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A Kivonatolt Pályázati Útmutatóban található információk nem használhatóak fel kereskedelmi célokra. Jelen útmutató terjesztése ingyenesen történik és csak a
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1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS CÉLJAI:
Az erdészeti és mezőgazdasági infrastruktúra alkalmazkodása, új tulajdonjogi

struktúrákhoz, amelyek a tulajdonjogi viszonyok változásával jöttek létre, a mezőgazdasági és
erdészeti ágazat versenyképességének növelése érdekében.
Ezen útmutató tartalmazza a feltételeket, amelyek alapján támogatást ítélnek a következőkre:

- korszerűsítése/felújítása az öntözési infrastruktúráknak és más talajjavítási
munkálatoknak

- a mezőgazdasági egység utjainak építése és/vagy korszerűsítése
- az erdei utak építése és/vagy korszerűsítése

 125 a1-ES ALINTÉZKEDÉS “ÖNTÖZÉS ÉS MÁS TALAJJAVÍTÁSI MUNKÁLATOK”

SPECIFIKUS CÉLJAI:
A mezőgazdasági tevékenységek hatékonyságának növelése a forrás bevitel javítása és a

termékek jobb értékesítése által.
A bizonytalanság és a kockázat csökkentése a mezőgazdaságban a természeti jelenségek
gyakoriságának csökkentése által (szárazság, talajerózió).
A környezet minőségének javítása és a szennyezési források csökkentése.

OPERATÍV CÉLJA:
Öntözőberendezések és más talajjavító munkálatok (vízelvezetés, lecsapolás)

korszerűsítése és/vagy felújítása.

 125 a2-ES ALINTÉZKEDÉS “MEZŐGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSI INFRASTRUKTÚRA”

SPECIFIKUS CÉLJAI:
- A mezőgazdasági tevékenységek hatékonyságának növelése a forrás bevitel javítása és a
termékek jobb értékesítése által.
- A környezet minőségének javítása és a szennyezési források csökkentése.

OPERATÍV CÉLJA:
- Mezőgazdasági infrastruktúra építése és/vagy korszerűsítése: bekötőutak és a mezőgazdasági
egységek utjai, amelyek mezőgazdasági földterületen helyezkednek el. (fond funciar)

 125b ALINTÉZKEDÉS „Az erdészet fejlesztését és adaptálását szolgáló infrastruktúra javítása
és fejlesztése”

SPECIFIKUS CÉLJA:
- Az erdők infrastruktúrájának fejlesztése az erdészeti ágazat versenyképességének biztosítása
érdekében.

OPERATÍV CÉLJA:
- Az erdészet infrastruktúrájának építése vagy korszerűsítése (erdei utak, erdei vasút és
kötélpálya).
A 125-ös 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
3 30.000 128.517 90.000 385.551 0 (%) 0 (%)
5 20.000 85.678 75.000 321.292,50 25.000(25%) 107.097,50(25%)
8 165.000 706.843,50 25.000 107.097,50
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A támogatás összegének és egy pályázat értékének maximális értéke, amelyet a 125-ös
intézkedésen keresztül igényelni lehet:

Intézkedés 1 Pályázat
maximális értéke

Támogatás
maximális értéke

125 „ A mezőgazdaság és
erdészet fejlesztését szolgáló
infrastruktúra javítása és
fejlesztése”;

pályázatok, amelyek a
lakosság egészét szolgálják 30.000 euró 20.000 euró

pályázatok, amelyek a
lakosság egy részét szolgálják 30.000 euró 15.000 euró

FONTOS!
Az útmutatóban bemutatott támogathatósági (jogosultsági) feltételek és kiválasztási
kritériumok érvényesek az összes letett finanszírozási kérelemre, beleértve azokat is, amelyek
az előző kiírás útmutatója szerint pozitívan lettek elbírálva, de nem kaptak finanszírozást, és
jelen kiírás alkalmával újra le vannak téve.

2. FEJEZET
2.1. KIK RÉSZESÜLHETNEK VISSZANEMTÉRÍTENDŐ
TÁMOGATÁSBAN?
A 125-ös intézkedés keretében a következők kaphatnak
finanszírozást:
 125 a1 alintézkedés:

- Szervezetek/ közhasznú szövetségek melyek tagjai
mezőgazdasági földterületek tulajdonosai/birtokosai az
érvényben lévő törvények szerint.
 125 a2 alintézkedés:

- közigazgatási-területi egységek, amelyek
mezőgazdasági területtel rendelkeznek vagy
mezőgazdasági egységek hozzáférési infrastruktúrájának
tulajdonosai, jogi képviselőik által.

