
KIVONATOLT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

L
E
A
D
E
R

IV.TENGELY

411 AL-INTÉZKEDÉS

I. Tengely/ A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok
versenyképességének javítása

142-es INTÉZKEDÉS /TERMELŐI CSOPORTOK
LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

ROMÁNIA
KORMÁNYA EURÓPAI UNIÓNEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

2007-2013
Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/

FEADR
A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI

AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

Finanszírozási Szerződés: C 4312011072881907 / 23.01.2012

Szerződtető hatóság
MEZŐGAZDASÁGI ÉS

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési Ügynökség

A Kivonatolt Pályázati Útmutató a Helyi Akció Csoport/GAL munkatársai által, a román
nyelvű Pályázati Útmutatóból (Ghidul Solicitantului) kivonatolt és lefordított technikai
információs anyag, a LEADER program lehetőségeiről az érdekeltek számára.

A kivonatolt útmutató általános információkat tartalmaz az Intézkedések céljairól, a
támogatásra vonatkozó jogosultságokról, pályázási feltételekről, pályázati fegyelemről, az
elszámolható költségekről, a támogatások mértékéről, stb.

Részletes információk a román nyelvű Pályázati Útmutatókban (Ghidul Solicitantului)
találhatóak, amelyeket a Helyi Akció Csoport/GAL információs irodájában lehet beszerezni.
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1Kivonatolt Pályázati Útmutató – 142-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. Fejezet

Általános előírások
1.1. A 142-es intézkedés célkitűzése – Termelői csoportok létrehozásának támogatása

A142-es intézkedés, az I. Tengely „Az agrár- és erdészeti ágazat versenyképességének
növelése” része és általános célkitűzései, a versenyképesség javítása a mezőgazdasági és erdészeti
ágazatokban azáltal, hogy egy kiegyensúlyozott kapcsolatot teremt a termelők, feldolgozók és
forgalmazók között valamint a termelés úgy minőségileg mind mennyiségileg alkalmazkodjon a
fogyasztói igényekhez.

Az intézkedés specifikus célkitűzései a mezőgazdasági és erdészeti termelői csoportok
létrehozásának ösztönzése annak érdekében, hogy minőségi termékeket állítsanak elő új, egységes
technológiák alkalmazásával és a saját tagjait támogassa a piachoz való hozzáférésben.

A 142-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

5 20.000 85.678,00 100.000 428.480,00 0,00 0,00

A támogatás összegének és egy pályázat értékének maximális értéke, amelyet a 142-es
intézkedésen keresztül igényelni lehet:

Intézkedés
1 Pályázat
maximális

értéke

Támogatás
maximális

értéke

142 „Termelői csoportok létrehozásának támogatása” 20.000 euró 20.000 euró

2. Fejezet

A 142-ES INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA
2.1. Pályázók köre

Az érvényben lévő törvényeknek megfelelően, 2007. január 1. és 2013. december 31. között
hivatalosan elismert termelői csoportok.
FONTOS! Nem részesülhetnek támogatásban azok a termelői csoportok, melyek ez a dátum
előtt voltak elismerve, melyek a SAPARD programmal vagy a nemzeti költségvetésből
támogatásban részesültek, a 2200/1996 Uniós Szabályozás (CE) értelmében támogatásban
részesülő zöldség-gyümölcs termesztő szervezetek és a komlótermesztésre létrehozott termesztő
szervezetek.
Az érvényben lévő törvényeknek megfelelően, hivatalosan elismert termelői csoportok, akik
vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a következők:
 Kereskedelmi vállalatok a 31/1990 Törvény értelmében;
 Mezőgazdasági vállalatok és más mezőgazdasági társulási formák a 36/1991 Törvény

értelmében;
 A 246/2005 Törvény által jóváhagyott és módosított egyesületekre és alapítványokra

vonatkozó 26/2000 Sürgősségi kormányrendelet értelmében létrejött egyesületek;
 Az 566/2004 mezőgazdasági szövetkezet Törvénye értelmében létrejött mezőgazdasági

szövetkezetek;
 Az érvényben lévő törvényeknek megfelelően létrejött bármilyen más jogi társulás.

2.2. Kötelező minimális feltételek a támogatás odaítéléséhez
Az érvényben lévő nemzeti törvényeknek értelmében, a termelői csoportokat a Mezőgazdasági

és Vidékfejlesztési Minisztérium ismeri el.
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FONTOS! Az érvényben lévő nemzeti törvények (338/2005 Törvény által jóváhagyott 37/
2005.07.14 Kormányrendelet és a 171/2006.03.13 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium Rendelete) a termelői csoportok elismerésére, általában a következő feltételeket
írják elő:

1. Olyan mezőgazdasági és erdészeti termelők kezdeményezésére létrehozott jogi személy legyen,
melynek a tagok mezőgazdasági és erdészeti termékeinek közös forgalmazása legyen a célja a
következő célkitűzésekkel:

a) a termelés fogyasztói igények szerinti ütemezése és módosítása, különösképpen a mennyiségi és
minőségi feltételek szerint

b) a saját tagok által előalított termékek kínálatának összpontosítása és piaci forgalomba helyezése
c) a termelési költségek csökkentése és a termelői ár meghatározása
d) környezetkímélő termesztési eljárások, termelési technológiák és a hulladékkezelés támogatása

