel építkezés);

15. Az egység ökológiai gazdálkodáshoz való adaptációjához szükséges beruházás.

16. Az uniós szabványok megvalósításához szükséges beruházások.

Elszámolható költségnek nyilvánulnak az olyan speciálisan kialakított szállítási eszközök
amelyek csak egy bizonyos típusú nyersanyagot/ árut szállíthatnak, olyanokat amelyek
szükségesek a pályázatban tervezett tevékenységekhez:

- Tartálykocsik (autocisterne),

- Hőszigetelt rakodási felülettel rendelkező járművek (autoizoterme) - olyan hőszigetelt fallal
rendelkező járművek, amelyek élelmiszeripari termékeket szállítanak, de nem rendelkeznek
hűtőberendezéssel,

- Hőszigetelt hűtőkocsik – romlandó, vagy szabályozott hőmérsékletet igénylő áruk
szállítására,

- Állatszállító járművek,

- Méhkaptár-szállító járművek.

Bármilyen más jármű vásárlása nem elszámolható költségnek nyilvánul.

2.3Nem elszámolható befektetések és költségek
FIGYELEM! A pályázat véglegesítése feltételezi, hogy a pályázó elvégezze az elszámolható és a nem
elszámolható befektetéseket is amelyek a pályázatban szerepelnek!

1. Lakásépítés vagy felújítás.

2. Használt áruk vásárlása.

3. Az 1974/2006-os Rendelet (CE) 55-ös cikkelyének 2.-ik bekezdése alapján:
mezőgazdasági termelési, éves növények termesztési, állatok tenyésztési jogainak
vásárlása.
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4. Területek vásárlása.

5. HÉA (TVA), kivétel a nem visszaszerezhető HÉA, amikor is olyan pályázó fizeti ki
valósan és végérvényesen, aki más, mint az adómentes személyek (az 1968/2005-
ös Uniós Rendelet (CE) 71-es cikkelye alapján)

6. Működési költségek, beleértve a bérleti és karbantartási költségeket.

7. Banki költségek, garancia és hasonló költségek.

8. Természetbeni hozzájárulás.

9. Valuta átváltás költségei, illetékek és az euró átváltási veszteségei az APDRP-vel
szemben.

10. Lízingszerződéshez kapcsolódó költségek: menedzsment díjak, kamatok,
biztosítási díjak, stb.

11. A pályázat jóváhagyása előtt felmerülő költségek, kivétel a műszaki tanulmányok,
üzleti terv és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségei.

12. A 143-as Intézkedés által támogatott üzleti terv költségei (Felügyeleti és
Tanácsadási Szolgáltatás Nyújtása Mezőgazdászoknak).

13. Gépek, berendezések és felszerelések bérlése.

14. Saját használatra, vagy személyszállításra használt közlekedési eszközök vásárlása.

15. Egyszerű helyettesítő beruházások (az 1971/2006-os rendelet 55-ös cikkelye
alapján).

16. Haltenyészeti és akvakultúra beruházások.

17. Prémes állatok tenyésztésével foglalkozó egységekbe való beruházások.

18. Karácsonyfa termesztésre irányuló befektetések.

19. Az 1974/2006-os Uniós Szabályzat (CE) 2.-es cikkelyének megfelelő támogatási
rendszerek által megvalósított beruházások.

2.5 Kiválasztási (pontozási) kritériumok
FIGYELEM! Az el nem számolható költségek nincsenek figyelembe véve az elbírálásnál,
a kiválasztási kritériumok szerinti pontozásnál.

A pályázatok, amelyek finanszírozást igényelnek a FEADR-n keresztül egy kiválasztási
rendszernek vannak alávetve, amelyek alapján mindegyik pályázat pontozva van, a
következő kiválasztási kritériumoknak megfelelően:
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1. Mezőgazdasági egységek, amelyek az újonnan bevezetett EU-s szabványokhoz
alkalmazkodnak7

2. Kiemelt ágazati egységek, elsőbbségi sorrendben felsorolva

Elsőbbséget élveznek azok a pályázatok, amelyek a következő befektetéseket hajtják végre:

Növénytermesztési ágazat: (i) zöldségek; (ii) faiskolák valamint gyümölcsfa és
cserjeültetvények, epresek; (iii) szántóföldi növénytermesztés; (iv) bor- és csemegeszőlő
ültetvények (kivéve a szőlősök átszervezése/átrendezése); (v) rövid termési ciklusú és
vegetatív módon regenerálódó erdészeti ültetvények, újrahasznosítható energiatermelés
céljából.

Állattenyésztési ágazat: (i) szarvasmarhák; (ii) sertések; (iii) juhok és kecskék; (iv)
szárnyasok.

Azok a pályázatok, amelyek a kiemelt ágazati egységekbe tartoznak és tartalmaznak
öntözőberendezésbe való beruházást is, kiegészítő pontokat kapnak erre a kritériumra.