- közigazgatási egységek közösségek közötti fejlesztési társulásai (ADI), amelyek
mezőgazdasági területtel rendelkeznek, vagy hozzáférési infrastruktúrájuk van a mezőgazdasági
egységekhez.
 125 b alintézkedés:

- magán erdő tulajdonosok/ birtokosok (használati joggal), fizikai és jogi személyek
- tulajdonosi társulatok/ magán erdőtulajdonosok
- erdővel rendelkező közigazgatási-területi egységek
- erdővel rendelkező közigazgatási-területi egységek, közösségek közötti fejlesztési

társulásai (ADI)
- Az Állami Erdészeti alapkezelő – Nemzeti Erdészeti Hivatal ROMSILVA

FONTOS!
Ha egy ADI-hoz tartozó közigazgatási egységnek van letett vagy folyamatban lévő projektje a
125-ös intézkedés, valamely alintézkedésben akkor az ADI mind pályázó nem jogosult arra az
alintézkedésre a 224/2008-as kormány határozat 3. cikkelyének 4. és 6. bekezdése értelmében.
Ha egy ADI-nak van lettet vagy folyamatban lévő projektje a 125-ös intézkedés valamely
alintézkedésben akkor az őt alkotó területi közigazgatási egységek nem jogosultak arra az
alintézkedésre.

A Községek közti Fejlesztési

Társulás (ADI) két vagy több

érvényben lévő nemzeti törvények
alapján létrejött Helyi Tanácsokból

tevődik össze. (215/2001-es helyi

közigazgatási Törvény utólagos

változtatásokkal és kiegészítésekkel

és az egyesületekre és alapítványokra

vonatkozó 26/2000-es számú

Kormány Határozat utólagos

változtatásokkal és kiegészítésekkel).
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FIGYELEM!
A közigazgatási-területi egységek jogi képviselője a
polgármester (de lehet az Administrator public és az ADI is a
215/2001-es törvény értelmében).

 A 125-ös 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.
- azok a támogatottak, akik nem tettek eleget FEADR szerződési
kötelezettségeiknek és a Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség
(APDRP) felbontotta a támogatási szerződést és a felbontástól
kevesebb, mint egy év telt el.
- azok a támogatottak, akik perben vannak a Vidékfejlesztési
Kifizetési Ügynökséggel (APDRP) mindaddig, amíg a per
folyamatban van.

2.2. KÖTELEZŐ ALAPFELTÉTELEK A TÁMOGATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉRE:
 125 a1 alintézkedés:

1. Szervezetek/szövetségek talajjavítási infrastruktúrája
kell tartalmazza a korszerűsítési/felújítási
infrastruktúrát a pályázatban

2. Szervezetek/ szövetségek talajjavítási infrastruktúrája
be kell legyen jegyezve a Nemzeti talajjavító szervezetek nyilvántartásába.

3. A kérelmezők be kell mutassák a pályázatban szereplő területek összes tulajdonosának
írásos beleegyezését (fizikai és jogi személyek).

FIGYELEM! A talajjavító munkálatokra a tulajdonosok írásos beleegyezésében meg kell
határozni, hogy beleegyeznek a terület használatába, a munkálatok végrehajtásába és a
karbantartási munkálatok hozzáférésébe.

4. A kérelmező bemutatja a Megvalósíthatósági Tanulmányt/Engedélyezési
Dokumentációt a beavatkozási munkálatokra, amely magába foglalja a pénzügyi
hatékonyság számításainak elemeit is, a teljesítmény kiértékelésének mutatói az
útmutató 2-es Mellékletben (Anexa) van bemutatva.

5. A pályázat beilleszkedik az Általános Urbanisztikai Terv (PUG) prioritásába, az
Urbanisztikai Igazolás rendelkezéseinek megfelelően.

6. A kérelmező be kell bizonyítsa, hogy érvényben lévő többéves szerződést kötött a
talajjavítási/energia szolgáltatóval, hogy vízzel/energiával látja el.

