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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
Az Intézkedés általános célja a szerkezetátalakítás alatt álló gazdaságok
versenyképességének növelése, átmeneti problémáik enyhítése érdekében, tekintettel arra,
hogy a mezőgazdasági ágazat és a vidéki gazdaság ki vannak téve az egységes piaci verseny
nyomásának.

Az intézkedés specifikus céljai:

 Az eladásra szánt termelési mennyiség növelése annak érdekében, hogy a félig
önellátó farmok gazdaságilag életképesek legyenek;

 A termelés piaci igényekhez igazított diverzifikálása és új termékek bevezetése

Az intézkedés operatív céljai: az átszervezés alatt álló félig önellátó farmok támogatása a
humán erőforrás és a termelési tényezők hatékonyabb kihasználása érdekében:

 a vállalkozói szellem ösztönzése,

 a tevékenység és a jövedelem diverzifikálása.

A 141-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 7 500 32.129,25 75.000 321.292,50 0 0,00

A támogatás összegének és egy pályázat értékének maximális értéke, amelyet a 141-es
intézkedésen keresztül igényelni lehet:

Intézkedés
1 Pályázat
maximális
értéke

Támogatás
maximális
értéke

141 „A félig önellátó mezőgazdasági farmok támogatása” 7.500 euró 7.500 euró

Az intézkedés keretében odaítélt támogatás teljes mértékben vissza nem térítendő,
amelynek célja az olyan mezőgazdasági egységek fejlesztése, amelyek elsődlegesen
növényi és állati eredetű agrártermékeket termelnek (nyersanyag) emberi fogyasztásra
valamint állateledelként.
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2. Fejezet: 141-es Intézkedés bemutatása

2.1 Kik részesülhetnek támogatásban?
A 141-es Intézkedés szerint támogatásra jogosultak azok a fizikai személyek, akik a
Támogatási kérelem leadási időpontjáig nem töltötték be a 62. életévüket, akik gazdasági
tevékenységet – elsősorban mezőgazdaságit – folytatnak, és akiknek a mezőgazdasági
egységük (farmjuk):

 méretegysége 2 és 8 UDE1 között van;

 az ország területén helyezkedik el;

 be van jegyezve az Egyedi Azonosító Nyilvántartásba (Registru Unic de
Identificare)/ Mezőgazdasági Nyilvántartásba (Registrul Agricol);

 a mezőgazdasági termékeik egy részét eladják.

A fizikai személyek a 44/2008-as OUG alapján (utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
együtt) végezhetnek kereskedelmi tevékenységet, jegyezhetők be és engedélyeztethetők,
mint:

 egyéni és független Engedélyezett Fizikai Személyek (PFA);

 Egyéni Vállalkozás (I.I.) tulajdonosai;

 Családi Vállalkozások (I.F.) tagjai.

FIGYELEM! Azok a fizikai személyek, akik nem rendelkeznek engedéllyel a Finanszírozási
kérelem leadásakor, abban az esetben kaphatnak támogatást, ha bejegyeztetnek és
megszerzik a működési engedélyt a 44/2008-as Sürgősségi kormányrendeletnek (utólagos
kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) megfelelően, az APDRP-vel kötött
Finanszírozási döntés aláírásáig.

A 44/2008-as Sürgősségi kormányrendelet (utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal
együtt) értelmében engedélyezett Fizikai Személyek (PFA) nem igényelhetnek támogatást,
mint engedéllyel nem rendelkező fizikai személyek.

A 44/2008-as Sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően (utólagos kiegészítésekkel és
módosításokkal együtt) engedélyezett Fizikai Személyek (PFA) elsődleges tevékenysége a
CAEN kód (Rev.2.) Mezőgazdasági besorolásába kell tartozzon.

FIGYELEM! Ugyanarra a mezőgazdasági egységre csak a család egyik tagja kaphat
támogatást.

1 UDE (EUME)-Gazdasági Méretegység (Unitatea de Dimensiune Economică) kifejezi egy mezőgazdasági üzem
gazdasági méretét a standard fedezeti hozzájárulás (marja brutei standard) alapján (85/377/CEE Bizottsági
Határozat). Egy Gazdasági Méretegység értéke 1200 euró.
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2.2 Feltételek a támogatás odaítéléséhez
Ahhoz, hogy a 141-es intézkedés által támogatáshoz jusson, a kérelmezőnek egy öt évre
szóló Üzleti tervet kell készítenie.