3. Félig önellátó mezőgazdasági egységek (Exploatații agricole de semi-subzistenta)

Azok az egységek, amelyek főképp saját fogyasztásra termelnek, de a termelésüknek egy
részét értékesítik. Ezeknek a nagyságuk 2 és 8 gazdasági méretegység (UDE) közt változhat.

A következő kategóriájú igénylők kaphatnak pontot erre a kiválasztási kritériumra:

- Fizikai személyek;

- Engedélyezett fizikai személyek (PFA), az OUG 44/16 április 2008 alapján alapítottak;

- Egyéni vállalkozások (I.I.) (az OUG 44/16 április 2008 alapján alapítottak).

4. A pályázó legkevesebb 6 hónappal a pályázási időszak előtt tagja egy, a hatályban
lévő nemzeti törvények által elismert egyesületi formának, vagy a pályázó egység
egy egyesületi forma.

5. Mezőgazdasági egységek, amelyek nem részesültek SAPARD/FEADR támogatásban
ugyanerre a típusú tevékenységre

6. Ökológiai rendszerű növénytermesztő és állattenyésztő egységek.

Érintettek azok a növénytermesztő és állattenyésztő egységek, amelyek átállási időszakban
vannak, vagy amelyek már be vannak jegyezve, mint ökológiai mezőgazdasági termelők.

7. Pályázatok, amelyek mezőgazdasági termékek feldolgozását is tervezik.

7 Újonnan bevezetett szabványnak minősül az a szabvány, amelyik nem tartozik a meglévő szabványok közé és
amelynek bevezetésére a pályázók egy 36 hónapos türelmi időszakban részesülnek, attól a dátumtól kezdve
amikortól a szabvány kötelező érvényűnek minősül.
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Példák a mezőgazdasági egységen belüli tevékenységekre, amelyek egy termék előkészítését
szolgálják az első értékesítéshez: aratás, tisztítás, osztályozás, tartósítás, gabonaszárítás,
magvak kezelése, dohánylevelek szárítása, gyümölcsök viaszozása, csomagolás, tejhűtés,
tárolás.

FIGYELEM!

– A feldolgozásból származó terméket lehet értékesíteni és felhasználni a farm keretén
belül;

– Abban az esetben, ha egy vegyes farm keretében, a pályázatban mezőgazdasági
termékek feldolgozására irányuló befektetés is szerepel, akkor a meghatározó
termelési komponenstől függetlenül pontozható ez a kritérium;

– A feldolgozásként bemutatott tevékenység meg kell feleljen a fentebb leírt
feldolgozás meghatározásának;

– A feldolgozott termékek értékesítéséből származó jövedelem kimutatása a B1
Mellékletben (Anexa B1) történik;

– A termékek feldolgozására és ezek tárolására különálló helyiségeket kell biztosítani;

A pályázatra csak akkor kap pontot erre a kritériumra, ha a befektetési tervben
szerepelnek mezőgazdasági termelésre és feldolgozásra vonatkozó beruházások is (a
fenti feltételeket betartva).

8. Azok az egységek, amelyeknek tulajdonosai, a pályázat leadási dátumakor, 40 évnél
fiatalabbak

A következő igénylők kaphatnak pontot erre a kiválasztási kritériumra:

- fizikai személyek, akik vállalják, hogy a finanszírozási szerződés aláírásáig
engedélyeztetik magukat, mint Engedélyezett Fizikai Személyek (PFA) (a 18.1-es
dokumentumnak megfelelően).

- engedélyezett fizikai személyek (PFA) a 44/16 április 2008-as OUG alapján;

- egyéni vállalkozások, amelyeket a 44/2008-as OG alapján alapítottak;

- korlátolt felelősségű társaságok (SRL) amelyeket a 31/1990-es törvény alapján
alapítottak és a tulajdonos egyedüli társult (asociat unic) fizikai személy;

FIGYELEM! A 31/1990-es törvény alapján létrehozott KFT-k esetében, ha a jogi képviselő
nem ugyanaz, mint az egyedüli tulajdonos, akkor szükséges csatolni kiegészítésként az
egyedüli társult tulajdonos személyi igazolványának a másolatát.
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9. Hátrányos helyzetű térségekben elhelyezkedő mezőgazdasági egységek

Hátrányos helyzetű térségek:

- hátrányos hegyvidéki zónák, a Pályázati Útmutató 9-es mellékletében található
Hátrányos Hegyvidéki Zónák Helyi Közigazgatási Egységeinek Listája szerint;

- más, nem hegyvidéki hátrányos helyzetű zónák, Helyi Közigazgatási Egységek Listája
szerint amelyek, a Jelentősen Hátrányos Zónák/Sajátos Környezeti Feltételek miatt
Hátrányos Térségek helységlistájába tartoznak (Pályázati Útmutató, 9-es Melléklet).