FIGYELEM! A kritérium arra a vízellátási pontra/pontokra vonatkozik, amelyek ellátják az
öntözési infrastruktúrát, amiért kérelmezik a támogatást korszerűsítés/felújítás céljából.

7. A kérelmező be fogja mutatni a szervezeti közgyűlés/közigazgatási tanács jóváhagyását a
szükséges beruházások megvalósítására.

8. A befektetések gazdasági szempontból életképes tervezéssel lesznek megvalósítva vagy,
amely életképes tud lenni rehabilitáció és korszerűsítés által.

FONTOS! A tervezés életképessége a 3-as Mellékletben (Anexa) található.

FIGYELEM!
A pályázónak nem lehet:
- bejegyzése az Adóügyi

Nyilvántartásba (Cazier Fiscal)
- gazdasági-pénzügyi jellegű

büntetése az Bűnügyi
Nyilvántartásba (Cazier Judiciar)
A pályázónak be kell tartania az
adósság-visszafizetési ütemezést,
ha banki tartozása van.

Fontos!
A Megvalósíthatósági

Tanulmány/Engedélyezési
Dokumentáció a beavatkozási

munkálatokra a 28/2008-as
Kormány Rendeletnek

megfelelően lesznek összeállítva,
amely jóváhagyja a

közbefektetéseknek megfelelő
technikai gazdasági

dokumentáció tartalmát, valamint
a beruházások és beavatkozási

munkálatok általános becslésének
szerkezetét és kidolgozásának

módszertanát.



4Kivonatolt Pályázati Útmutató – 125-ös 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.

9. A kérelmező be kell bizonyítsa, hogy elkezdte az eljárásokat az engedélyek és érvényben
lévő törvények alapján létrejött megállapodások megszerzésére, melyek szükségesek a
pályázatban szereplő befektetések megvalósítására.

Az összes befektetési típusra, a potenciális pályázók meg kell
szerezzék a környezetvédelmi engedélyt, a nemzeti
jogszabályok szerint. A jogszabályban szereplő egyes
helyzetekben, a környezetvédelmi engedélyhez kötelezően
hozzátartozik a környezeti hatásvizsgálati tanulmány.

10. Az öntözési infrastruktúrára a kérelmező be kell
bizonyítsa, hogy birtokában van, vagy vásárlási
folyamatban vannak a locsoló berendezések, amely a
befektetés területének minimum 50%-át szolgálja,
kivételt képeznek az öntözésre való víz szervezőinek
szövetsége.

A kérelmező be kell mutassa a Leltári nyilvántartást (Registrul
Inventar) vagy Befektetett eszközök adatlapját (Fisa mijlocului
fix), hogy tanúsítsa azt a tényt, hogy birtokában van egy locsoló
berendezés.
Az OUAI tudja bizonyítani e berendezés birtoklását, a szervezet tagjainak okmányai által is, az,
akinek a nevén van (számlák, vagy más tulajdonosi okmányok a locsoló berendezésre
vonatkozóan).

11. A kérelmező be kell mutassa a kötelezettség vállalást arra, hogy fenn fogja tartani
és/vagy javítani fogja az infrastruktúrát, amely támogatásba részesül a teljes működési
időszak alatt.

 125 a2 alintézkedés:
1. A kérelmező igazolja, hogy rendelkezik:

- mezőgazdasági egységek utjaival, amelyek a korszerűsítési terv tárgyát képezik, vagy
- mezőgazdasági terület, amelyre a beruházás kerülni fog, olyan új mezőgazdasági
egységek útjain, amire a támogatást igényelte.

2. A kérelmező bemutatja a Megvalósíthatósági tanulmányt/Engedélyezési
Dokumentációt a beavatkozási munkálatokra, a 28/2008 Kormány Határozat utólagos
módosításai és kiegészítései értelmében, az ISC műszaki szakvéleménnyel együtt.

3. A pályázat beilleszkedik az Általános
Urbanisztikai Terv prioritásába, az Urbanisztikai
Igazolás rendelkezéseinek megfelelően.