FIGYELEM! A mezőgazdasági egységek gazdasági méretének (UDE) megállapításakor
számításba vevődik a teljes termelési bázis (vetések szerkezete, állattenyésztés szerkezete,
kategóriák szerint az egység méretének kiszámítására vonatkozó táblázatnak
megfelelően).

A támogatás megadásától számított három év után ellenőrizve lesz a kezdetben megadott
Üzleti terv minimális követelményeinek betartása. Ezen a dátumon a kérelmezőnek
bizonyítania kell, hogy az Üzleti tervben megadott kezdeti helyzethez képest:

 az eladásra szánt mezőgazdasági termelés 20%-al nőtt és

 a mezőgazdasági egység gazdasági mérete legkevesebb 3 UDE-val nőtt.

A harmadik évben történő ellenőrzés során a pályázó dokumentumokkal kell bizonyítsa,
hogy a 111-es (Szakmai képzés, informálás és ismeretterjesztés) Intézkedésen belül a
pályázatának megfelelő szakmai képzést végzett.

FONTOS! Ha az Üzleti terv ellenőrzése során kiderül, hogy a pályázó nem teljesíti a
támogatáshoz szükséges minimális feltételeket, akkor nem részesül támogatásban a
következő két évben, de nem kell visszatérítse a már megkapott összegeket.

2011-től egy külön pénzügyi keretet engedélyeztek a 121-es intézkedésből (A
mezőgazdasági egységek modernizálása) a 141-es intézkedés kedvezményezettjeinek. Így
tehát a 141-es Intézkedés azon pályázói, akik tervezik, hogy a 121-es intézkedésen
keresztül beruházzanak, ki kell töltsék a 141-es Intézkedéshez tartozó Üzleti terv A+B
Szakaszát.
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2.3 A pályázat kiválasztási kritériumai

Sor-
szám Kiválasztási Kritérium Pontszám

1.

A kérelmező legalább 6 hónappal a pályázási időszak kezdete előtt tagja
egy az érvényben lévő nemzeti törvények által elismert egyesületi
formának.
Ahhoz, hogy a kérelmező pontot kapjon erre a kritériumra, csatolnia kell a
Finanszírozási kérelem mellé olyan dokumentumokat, amelyek igazolják,
hogy tagja a következő egyesületi formák valamelyikének:
– termelői csoportok, amelyek a 338/2005-ös Törvény (utólagos

módosításokkal és kiegészítésekkel együtt) alapján vannak elismerve;
– mezőgazdasági profilú szakmai egyesületek, amelyeket a 26/2000-es

Sürgősségi Kormányrendelet alapján alapítottak (utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel együtt);

– a zöldség- és gyümölcsszektorba tartozó termelői csoportok és
szervezetek, amelyek az 1078/2008-as kormányrendeletnek
megfelelően vannak elismerve (utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel együtt);

– mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek az 566/2004-es törvény
alapján jöttek létre (utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
együtt);

– talajjavítási szervezetek, amelyeket a 138/2004-es törvény alapján
alapítottak (utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel együtt).

Az egyesületi formák helyi, megyei vagy nemzeti szinten lehetnek alapítva
és elismerve.

5

2.

A kérelmező pályázik a PNDR 214-es Intézkedésén belül is „Agrár-
környezetvédelmi Kifizetések”
Ahhoz, hogy a kérelmező pontot kapjon erre a kritériumra, a Finanszírozási
kérelem mellé olyan dokumentumokat kell csatoljon, amelyek bizonyítják,
hogy a PNDR keretén belül pályázott a 214-es Intézkedésre is, amelyben a
kérelmező önkéntesen vállalta az agrár-környezeti elkötelezettséget, az
elkötelezettség aláírásától számított öt éven keresztül.

10

3.

A félig-önellátó farm hátrányos helyzetű térségben található
– hátrányos hegyvidéki zónák, a Pályázati Útmutató mellékletében

található hátrányos Hegyvidéki zónák Helyi Közigazgatási Egységeinek
Listája szerint;

– más hátrányos helyzetű zónák, amelyek nem hegyvidékiek, a
Jelentősen Hátrányos Zónák/Sajátos Környezeti Feltételek miatt
Hátrányos Térségek helységlistájába beletartozó Helyi Közigazgatási
Egységek Listája szerint (Pályázati Útmutató melléklete).