A befektetésben szereplő teljes terület bele kell tartozzon legalább egyikébe a fent említett
zónáknak.

A pontozási rendszer a következő:

NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZAT

Sor-
szám KRITÉRIUM Pont-

szám

1.
Mezőgazdasági egységek, amelyek az újonnan bevezetett EU-s szabványokhoz
alkalmazkodnak
A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZAT ESETÉBEN NEM PONTOZÓDIK!

0

2.

A 2-es kiválasztási kritérium három komponensének (Kiemelt ágazati egységek,
öntözőberendezések, megújuló energia) összesített pontszáma Max 33

Kiemelt ágazati egységek, elsőbbségi sorrendben bemutatva: Max 26

(i) zöldségek; 20

(ii) faiskolák, gyümölcsfa és gyümölcsös cserjeültetvények, epresek; 25

(iii) szántóföldi növények; 26

(iv) bor- és csemegeszőlő ültetvények (kivéve a szőlősök átszervezése/átrendezése); 24
A növénytermesztési ágazatban az i, ii, iii és iv prioritású pályázatok, amelyek
tartalmaznak öntözőberendezési beruházást, kiegészítő pontot kapnak erre a
kiválasztási kritériumra.
A pontozás aszerint történik, hogy az öntözőberendezést célzó beruházás milyen
arányban van a pályázat összes elszámolható értékével és hozzáadódik a Kiemelt
ágazatért járó pontokhoz.

2

Kiegészítő pontokat kaphatnak azok a Kiemelt ágazathoz tartozó pályázatok,
amelyek megújuló energia termelését és felhasználását tervezik.
A pontozás aszerint történik, hogy az megújuló energiatermelést és felhasználást
célzó beruházás milyen arányban van a pályázat összes elszámolható értékével és
hozzáadódik a Kiemelt ágazatért járó pontokhoz.
A megújuló energia előállításához szükséges alapanyagot a kérelmező a saját farmja
keretében kell előállítsa, az előállított energiát pedig a farm keretein belül kell
felhasználni.

5
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3.

Félig önellátó mezőgazdasági egységek:
Azok az egységek, amelyek főképp saját fogyasztásra termelnek, de a termelésüknek
egy részét értékesítik. Ezeknek a nagyságuk 2 és 8 gazdasági méretegység (UDE) közt
változhat. Az UDE-ra vonatkozó számítás az Indoklási Nyilatkozatban
/Megvalósíthatósági Tanulmányban kerül bemutatásra. A számításra vonatkozó
információk a Pályázati Útmutatóban vannak bemutatva.
A következő kategóriájú igénylők kaphatnak pontot erre a kiválasztási kritériumra:

- Fizikai személyek;
- Engedélyezett fizikai személyek (PFA), az OUG 44/16 április 2008 alapján

alapítottak;
- Egyéni vállalkozások (I.I.) (az OUG 44/16 április 2008 alapján alapítottak).

5

4.

A pályázó legkevesebb 6 hónappal a pályázási időszak előtt tagja egy, a hatályban
lévő nemzeti törvények által elismert egyesületi formának, vagy a pályázó egység
egy egyesületi forma.
A kiválasztási kritériumnak való megfelelés ellenőrzésére a kérelmezőnek csatolnia
kell a Finanszírozási Kérelem mellé olyan dokumentumokat, amelyek bizonyítják,
hogy tagja egynek a következő egyesületi formák közül:

- termelői csoportok, amelyek az OG 37/2005 alapján jöttek létre melyet a
338/2005-ös törvény módosított és kiegészített;

- mezőgazdasági szövetkezeti társaságok, amelyek az 1/2005-ös törvény
alapján jöttek létre;

- mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek az 556/2004-es törvény (utólagos
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) alapján jöttek létre;

- területfejlesztési szervezetek, amelyek a 138/2004-es Területfejlesztési
törvény alapján jöttek létre, amelyet a 335/2005-ös törvény módosított és
kiegészített;

- tagja egy Élelmiszeripari Termékek Szakmai Szervezetének (OIPA).
A pályázó egység a következő szabályozások alapján létrejött egyesületi forma:

- mezőgazdasági társaság, amely a 36/1991-es törvény (utólagos
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) alapján jött létre,

- vagy családi vállalkozás, amely az OUG 44/2008 (utólagos kiegészítésekkel és
módosításokkal együtt) alapján jött létre, és amely a saját nevében pályázik.

10

5. Mezőgazdasági egységek, amelyek nem részesültek SAPARD/FEADR támogatásban
ugyanerre a típusú tevékenységre. 5

6.

