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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 környezeti viszonyok javítása a vidéki térségekben, a
mezőgazdasági területek fenntartható használata és kezelése által, a területek erdősítésével.

A 221-es intézkedés arra hivatott, hogy megelőzze a káros természeti tényezők által okozott
károkat, csökkentse a talajeróziót, javítsa a talaj vízvisszatartó képességét, javítsa a levegő
minőségét, növelje a biomassza termelést, beleértve a minőségi fás biomasszát, a biodiverzitás
megőrzésével vagy adott esetben növelésével.

Specifikus cél:
A víz- és talajvédelmi szerepet játszó, és a káros természeti és emberi tényezők kivédését
szolgáló erdőterületek növelése, valamint a rekreációs funkciók biztosítása, alapul véve az
erdőterületek multifunkcionális szerepét.

Operatív cél:
Az erdők által elfoglalt területek növelése, az erdősítési munkálatok és az ültetvények
karbantartásának támogatása által.

A 221-es intézkedés által létrehozott erdők célja, hogy védelmezzék a környezeti elemeket alapul
véve a multifunkcionális szerepet, amellyel rendelkeznek.

A 221-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

7
3.120 13.365,77 17.477 74.869,72 4.368

(20 %)
18.712,08

(20 %)
8.102 34.708,16 56.707 242.927,12 0 (0%) 0 (0%)

Összesen: 7 74.179 317.775,42 4.368 18.712,08

A támogatás összegének és egy pályázat értékének maximális értéke, amelyet a 221-es
intézkedésen keresztül igényelni lehet:

Intézkedés
1 Pályázat
maximális
értéke

Támogatás
maximális
értéke

221 „A mezőgazdasági egységek korszerűsítése” 12.740 euró 12.076 euró

Az erdőültetésre szánt állami támogatás mértéke 70%, az intézkedés adatlapjában (fisa masurii)
kiszámolt standard költségekből, valamint 80%, a hátrányos helyzetű és a Natura 2000
térségekben.

Az első 5 évben, az erdőültetvény karbantartására irányuló támogatás, valamint a 15 évig, az
erdősített terület jövedelem-kiesésének kompenzálására nyújtott állami támogatás aránya
100%, az intézkedés adatlapjában kiszámolt standard költségeknek megfelelően. Ezek a
kifizetések évente és hektáronként nyújtandóak, azzal a kikötéssel, hogy a pályázat tárgyát
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képező területen az erdőültetvényt karbantartják és a farmhoz tartozó összes mezőgazdasági
területen betartják a kölcsönös megfeleltetési (eco-conditionalitate) követelményeket.

2.Fejezet: A 221-es intézkedés bemutatása

2.1. Kik részesülhetnek támogatásban?
A támogatásra való jogosultság feltételei vonatkoznak: a kérelmezőre, a földterületre és a
pályázat által megvalósítandó erdő típusára. A jogosultság a kedvezményezettek helyzetére, az
erdősítésre szánt mezőgazdasági területekre és az erdősítési munkálatokra vonatkozik.

2.1.1. Kérelmezők jogosultságára vonatkozó kritériumok; kedvezményezettek kategóriái

Az intézkedés kedvezményezettjei mezőgazdasági területek törvényes tulajdonosai.

Kedvezményezett kategóriák, akik a 221-es intézkedés által jogosultak támogatásra:

• Mezőgazdasági területek magántulajdonosai, erdősítésre, karbantartási
munkálatokra 5 évig és a jövedelem-kiesés kompenzálására, amely évente és
hektáronként van megállapítva, 15 évig.

• Helyi önkormányzatok, amelyek mezőgazdasági területtel rendelkeznek, csak az
erdősítésre. Ha az erdősítendő földterület koncesszióba van véve egy fizikai vagy
jogi személy által, akkor a karbantartási és jövedelem-kiesési támogatások is
odaítélhetőek.

Példák jogosult kérelmezőkre:

1. A jogállás szerint:

• Fizikai személyek1 (beleértve az engedéllyel rendelkező fizikai személyeket - PFA -),

• Jogi személyek,

• Fizikai vagy jogi személyekből álló csoportok vagy egyesületek,

• Helyi önkormányzatok, amelyek mezőgazdasági területtel rendelkeznek, csak az
erdősítési, valamint a pályázat elkészítéséhez szükséges költségek kompenzálására.