4. A kérelmezők bemutatják a Helyi Tanács/ok
Határozatát a kívánt beruházás megvalósítására.

5. A kérelmező be kell bizonyítsa, hogy elkezdte az
eljárásokat az engedélyek és érvényben lévő
törvények alapján létrejött megállapodások
megszerzésére, melyek szükségesek a
pályázatban szereplő befektetések
megvalósítására.

6. A kérelmező be kell mutassa a kötelezettség
vállalást arra, hogy fenn fogja tartani és/vagy
javítani fogja az infrastruktúrát, amely
támogatásba részesül a teljes működési időszak alatt.

Az ADI által benyújtott
pályázatok szükségességét és
alkalmasságát az ADI-t alkotó

községek egyéni céljainak
megvalósítása, valamint a

megjelölt tevékenység közös és
egymással összefüggő

célkitűzése bizonyítja. Csak
azok az ADI-k támogathatóak,

amelyek olyan beruházásra
pályáznak, amely az ADI-t

alkotó összes település
közigazgatási területén

helyezkedik el.

Az ADI által benyújtott pályázatok
szükségességét és alkalmasságát az

ADI-t alkotó községek egyéni
céljainak megvalósítása, valamint a

megjelölt tevékenység közös és
egymással összefüggő célkitűzése
bizonyítja. Csak azok az ADI-k
támogathatóak, amelyek olyan

beruházásra pályáznak, amely az
ADI-t alkotó összes település

közigazgatási területén helyezkedik
el.
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 125b alintézkedés:
1. A kérelmező be kell bizonyítsa, hogy

erdőtulajdonos (az erdő adminisztrátorok
esetében a bizonyítékot a szabályozási aktával
igazolja, amellyel az erdőt kezeli).

FONTOS! Nem jogosultak azok a kérelmezők, akik a
finanszírozási kérelem letételekor nincsen érvényben
erdőgazdálkodási terve a tulajdonban lévő erdőre.
Abban az esetben, ha az erdőtulajdonos megváltozik,
azelőtt, hogy lejár a terv határideje, be kell mutasson
minden tulajdonos egy kivonatot az erdőrendezésről. A
kérelmező be kell bizonyítsa, hogy rendelkezik a
beruházását tápláló erdő területtel, az új erdei utakra.

2. A kérelmező rendelkezik erdészeti infrastruktúrával, amely a pályázat
végrehajtásában a korszerűsítés tárgyát képezi.

FONTOS! Azok a pályázatok, amelyeknek tárgyát az új erdei utak képezik a megvalósítás
szükségességének elbírálása az érvényben lévő erdőgazdálkodási terv rendelkezéseinek alapján
történik (erdei út szükséges az erdőterület megközelíthetőségéhez).

3. A kérelmező kötelezettséget vállal, hogy fenn fogja tartani a pályázatban szereplő
beruházás tárgyát, a teljes működési időszak alatt.

4. Azokhoz a pályázatokhoz, melyeknek beruházásai a Natura 2000 területein
helyezkedik el, csatolva van a hatásvizsgálati tanulmány.

Ezek a pályázatok meg kell feleljenek a terület menedzsmenti tervek általános tárgyainak.

2.3. ELSZÁMOLHATÓ BERUHÁZÁS- ÉS KÖLTSÉGTÍPUSOK:
FONTOS! A 125-ös Intézkedés vissza nem térítendő támogatását, a jogosult

kérelmezőknek ítélik oda a következő elszámolható beruházási listának megfelelően:
 125 a1 alintézkedés:

A. Öntözőberendezések – korszerűsítése és/vagy felújítása1 beleértve a szivattyúállomások,
mérési munkálatokat.
FIGYELEM! Elszámolhatóak a víz és elektromos energia szivattyúállomásaira, szétosztására,
megfigyelésére, mérésére szolgáló munkálatok.
FONTOS! Az ilyen típusú pályázatokban, a vízveszteség csökkentésére készült beruházások a
PERE célkitűzéseihez tartozik. Ezeknél a beruházásoknál a pályázat keretén belül becslést
készítenek különböző tárgyakra.
B. Más talajjavítási munkálatok, amelyek biztosítják az öntözőberendezések korszerűsítésének
és/vagy felújításának optimális működését.

 125 a2-es alintézkedés:
Mezőgazdasági közúti infrastruktúra – bekötőutak, hidak és átereszek, mezőgazdasági egységek
útjainak építése és/vagy korszerűsítése.