Ökológiai rendszerű növénytermesztő és állattenyésztő egységek
Az igénylőnek csatolnia kell a Finanszírozási Kérelem mellé olyan dokumentumokat,
amellyel igazolja, hogy a mezőgazdasági egység be van jegyezve az ökológiai
termelési rendszerbe (átállási időszak/tanúsítvány). Ugyanakkor a Megvalósíthatósági
Tanulmányban/Indoklási Nyilatkozatban le kell írják, hogy az ökológiai termelés
milyen fázisban van.
Azok a pályázatok, amelyek ökológiai rendszerben való termelést terveznek, annak
függvényében kapnak pontot, hogy az ökológiai rendszerben megművelt terület
milyen arányban van jelen az egység összes földterületéből.

5
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7.

Pályázatok, amelyek mezőgazdasági termékek feldolgozását is tervezik
A pályázóknak bizonyítaniuk kell a Megvalósíthatósági Tanulmányban/Indoklási
Nyilatkozatban, hogy a feldolgozott nyersanyag legalább 50% a saját farmjukról
származik.
Azok a pályázatok, amelyek termékfeldolgozásra szóló befektetéseket tartalmaznak,
aszerint pontozhatók, hogy a termékfeldolgozásra szóló beruházás mekkora
részaránya a pályázat teljes elszámolható értékének.

5

8.

Azok az egységek, amelyeknek tulajdonosai, a pályázat leadási dátumakor, 40 évnél
fiatalabbak
A következő igénylők kaphatnak pontot erre a kiválasztási kritériumra:

- engedélyezett fizikai személyek (PFA) a 44/16 április 2008-as OUG alapján(
utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal együtt);

- egyéni vállalkozások, amelyeket a 44/2008-as OG alapján alapítottak
(utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal együtt);

- korlátolt felelősségű társaságok (SRL) amelyeket a 31/1990-es törvény
alapján (utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) alapítottak és a
tulajdonos egyedüli társult fizikai személy;

- fizikai személyek, akik vállalják, hogy a finanszírozási szerződés aláírásáig
engedélyeztetik magukat, mint Engedélyezett Fizikai Személyek (PFA) (a 18.1-
es dokumentumnak megfelelően).

8

9.

Hátrányos helyzetű térségekben elhelyezkedő mezőgazdasági egységek
- hátrányos hegyvidéki zónák, a Pályázati Útmutató 9-es mellékletében

található hátrányos Hegyvidéki zónák Helyi Közigazgatási Egységeinek Listája
szerint;

- más, nem hegyvidéki hátrányos helyzetű zónák, Helyi Közigazgatási Egységek
Listája szerint amelyek, a Jelentősen Hátrányos Zónák/Sajátos Környezeti
Feltételek miatt Hátrányos Térségek helységlistájába tartoznak (Pályázati
Útmutató, 9-es Melléklet).

1

10. A pályázó állandó székhelye a HACS (GAL) területén található és a tevékenységét a
HACS (GAL) területén végzi. 13

11. A befektetés tartalmazzon innovatív technológiák bevezetését. 2

12. A termelés diverzifikálása innovatív tevékenységek által. 3

13. A befektetés partnerségben valósuljon meg. 10

Összesen 100
Minimális pontszám: 15 pont.
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ÁLLATENYÉSZTÉSI ÁGAZAT

Sor-
szám KRITÉRIUM Pont-

szám

1. Mezőgazdasági egységek, amelyek az újonnan bevezetett EU-s szabványokhoz
alkalmazkodnak 0

2.

A 2-es kiválasztási kritérium két komponensének (Kiemelt ágazati egységek, és
megújuló energia) összesített pontszáma:

Max
36

Kiemelt ágazati egységek, elsőbbségi sorrendben bemutatva: Max
31

(i) szarvasmarhák:
– hús marhák 31

– fejőstehenek 30

(ii) juhok és kecskék:
– hízlalásra 31

– szaporításra 30

(iii) sertések, amelyből;
– szaporításra 20

– hízlalásra 31

(iv) szárnyasok;
– !!!! 24

– tojószárnyasok 25

Kiegészítő pontokat kaphatnak azok a kiemelt ágazati egységekbe tartozó
pályázatok, amelyek megújuló energia termelését és felhasználását tervezik.
A pontozás aszerint történik, hogy az megújuló energiatermelést és felhasználást
célzó beruházás milyen arányban van jelen a pályázat összes elszámolható
értékéből és hozzáadódik a kiemelt ágazatért járó pontokhoz.
A megújuló energia előállításához szükséges alapanyagot a kérelmező a saját farmja
keretében kell előállítsa, az előállított energiát pedig a farm keretein belül kell
felhasználni.

5

3.