úgy, hogy ne károsítsa a környezetet, főképpen a talaj, a vizek minőségének és a természetes táj
és/vagy a biodiverzitás megőrzése érdekében

2. Más elismerési feltételek:
a) A termelői csoport legalább 5 tagból tevődik össze
b) A forgalmazott termék legalább 75%-a a termelői csoport saját terméke legyen
c) A könyvelőségi nyilvántartással bizonyítja, hogy az elismerésre szánt termékcsoport minimális

bejegyzett eladási értéke legalább 10.000 Euró, lejben kifejezve
d) Rendelkezik egy központosított könyvelőségi, számlázási és iktatási rendszerrel, amellyel

nyomon lehet követni a tagok termelésének mennyiségét, minőségét és értékét
e) A termelési csoport tagjai kötelesek az alapító okiratban előírt – a termelési csoport alapításához

és működéséhez szükséges - tagsági díjat befizetni.
3. A Statútumban vagy az Alapító okiratban legyenek előírva a tagok és a termelői csoport

kötelezettségei.
4. Rendelkezzen vezetői testülettel és technikai eszközökkel, ami biztosítja a termelői csoport

működéséhez szükséges kereskedelmi és pénzügyi managementet
2.3. Ágazatok, amelyek vissza nem térítendő támogatást kaphatnak
A 142-es Intézkedés keretén belül azok a termelői csoportok kaphatnak támogatást, amelyek az
érvényben lévő nemzeti törvények értelmében elismertek és a következő ágazatokban
tevékenykednek:
Mezőgazdasági ágazat
 Szántóföldi termesztés (gabonák, olajos magvúak, magas fehérjetartalmú növények, technikai

növények, szántóföldi gyökérnövények)
 Kertészet (virágok, dísznövények)
 Szőlészet (bórszőlők)
 Tejelőállatok tartása
 Állattartás (kivéve fejősállatokat)
 Gabonaevők (disznók, szárnyasok)
 Vegyes (tej és hús állattartás/növénytermesztés és állattenyésztés)

Erdészeti ágazat
 Faipari termékek
 Nem faipari termékek1

Az elismertség megszerzése érdekében, a termelői csoportok, annak a megyének a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatósághoz kel forduljon, amelynek a területén tevékenykedik.

A termelői csoportok elismerésének feltételeit 2 évig a program elindítása urán átértékelhetik.

2.4. A vissza nem térítendő támogatást maximális értéke (a támogatás intenzitása)
A 142-es Intézkedéssel a vissza nem térítendő köztámogatás aránya 100%, a 1968/2005 Uniós

Szabály (CE) melléklete értelmében
A támogatás értékét, ennek az intézkedésnek a keretén belül évente számolják, annak

függvényében, hogy az elismert termelői csoportnak mennyi volt az évi eladott termékeinek értéke.

1 Erdei gyümölcsök, erdei magvak, ehető gombák, gyógy és illatos növények, gyanta és más ezekhez hasonló -
Erdészeti Törvény 39. Cikkely, e) betűnél leírtak értelmében - kivéve a vadászati tevékenységből származó
termékeket
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A termelői csoportok támogatási rendszere a következő:
 A termelői csoport elismerésétől számolva, évenkénti részletekkel 5 évig; a termelési csoport

elismerése előtt szerzett jövedelme nem támogatható.
 A támogatás, a termelői csoport által eladott évi termékmennyiség alapján lesz kiszámolva a

következőképpen:
a) 5%, 5%, 4%, 3% és 2% az eladott termék értékéből 1.000.000 Euróig az első, második, harmadik,

negyedik illetve az ötödik évre.
b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% és 1,5% az eladott termék értékéből, ami meghaladja az 1.000.000 Eurót

az első, második, harmadik, negyedik illetve az ötödik évre.
 A vissza nem térítendő támogatás nem haladhatja meg a következő plafonértékeket:

100.000 Euró - I Év / 100.000 Euró - II Év / 80.000 Euró - III Év / 60.000 Euró- IV Év /
50.000 Euró- V Év

 A fent említett plafonértékeket abban az esetben sem lehet átlépni, ha egy vállalat több
termékcsoportra van elismerve, mint termelői csoport (több elismerési nyilatkozata (aviz) van)
FONTOS! Az első részlet kifizetéséhez szükséges kérés dossziéját, 60 nappal a támogatási szerződés
aláírása után adható le, de nem hamarabb, mint 1 év a termelői csoport elismerése után.
A támogatás évi részleteinek kifizetése, a forgalmazott termékeknek kiállított számlák szerint történik,
amelyek egy naptári évre számolva és iktatva

Kiválasztási kritériumok
142-es INTÉZKEDÉS „Termelői csoportok létrehozása”

Sor
sz.

FELTÉTEL Pontozat

1.
A megalakult csoport tagjainak állandó székhelye a HACS (GAL) területén
található és a tevékenységét a HACS (GAL) területén végzi;

60

2. Az alapító tagok 50%-a 40 év alatti/nő; 40

Összesen 100

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