1 Korszerűsítés – műveletek összességének végrehajtása a talajjavítási infrastruktúra működésének paraméterei
javítására, bizonyos eszközök, alkotóelemek, pótalkatrészek, új és modern anyagok használata által.
Felújítás – műveletek összessége az erkölcsileg és/vagy fizikailag használt meglévő technológiák kicserélésére, a
legutóbbi technológiai elképzelések alapján lévő korszerű technológiára, a talajjavítási infrastruktúra
teljesítményének növelése, energiafogyasztás - szennyezés csökkentése céljából.

Fontos!
A Megvalósíthatósági

Tanulmány/Engedélyezési
Dokumentáció a beavatkozási

munkálatokra a 28/2008-as Kormány
Rendeletnek megfelelően lesznek
összeállítva, amely jóváhagyja a

közbefektetéseknek megfelelő technikai
gazdasági dokumentáció tartalmát,

valamint a beruházások és beavatkozási
munkálatok általános becslésének

szerkezetét és kidolgozásának
módszertanát.
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FIGYELEM! Az utak, vagy mezőgazdasági területek, amelyekre új beruházások kerülnek, azt a
közigazgatási egység közösségi területét kell tartalmazza, amelyiken elhelyezkedik, úgy ahogyan
az érvényben lévő nemzeti jogszabályokban meghatározzák és osztályozzák; nem
elszámolhatóak az olyan területre épült beruházások, amelyek az újjáépített tulajdonjog vagy
valamilyen pereskedés tárgyát képezi.
FONTOS! Azok a mezőgazdasági egység útjai, amelyek a közutakból voltak újra osztályozva nem
elszámolhatóak, ha Kormány Határozat által nincs jóváhagyva az így módosított közterületi
leltár.

 125 b alintézkedés:
A. Erdei közúti infrastruktúra – erdei utak, beleértve a hidak és átereszek, védelmi munkálatok,
közlekedés-biztonsági munkálatok (szalagkorlátok), jelzési és figyelmeztetési munkálatok
építése és/vagy korszerűsítése.
FONTOS! Nem elszámolhatóak a közutak vagy mezőgazdasági egységek útjai, amelyek 2008.
március 1. után voltak erdei útnak nyilvánítva erdészeti területen.
B. Erdei vasúti infrastruktúra – töltések és guruló felületek, beleértve a hidak és átereszek,
védelmi munkálatok, alagutak, jelzési és figyelmeztetési munkálatok építése és/vagy
korszerűsítése.
C. Vezetéken való közlekedési berendezések (sikló)
Ezen intézkedés keretein belül csak a vezetéken való állandó berendezések elszámolhatóak.
FONTOS! Nem elszámolhatóak az olyan területre épült beruházások, amelyek az újjáépített
tulajdonjog vagy valamilyen pereskedés tárgyát képezi.

A pályázati költségek és technikai segítségnyújtás, beleértve a Megvalósíthatósági
Tanulmányt/Engedélyezési Dokumentációt a beavatkozási munkálatokra, vízrajzi vizsgálatokat
és/vagy víz-földtani vizsgálatokat, műszaki terveket az intézkedésben adott támogatásból
támogatja, és nem haladhatja meg a pályázat elszámolható értékének 10%-át.

2.4. NEM ELSZÁMOLHATÓ BERUHÁZÁS – ÉS KÖLTSÉGTÍPUSOK:
A FEADR pályázat befejezése feltételezi, hogy a pályázó befejezze úgy az elszámolható költségek
által támogatott beruházásokat, mint a nem elszámolható költségek által támogatott
beruházásokat.

A 125-ös intézkedés által nem finanszírozhatóak a következő kategóriába tartozó
beruházások:
1. Karbantartási, javítási, működési költségek.
2. ÁFA, kivétel a nem visszaszerezhető ÁFA, amikor is olyan pályázó fizeti ki valósan és
végérvényesen, aki más, mint az adómentes személyek (az 1698/2005-ös Uniós Rendelet (CE)
71-es cikkelye alapján)
3. Banki költségek, garancia és hasonló költségek
4. Munkálatok, melyekre nincs írásos engedélye az összes tulajdonosnak/olyan
földtulajdonosok, akik területén a beruházás elhelyezkedik (fizikai és jogi személyek)
5. Olyan mezőgazdasági/erdészeti infrastruktúra pályázatok, amelyek nem mutatják a minőségi
jellemzőket, és amelyek nem felelnek meg a pályázati előírásoknak.
6. Valuta átváltás költségei, illetékek és az euró átváltási veszteségei az APDRP-vel szemben.