Félig önellátó mezőgazdasági egységek:
Azok az egységek, amelyek főképp saját fogyasztásra termelnek, de a termelésüknek
egy részét értékesítik. Ezeknek a nagyságuk 2 és 8 gazdasági méretegység (UDE) közt
változhat. Az UDE-ra vonatkozó számítást az Indoklási
Nyilatkozatban/Megvalósíthatósági Tanulmányban kerül bemutatásra. A számításra
vonatkozó információk a Pályázati Útmutatóban vannak bemutatva.
A következő kategóriájú igénylők kaphatnak pontot erre a kiválasztási kritériumra:

- Fizikai személyek;
- Engedélyezett fizikai személyek (PFA), az OUG 44/16 április 2008 alapján

alapítottak;
- Egyéni vállalkozások (I.I.) (az OUG 44/16 április 2008 alapján alapítottak).

5

4.

A pályázó legkevesebb 6 hónappal a pályázási időszak előtt tagja egy, a hatályban
lévő nemzeti törvények által elismert egyesületi formának, vagy a pályázó egység
egy egyesületi forma.
A kiválasztási kritériumnak való megfelelés ellenőrzésére a kérelmezőnek csatolnia

10
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kell a Finanszírozási Kérelem mellé olyan dokumentumokat, amelyek bizonyítják,
hogy tagja egyiknek a következő egyesületi formák közül:

- termelői csoportok, amelyek az OG 37/2005 alapján jöttek létre melyet a
338/2005-ös törvény módosított és kiegészített;

- mezőgazdasági szövetkezeti társaságok, amelyek az 1/2005-ös törvény
alapján jöttek létre;

- mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek az 556/2004-es törvény (utólagos
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) alapján jöttek létre;

- területfejlesztési szervezetek, amelyek a 138/2004-es Területfejlesztési
törvény alapján jöttek létre, amelyet a 335/2005-ös törvény módosított és
kiegészített;

- tagja egy Élelmiszeripari Termékek Szakmai Szervezetének (OIPA).
A pályázó egység a következő szabályozások alapján létrejött egyesületi forma:

– mezőgazdasági társaság, amely a 36/1991-es törvény (utólagos
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) alapján jött létre,

– vagy családi vállalkozás, amely az OUG 44/2008 alapján jött létre, és amely a
saját nevében pályázik.

5. Mezőgazdasági egységek, amelyek nem részesültek SAPARD/FEADR támogatásban
ugyanerre a típusú tevékenységre 5

6.

Ökológiai rendszerű növénytermesztő és állattenyésztő egységek
Az igénylőnek csatolnia kell a Finanszírozási Kérelem mellé olyan dokumentumokat,
amellyel igazolja, hogy a mezőgazdasági egység be van jegyezve az ökológiai
termelési rendszerbe (átállási időszak/tanúsítvány). Ugyanakkor a
Megvalósíthatósági Tanulmányban/Indoklási Nyilatkozatban le kell írják, hogy az
ökológiai termelés milyen fázisban van.
Azok a pályázatok, amelyek ökológiai rendszerben való termelést terveznek, annak
függvényében kapnak pontot, hogy az ökológiai rendszerben tenyésztett
állatállomány milyen arányt tesz ki az egység összes állatállományából.

2

7.

Pályázatok, amelyek mezőgazdasági termékek feldolgozását is tervezik
A pályázóknak bizonyítaniuk kell a Megvalósíthatósági Tanulmányban/Indoklási
Nyilatkozatban, hogy a feldolgozott nyersanyag legalább 50% a saját farmjukról
származik.
Azok a pályázatok, amelyek termékfeldolgozásra szóló befektetéseket tartalmaznak,
aszerint pontozhatók, hogy a termékfeldolgozásra szóló beruházás mekkora
részaránya a pályázat teljes elszámolható értékének.

5

8.

Azok az egységek, amelyeknek tulajdonosai, a pályázat leadási dátumakor, 40
évnél fiatalabbak
A következő igénylők kaphatnak pontot erre a kiválasztási kritériumra:

– engedélyezett fizikai személyek (PFA) a 44/16 április 2008-as OUG alapján;
– egyéni vállalkozások, amelyeket a 44/2008-as OUG alapján alapítottak

(utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal együtt);
– korlátolt felelősségű társaságok (SRL) amelyeket a 31/1990-es törvény

(utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) alapján alapítottak és a

8
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tulajdonos egyedüli társult fizikai személy;
– fizikai személyek, akik vállalják, hogy a finanszírozási szerződés aláírásáig

engedélyeztetik magukat, mint Engedélyezett Fizikai Személyek (PFA) (a 18.1-
es dokumentumnak megfelelően).

9.

Hátrányos helyzetű térségekben elhelyezkedő mezőgazdasági egységek
- hátrányos hegyvidéki zónák, a Pályázati Útmutató 9-es mellékletében

található Hátrányos Hegyvidéki Zónák Helyi Közigazgatási Egységeinek Listája
szerint;

- más, nem hegyvidéki hátrányos helyzetű zónák, Helyi Közigazgatási Egységek
Listája szerint amelyek, a Jelentősen Hátrányos Zónák/Sajátos Környezeti
Feltételek miatt Hátrányos Térségek helységlistájába tartoznak (Pályázati
Útmutató, 9-es Melléklet).