2

4.

Azok a félig-önellátó farmok, amelyeknek tulajdonosai, a pályázat leadási
dátumakor, 40 évnél fiatalabbak

A kritérium azokra az igénylőkre vonatkozik, akik a pályázat leadási
dátumakor nem töltötték még be a 40 életévüket.

20
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5.

A kérelmező egy befektetést valósít meg, különösen olyan befektetést,
amely az EU-s szabványok betartását szolgálja:

Maximum
25

a. EU-s szabványok betartását szolgáló befektetés
Erre a kiválasztási kritériumra a kérelmező csak akkor kap pontszámot, ha
a 121-es Intézkedésen keresztül befektetést tervez.

25

b. más típusú befektetések
Ahhoz, hogy erre a kritériumra pontozást kapjon, a kérelmező be kell
mutassa az Üzleti Tervben a 121-es Intézkedésen keresztül megvalósítani
kívánt beruházásokat, amelyek nem az EU-s szabványokhoz való
alkalmazkodást szolgálják.

20

6. A kedvezményezett állandó székhelye a HACS (GAL) területén található
és a tevékenységét a HACS (GAL) területén végzi. 28

7.
A termeléshez szükséges munkaerő legkevesebb 50%-át a térségből
biztosítsa és tartalmazzon hátrányos helyzetű csoportokból származó
munkaerőt is.

10

Összesen 100

Ennél az intézkedésnél nincs minimális pontszám.

FONTOS! Minden tevékenység, amelyet a kérelmező az Üzleti tervben vállal, és amelyre
pontot kapott a kiválasztásnál, kötelező feltétel lesz.

2.4 A támogatás mértéke
A 141-es intézkedésen keresztül évi 1500 Euró/farm, vissza nem térítendő állami
támogatáshoz lehet jutni. A támogatás öt évre szól és ugyanarra a farmra csak egy
családtag kaphatja meg.
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3. Fejezet: A félig-önellátó farmok támogatását célzó alaphoz való hozzáférés

A félig-önellátó farmok esetében, a támogatási elv egy évi fix összeg megadása, annak
érdekében, hogy ezen farmok alkalmazkodjanak a piaci feltételekhez és kereskedelmi célú
farmokká váljanak.

A kérelmező, aki támogatást vesz igénybe a 141-es intézkedésen keresztül, beadhat más
pályázatokat is a PNDR más intézkedésein belül, amelyeket a FEADR társ- finanszíroz.

FIGYELEM!

Egy kérelmező, aki igénybe veszi a 141-es intézkedés támogatását, a következő PNDR-hez
tartozó intézkedéseken keresztül is kaphat támogatást, közvetlenül, vagy mint egy
egyesületi forma tagja:

• 111 – Szakmai képzés (tréning), tájékoztatás és ismeretterjesztés

• 121 – A mezőgazdasági egységek korszerűsítése

• 142 – Termelői csoportok létrehozása

• 143 – Konzultációs és tanácsadási szolgáltatások nyújtása mezőgazdászoknak

• 211 – Hátrányos hegyi zónák támogatása

• 212 – Hátrányos zónák támogatása – más, mint a hegyi zóna

• 214 – Agrár-környezeti kifizetések

• 221 – Mezőgazdasági területek első erdősítése

• 312 – Támogatás mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére

• 313 – Turisztikai tevékenységek ösztönzése

FIGYELEM! A kedvezményezett és a férje/felesége, aki támogatást kapott a 141-es
intézkedésen keresztül, nem kaphat támogatást a 112-es intézkedésen keresztül.

A 112-es intézkedés kedvezményezettjei akik, kedvezményezettjei a 141-es intézkedésnek is,
kötelesek betartani mindenik intézkedés minimális feltételeit külön-külön. Azok a
tevékenységek, amelyeket a kérelmező az Üzleti tervben vállalt, hogy megvalósít minden
intézkedésben kötelező feltételekké válnak. Ebben az esetben a második részlet
igénylésekor, a farm UDE-jénak növekedése 4 egység kell legyen a 112-es intézkedés szerint,
a 3. évben pedig a 141-es intézkedésnek megfelelően 3 egységgel kell növekedjen. Ennek
következtében a 3. év végére - a 141-es intézkedésnek megfelelően - a farm gazdasági
méretegysége 7 UDE-val kell növekedjen.
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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