Ugyanakkor nem elszámolhatóak azok a beruházások, amelyek más közösségi és nemzeti
támogatási program tárgyát képezi:

1. Mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúrájú befektetések, melyek más nemzeti és/vagy
külföldi alapoktól kapnak támogatást.

2. Támogatható infrastruktúrájú befektetések a 121-es és 322-es intézkedés keretén belül.
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2.5. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK:
Sorsz. KRITÉRIUMOK Pontozás

A1- Öntözés és más talajjavítási munkálatok: Maximum pont: 8 pont
1. Öntözési projektek:

• olyan elsődleges infrastruktúrájú öntözésekre melyek már korszerűsítve voltak vagy van
későbbi öntözőberendezésre projekt, ami korszerűsítve volt;
• olyan elsődleges infrastruktúrájú öntözésekre, melyeknek van korszerűsítési projektje,

vagy a későbbiekben lesz modernizálási terv.
Ezen kritériumra csak akkor szerezhető pontszám, ha ez a dolog be van mutatva és bizonyítva
az ANIF csatolt dokumentumában. Abban az esetben, ha az ANIF által kibocsátott
igazolványban nincs meghatározva a pályázat megnevezése, amelyben a korszerűsítést
végezte, nem szerezhet pontszámot.

Max.2
2

1

2. Öntözési pályázatok, olyan területeken ahol gyakoribb az aszály előfordulása. Szárazság indexek: Max. 3
0 - 23,000 3

23,001- 24,000 2
24,001 – 25,000 1
25,001 – 26,000 1
26,001 – 27,000 1
27,001 – 28,000 1

28,000 fölött 1
Ezen kritérium pontozása a települések szárazság index melléklete alapján történik.

3. Olyan pályázatok, melyeknek minél nagyobb öntözésre szánt területük van
(a pályázatban tervezett öntözőberendezés hány százalékát öntözi a teljes öntözhető

területnek)

Max. 3

85,01% fölött 3
80,01 – 85,00% 2
75,01 – 80,00% 1
70,01 – 75,00% 1
65,01 – 70,00% 1
60,01 – 65,00% 1
55,01 – 60,00% 1
50,01 - 55,00% 1

50,00% alatt 1
Ez a kritérium a Megvalósíthatósági Tanulmányban/Engedélyezési dokumentációban
kiszámolt öntözőfelület kihasználtsági szintjének aránya szerint pontozódik.
Figyelem! Ha a pályázó nem biztosítja az öntözőfelület kihasználtsági fokának kiszámításához
szükséges információkat, akkor erre a kritériumra nem kap pontot.

Közúti infrastruktúra - a2: Maximum pontszám: 92 pont

1.

Pályázatok, több szerepű bekötőutakra.
a) – hozzáférés más gazdasági szereplőkhöz
Ezen kritériumra csak akkor szerezhető pontszám, ha ez a dolog be van mutatva és
bizonyítva a Megvalósíthatósági Tanulmányban/ Engedélyezési Dokumentációban az
intervenciós munkálatokra (írott és rajzolt részek), és ugyanakkor a HCL-ben, amely
befektetés céljait szolgálja.
Szükséges bizonyítani, hogy az út a mezőgazdasági egység mellett használható, és a
gazdasági ügynökök, mások, mint a mezőgazdaságiak, céljait szolgálja. A terület
helyszíni tervében vagy elhelyezkedési térkép (plan de situație) meg kell jelölni a
befektetést szolgáló ügynökök elhelyezkedését.

Max.15

10
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b) - hozzáférés más kommunikációs csatornákhoz (községi, megyei, nemzeti és európai
utak);
Ezen kritériumra csak akkor szerezhető pontszám, ha ez a dolog be van mutatva és bizonyítva
a Megvalósíthatósági Tanulmányban/ Engedélyezési Dokumentációban az intervenciós
munkálatokra (írott és rajzolt részek).

15

A feltétel csak akkor teljesítődik, ha a pályázó bizonyítja a közvetlen hozzáférést
(kereszteződés) más kommunikációs csatornákhoz.