1

10. A pályázó állandó székhelye a HACS (GAL) területén található és a tevékenységét a
HACS (GAL) területén végzi. 13

11. A befektetés tartalmazzon innovatív technológiák bevezetését. 2

12. A termelés diverzifikálása innovatív tevékenységek által. 3

13. A befektetés partnerségben valósuljon meg. 10

Összesen 100

Minimális pontszám: 15 pont.

AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATRA VONATKOZÓ SZABVÁNYOK

FIGYELEM! Ezek a kritériumok csak az európai szabványok betartását célzó támogatási
alapra vonatkoznak (nyers tej és a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrát-
szennyezésekkel szemben).

Ezek a kritériumok csak a korszerűsítésre vonatkoznak, a pályázat pedig kizárólag a
szabványok betartását célzó befektetéseket kell tartalmazzon.

FIGYELEM! Ha a pályázat tartalmaz egyéb típusú befektetéseket is, akkor a pályázatot az
állattenyésztési ágazatra vonatkozó kiválasztási kritériumok szerint kell kiértékelni.

FIGYELEM! A szabványokhoz való alkalmazkodás esetében be kell tartani az intézkedés
adatlapjában (Fişa măsurii) található türelmi időszakot, de a kifizetés utólag is megtörténhet,

Sor-
szám KRITÉRIUM Pont-

szám

1.

Mezőgazdasági egységek, amelyek az újonnan bevezetett EU-s szabványokhoz
alkalmazkodnak
Csak a következő szabványok betartását célzó befektetések esetében kapható
pontszám erre a kritériumra:

1. Vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezésekkel szemben –
csak az Útmutató 12-es Mellékletében (Anexa 12.) megtalálható újonnan
kijelölt területek esetében: Nitrát-szennyezéssel fenyegetett területek –
MM/MADR 1552/743/2008-as Rendelet. A mezőgazdasági egység teljes

20
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egészében a 12.-es Mellékletben található települések valamelyikéhez kell
tartozzon.
Ezen szabvány türelmi időszaka 2013. okt. 14.-én jár le.

2. A nyers tejre vonatkozó szabványok teljesítése, amely csak a már meglévő
szarvasmarhafarmokra (fejőstehenek és bivalyok) vonatkoznak;
Ezen szabvány türelmi időszaka 2014. dec. 31.-én jár le.

2.

A 2-es kiválasztási kritérium két komponensének (Kiemelt ágazati egységek, és
megújuló energia) összesített pontszáma:

Max
20

Kiemelt ágazati egységek, elsőbbségi sorrendben bemutatva: Max
10

(i) szarvasmarhák:
– hús marhák 10

– fejőstehenek 10

(ii) juhok és kecskék:
– hízlalásra 10

– szaporításra 10

(iii) sertések, amelyből;
– szaporításra 10

– hízlalásra 10

(iv) szárnyasok;
– !!!! 10

– tojószárnyasok 10

Kiegészítő pontokat kaphatnak azok a kiemelt ágazati egységekbe tartozó
pályázatok, amelyek megújuló energia termelését és felhasználását tervezik.
A pontozás aszerint történik, hogy az megújuló energiatermelést és felhasználást
célzó beruházás milyen arányban van jelen a pályázat összes elszámolható
értékéből és hozzáadódik a kiemelt ágazatért járó pontokhoz.
A megújuló energia előállításához szükséges alapanyagot a kérelmező a saját farmja
keretében kell előállítsa, az előállított energiát pedig a farm keretein belül kell
felhasználni.

10

3.

Félig önellátó mezőgazdasági egységek:
Azok az egységek, amelyek főképp saját fogyasztásra termelnek, de a termelésüknek
egy részét értékesítik. Ezeknek a nagyságuk 2 és 8 gazdasági méretegység (UDE) közt
változhat. Az UDE-ra vonatkozó számítást az Indoklási
Nyilatkozatban/Megvalósíthatósági Tanulmányban kerül bemutatásra. A számításra
vonatkozó információk a Pályázati Útmutatóban vannak bemutatva.
A következő kategóriájú igénylők kaphatnak pontot erre a kiválasztási kritériumra:

- Fizikai személyek;
- Engedélyezett fizikai személyek (PFA), az OUG 44/16 április 2008 alapján

alapítottak;
- Egyéni vállalkozások (I.I.) (az OUG 44/16 április 2008 alapján alapítottak).

5

4.

A pályázó legkevesebb 6 hónappal a pályázási időszak előtt tagja egy, a hatályban
lévő nemzeti törvények által elismert egyesületi formának, vagy a pályázó egység
egy egyesületi forma.
A kiválasztási kritériumnak való megfelelés ellenőrzésére a kérelmezőnek csatolnia

5
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kell a Finanszírozási Kérelem mellé olyan dokumentumokat, amelyek bizonyítják,
hogy tagja egyiknek a következő egyesületi formák közül:

- termelői csoportok, amelyek az OG 37/2005 alapján jöttek létre melyet a
338/2005-ös törvény módosított és kiegészített;

- mezőgazdasági szövetkezeti társaságok, amelyek az 1/2005-ös törvény
alapján jöttek létre;

- mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek az 556/2004-es törvény (utólagos
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) alapján jöttek létre;

- területfejlesztési szervezetek, amelyek a 138/2004-es Területfejlesztési
törvény alapján jöttek létre, amelyet a 335/2005-ös törvény módosított és
kiegészített;

- tagja egy Élelmiszeripari Termékek Szakmai Szervezetének (OIPA).
A pályázó egység a következő szabályozások alapján létrejött egyesületi forma:

– mezőgazdasági társaság, amely a 36/1991-es törvény (utólagos
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) alapján jött létre,

– vagy családi vállalkozás, amely az OUG 44/2008 alapján jött létre, és amely a
saját nevében pályázik.

5. Mezőgazdasági egységek, amelyek nem részesültek SAPARD/FEADR támogatásban
ugyanerre a típusú tevékenységre 3

6.

Ökológiai rendszerű növénytermesztő és állattenyésztő egységek
Az igénylőnek csatolnia kell a Finanszírozási Kérelem mellé olyan dokumentumokat,
amellyel igazolja, hogy a mezőgazdasági egység be van jegyezve az ökológiai
termelési rendszerbe (átállási időszak/tanúsítvány). Ugyanakkor a
Megvalósíthatósági Tanulmányban/Indoklási Nyilatkozatban le kell írják, hogy az
ökológiai termelés milyen fázisban van.
Azok a pályázatok, amelyek ökológiai rendszerben való termelést terveznek, annak
függvényében kapnak pontot, hogy az ökológiai rendszerben tenyésztett
állatállomány milyen arányt tesz ki az egység összes állatállományából.

5

7.

Pályázatok, amelyek mezőgazdasági termékek feldolgozását is tervezik
A pályázóknak bizonyítaniuk kell a Megvalósíthatósági Tanulmányban/Indoklási
Nyilatkozatban, hogy a feldolgozott nyersanyag legalább 50% a saját farmjukról
származik.
Azok a pályázatok, amelyek termékfeldolgozásra szóló befektetéseket tartalmaznak,
aszerint pontozhatók, hogy a termékfeldolgozásra szóló beruházás mekkora
részaránya a pályázat teljes elszámolható értékének.

3

8.

Azok az egységek, amelyeknek tulajdonosai, a pályázat leadási dátumakor, 40
évnél fiatalabbak
A következő igénylők kaphatnak pontot erre a kiválasztási kritériumra:

– engedélyezett fizikai személyek (PFA) a 44/16 április 2008-as OUG alapján;
– egyéni vállalkozások, amelyeket a 44/2008-as OUG alapján alapítottak

(utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal együtt);
– korlátolt felelősségű társaságok (SRL) amelyeket a 31/1990-es törvény

(utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) alapján alapítottak és a

10
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tulajdonos egyedüli társult fizikai személy;
– fizikai személyek, akik vállalják, hogy a finanszírozási szerződés aláírásáig

engedélyeztetik magukat, mint Engedélyezett Fizikai Személyek (PFA) (a 18.1-
es dokumentumnak megfelelően).

9.

Hátrányos helyzetű térségekben elhelyezkedő mezőgazdasági egységek
- hátrányos hegyvidéki zónák, a Pályázati Útmutató 9-es mellékletében

található Hátrányos Hegyvidéki Zónák Helyi Közigazgatási Egységeinek Listája
szerint;

- más, nem hegyvidéki hátrányos helyzetű zónák, Helyi Közigazgatási Egységek
Listája szerint amelyek, a Jelentősen Hátrányos Zónák/Sajátos Környezeti
Feltételek miatt Hátrányos Térségek helységlistájába tartoznak (Pályázati
Útmutató, 9-es Melléklet).

1

10. A pályázó állandó székhelye a HACS (GAL) területén található és a tevékenységét a
HACS (GAL) területén végzi. 13

11. A befektetés tartalmazzon innovatív technológiák bevezetését. 2

12. A termelés diverzifikálása innovatív tevékenységek által. 3

13. A befektetés partnerségben valósuljon meg. 10

Összesen 100

Minimális pontszám: 15 pont.

FIGYELEM!