2.

Pályázatok, olyan bekötőutakra, melyek minél nagyobb mezőgazdasági területet szolgálnak. Max. 25

> 500,01 ha 25
500,00 ha- 450,01 ha 23

450,00-400,01 ha 21
400,00-350,01 ha 19
350,00-300,01 ha 17
300,00-250,01 ha 15
250,00-200,01 ha 13
200,00-150,01 ha 11
150,00-100,01 ha 9

< 100 ha 7
Pontozva vannak azok a pályázatok, melyek a mezőgazdasági egység területét közvetlenül
szolgálja egészen egy fizikai határig. Fizikai határnak minősül egy másik mezőgazdasági út,
közút, erdő, víz, ingatlan, vasút.
A pontozás a Megvalósíthatósági Tanulmány/ Engedélyezési Dokumentáció az intervenciós
munkálatokra és a Helyi Tanács/ok által meghatározott kiszolgált mezőgazdasági terület
alapján történik. Az SF/DALI rajzolt részeiben megkülönböztetve jelölni kell a kiszolgált
területeket.

3.
Bekötőutak, melyeket egyesülési vagy újraparcellázási tervet követően terveztek.
Nem alkalmazható!

0

4.

Alternatív útvonalú pályázatok, a mezőgazdasági forgalom megszerzésére európai, nemzeti
és megyei utakon.
Ezen kritériumra csak akkor szerezhető pontszám, ha ez a dolog be van mutatva és bizonyítva
a Megvalósíthatósági Tanulmányban/ Engedélyezési Dokumentációban az intervenciós
munkálatokra. Csak akkor szerezhető pontszám, ha a Megvalósíthatósági Tanulmányban/
Engedélyezési Dokumentációban az intervenciós munkálatokra, bizonyítja, hogy a
támogatásra javasolt út a képlet alapján kiszámolt alternatív útvonal:

Max. 15
pont

X* (megszerzett pontszám) = (Európai útszakasz hossza/ pályázatban lévő utak hossza)*9 Max. 9
pont

X* (megszerzett pontszám) = (nemzeti útszakasz hossza/ pályázatban lévő utak hossza)*15 Max.15
pont

X* (megszerzett pontszám) = (megyei útszakasz hossza/ pályázatban lévő utak hossza)*8 Max. 8
pont

A fenti képletben a következő rövidítéseket használtuk:
Európai útszakasz hossza = annak az Európai útszakasznak a hossza, melyen az alternatív útvonal
áltan sor kerül mezőgazdasági forgalomra
Nemzeti útszakasz hossza = annak a nemzeti útszakasznak a hossza, melyen az alternatív
útvonal áltan sor kerül mezőgazdasági forgalomra
Megyei útszakasz hossza = annak a megyei útszakasznak a hossza, melyen az alternatív útvonal
áltan sor kerül mezőgazdasági forgalomra
A pályázatban lévő utak hossza = a pályázatban szereplő összes út hossza.

Megjegyzés:
*   A fenti képlet alkalmazásával szerzett pontszámot két tizedes pontossággal

kell kiszámítani.
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A három lehetőség közül csak az egyik alternatív útvonalra lehet pontot
szerezni, a pontszám nem vonható össze.

Abban az esetben, ha a megyei, nemzeti vagy európai útszakasz hossza, melyen sor
kerül mezőgazdasági forgalomra a pályázatban létrehozott út által, nagyobb vagy egyenlő a
pályázatban szereplő összes út hosszával, maximális pontszám érhető el arra a közútra,
amelyiket figyelembe veszik.

> Pontszám szerezhető erre a kritériumra, minden egyes pályázatban szereplő
alternatív útvonalat tekintve, ha a következő feltételek be vannak tartva:

• Azon közutak hossza, melyeken sor kerül mezőgazdasági forgalomra, nem
haladhatja meg az alternatív útvonal 150%-át.

• A pályázat által meg kell valósítani az út hosszának legalább felét az alternatív
útvonalat tekintve, és a különbséget lehet biztosítani közúttal (mással, mint amelyiken
mezőgazdasági forgalom van, osztályozásától és korszerűsítési stádiumától
függetlenül).

A pontszámot csak egy féle kategóriájú útra számítják ki (európai, nemzeti,
megyei), és ebben az értelemben a SF/DALI a következőket jelzi:

• Az út kategóriája (E/ N/ J) és az útszakasz hossza, amelyen a közlekedés
történik;

• Az alternatív útvonal hossza;
• A pályázatban javasolt utak hossza.
Ha a SF/DALI-ban nincsen bemutatva az összes információ, mely lehetővé teszi a fenti

feltételek és képletek alkalmazását, nem érhető el pontszám.

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

18

6. A beruházás legyen pozitív hatású és mérhető a mezőgazdasági termelők és
erdőgazdálkodók érdekében.

10

7. A beruházás szolgálja a terület potenciális növekedését. 5
8. A beruházás a Helyi Közigazgatás partnerségében valósuljon meg. 4

Összesen 100

125 b alintézkedés - Az erdészet fejlesztését és adaptálását szolgáló infrastruktúra javítása
és fejlesztése.

Csak a támogatható pályázatok lesznek pontozva az intézkedés adatlapjának kiválasztási
kritériumai alapján, és a pontozás a következő:

Sorsz. Kritériumok Pontozás

1.

Munkálati típusok:
- erdei utak

Max.15
15

- kötélpályák 0
- erdei vasutak 0

A pontozás a Megvalósíthatósági tanulmány/ Engedélyezési
Dokumentáció az intervenciós munkálatokra alapján történik az
intézkedés adatlapja által felállított fontossági sorrendben.

2.

A beruházás helyszíne (magasság):
- hegyvidéki terület

Max 15
15

- dombvidék 10
- síkság 0

3. Infrastruktúra által kiszolgált tulajdon többségi erdőterületek:
- Magán tulajdonosok és ezek egyesületei

Max 14
14
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- Helyi Tanácsok 14
- Nemzeti Erdészeti Hivatal – ROMSILVA (Regia Naționala a Pădurilor) 3

A pontozás a többség tulajdonú erdők elérhetőségi infrastruktúrája
szerint történik, a Megvalósíthatósági Tanulmány/ Engedélyezési
Dokumentáció az intervenciós munkálatokra alapján.
Az utakkal ellátott erdők helyszíni térképein meg kell jelölni a területek

tulajdonos típusát. Ha a dokumentációk nem hangsúlyozzák az erdő
tulajdonos típusát, nem érhető el pontszám.

4.

Az erdei utak esetében, azok az utak részesülnek előnyben, amelyek a
legnagyobb erdő területet szolgálják ki.

Max 21

≤500 ha 10
500,01 – 600 ha 12
600,01 – 700 ha 14
700,01 – 800 ha 16
800,01 – 900 ha 18

900,01 – 1000 ha 20
≥ 2900, 01 ha 21

A pontozás a Megvalósíthatósági Tanulmány, az erdőgazdálkodási tervek
kivonatai alapján történik, az erdőterületek megközelíthetőségétől
függően. A Számítások nem tartalmaznak, erdőgazdálkodási tervben nem
szereplő más utak által kiszolgált területeket. Ha SF/DALI rajzaiban,
erdőgazdálkodási terv kivonataiban és tervezési térképein nincsenek
feltüntetve a kiszolgált erdőterületek, nem érhető el pontszám.

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

18

6. A beruházás legyen pozitív hatású és mérhető a mezőgazdasági termelők
és erdőgazdálkodók érdekében.

10

7. A beruházás szolgálja a terület potenciális növekedését. 5
8. A beruházás a Helyi Közigazgatás partnerségében valósuljon meg. 2

Összesen 100

2.6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:

A 125-ös intézkedésben nyújtott támogatás a következő:

- elszámolható költségek 100%-os támogatása, olyan közhasználatú
beruházásokra, melyek az egész közösséget szolgálják.
A 125a alintézkedés beruházási pályázatára nyújtott támogatás nem haladhatja
meg az 1.000.000 Eurót/ pályázat és a 125b alintézkedésre az 1.500.000 Eurót/
pályázat.

- elszámolható költségek 75%-os támogatása, olyan közhasználatú beruházásokra,
melyek a közösség egy részét szolgálja. Ilyen esetben a nyújtott támogatás nem
haladhatja meg a 750.000 Eurót/ pályázat.
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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.

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