1. A nyers tejre vonatkozó szabványok esetében a kérelmezőnek legkevesebb 10
szarvasmarha (fejőstehén/bivaly) kell legyen a tulajdonában, a szabványok
betartásához pedig a befektetésnek tartalmaznia kell – adott esetben - a
következőket:

- fejő helyiség (sală de muls),
- meleg- és hidegvíz hálózat,
- fejőhelyiség szennyvízhálózata (canalizarea sălii de muls),
- 4-20 férőhelyes fejőberendezés,
- tej tárolására és hűtésére használt tartály,
- fejőberendezés tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló felszerelés,
- koncentrált-takarmány adagoló rendszer,
- fejési folyamat automatizálási rendszere.

Ha a kérelmező rendelkezik a fentebb felsorolt berendezések/rendszerek egy részével, akkor
a Megvalósíthatósági Tanulmányban ezt be kell mutassa, a helyszínen történő ellenőrzés
során pedig a szakértő felméri ezek meglétét és műszaki állapotát.

2. A vizek nitrát-szennyezésekkel szembeni védelmére vonatkozó szabványok betartása
esetében, a befektetésnek tartalmaznia kell a következőket:
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Sertések:

- ülepítők létesítése trágyatárolás céljából, valamint a csarnokoktól az ülepítőkig vezető
szennyvízhálózat kiépítése,

- berendezések, amelyek a trágya szilárd és folyékony halmazállapotú részeit
különválasztják,

- speciális trágyaszállító és talajtrágyázó járművek,
- biogáz előállító állomás,
- ellenőrző kutak fúrása a talajvíz nitrát- és nitritszennyezettségének megállapítására,

Szárnyasok:

- szilárd trágyatároló platformok létesítése,
- speciális trágyaszállító és talajtrágyázó járművek,
- biogáz előállító állomás létesítése,

Szarvasmarhák

- szilárd trágyatároló platformok, valamint folyékony trágyatároló tartályok létesítése,
- speciális trágyaszállító és talajtrágyázó járművek,
- biogáz előállító állomás létesítése,

Juhok

- szilárd trágyatároló platformok létesítése,
- speciális trágyaszállító és talajtrágyázó járművek,
- biogáz előállító állomás létesítése,

Ha a kérelmező rendelkezik a fentebb felsorolt berendezések/rendszerek egy részével, akkor
a Megvalósíthatósági Tanulmányban ezt be kell mutassa, a helyszínen történő ellenőrzés
során pedig a szakértő felméri ezek meglétét és műszaki állapotát.
Minden tevékenység és befektetés, amit a kérelmező vállalt, hogy a pályázatban végrehajt, a
megvalósítási és a megfigyelési időszakban, és amire pontot kapott a kiválasztásnál, kötelező
feltétellé válik.
Abban az esetben, ha a Fizetési Kérelem ellenőrzésekor vagy a megfigyelési időszakban
megállapítódik, hogy a feltételek nem teljesítődnek, a kifizetés felfüggesztődik és a szerződés
felbontódik. Kivételt képez a félig-önellátó mezőgazdasági egységekre vonatkozó kiválasztási
kritérium, mivel ezeknek a gazdasági méretegységük változhat.
2.6. A vissza nem térítendő támogatás maximális értéke (támogatás intenzitása)

A 121-es Intézkedés keretében vissza nem térítendő támogatás mértéke 40%-75% (2010-
2013-as időszakban) a pályázat elszámolható összértékéből, amely áll a támogatásból és az
önrészből.

A pályázat minimális elszámolható összértéke a 121-es intézkedés keretében 5.000 euró.
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A 2012– 2013-as időszakban a 121-es intézkedés keretében, a GAL által tervezett pályázatok
(összesen 14) összértéke 350.000 euró, melyből a támogatás maximális értéke összesen
197.500 euró.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke 40%-os, melynek aránya növelhető a következő
mértékekkel:

o 10%-kal – olyan beruházásoknál, amelyeket 40 évnél fiatalabb (a Finanszírozási
Kérelem leadásának időpontjában) mezőgazdászok valósítanak meg;

o 10%-kal – olyan beruházások esetén, amelyek hátrányos hegyvidéki zónákban,
hátrányos helyzetű zónákban, Natura2000-es területeken valósulnak meg (a
1698/2005-ös Szabályozás szerint – 36-os cikkely, a. betű, i, ii és iii pontok);

o 10%-kal – olyan beruházások esetében melyek célja a következő új kihívásoknak való
megfelelés: „a nitrogéntartalmú trágyák tárolási és felhasználási hatékonyságának
növelése”, „a mezőgazdasági egységek termelési és értékesítési folyamataiból
származó szennyvizek tisztítására szolgáló berendezések megvásárlása”. Ez a 10%-os
növelés kizárólag a pályázat azon részére vonatkozik, amely tartalmazza ezt a két
tevékenységet;
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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.

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 április 10 – május 24 között 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