2. A végzett tevékenység szerint:

• Farmerek

• Más mezőgazdasági területtulajdonosok

1 A fizikai személyek, akik támogatást kapnak, kötelezően nyilván kell tartsanak minden gazdasági-pénzügyi
tevékenységet, amelyet az erdősítés és a karbantartás érdekében végeznek.
Ezen tevékenységek kimutatására a pályázó minden hónapban ki kell töltsön egy bevételi és kifizetési
nyilvántartást (Registru de incasari si plati) időrendi sorrendben, a dokumentumok dátuma szerint. Ezt a
nyilvántartást a pályázó összeállítja és megszámozza, az APDRP pedig a Finanszírozási Szerződés aláírásakor
lepecsételi. A nyilvántartási modell megtalálható a 13-as mellékletben (Anexa 13).
A nyilvántartás kimutatásai kötelező érvényűek a pályázat teljes időtartamára nézve!
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Ahhoz, hogy a farmer besorolást megkapja, a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a
mezőgazdasági jövedelme legalább 25%-át teszi ki az összjövedelmének, valamint a
mezőgazdaságban eltöltött munkaidő legalább 25%-át teszi ki a teljes munkaidejének.

A farmer státusz bizonyítása fizikai személyeknek:

A. A mezőgazdasági jövedelem legalább 25%-át teszi ki az összjövedelemnek.

A mezőgazdasági jövedelmek részesedése az összjövedelemből úgy számolható ki, hogy a
bruttó éves mezőgazdasági átlagjövedelmet, országos szinten számítva, amely megfelel az
igénylő összes földterületének, elosztják a kérelmező összes mezőgazdasági és nem
mezőgazdasági jövedelmével.

Nem mezőgazdasági jövedelemnek számít a munkabér, részvényekért járó osztalék, nettó profit
a kereskedelmi társaság tevékenységéből, a birtokolt társasági részek alapján, stb. A nem
mezőgazdasági jövedelem (Vna) az utolsó két év átlagából számítódik és egy saját felelősségre írt
nyilatkozattal kell legyen alátámasztva, amit közjegyző hitelesít - 3.4 Melléklet (Anexa 3.4.)
(model Declaratie).

B. Mezőgazdálkodással eltöltött munkaidő aránya az összmunkaidőből.

A nem mezőgazdasági jövedelmekről és a mezőgazdaságban eltöltött munkaidőről szóló, saját
felelősségre írt közjegyzői nyilatkozat alapján állapítódik meg - 3.4 Melléklet (Anexa 3.4.) (model
Declaratie).

A farmer státusz bizonyítása, jogi személyeknek:

A jogi személyeknek bizonyítaniuk kell a mezőgazdasági jövedelem részesedését az
összjövedelemből, valamint a mezőgazdálkodásra fordított munkaidőt a könyvelési
dokumentumok segítségével és egy nyilatkozat benyújtásával, amit a társaság törvényes
képviselője és a gazdasági igazgató/főkönyvelő ír alá, és amely igazolja a mezőgazdaságra
fordított munkaidő részesedését az összmunkaidőből, valamint a mezőgazdasági jövedelmek
részesedését az összjövedelemből - 3.4 Melléklet (Anexa 3.4 - model Declaratie).

Az engedéllyel rendelkező fizikai személyek (PFA), a családi és egyéni vállalkozások (I.F., I.I.) be
kell bizonyítsák a farmer státuszt:

- a mezőgazdasági jövedelem részarányával, a saját könyvelési
nyilvántartásaiknak megfelelően (Registrul jurnal de incasari si plati, etc),

- valamint a mezőgazdálkodásra szánt munkaidő részarányával, egy nyilatkozat
benyújtásával - 3.4 Melléklet (Anexa 3.4 - model Declaratie).

FIGYELEM! Ha a támogatás kedvezményezettje eladja az erdősített területet, bármely
időpontban és bármely törvényes úton, ahhoz, hogy a kifizetett támogatást a kedvezményezett
ne kelljen visszafizesse, az új tulajdonos át kell vegye az összes jogokat és kötelezettségeket
amelyek az eredeti kötelezettségvállalásból erednek, összefüggően a jogi kategóriával, állami
vagy magán, amelybe beletartozik. Abban az esetben, ha a kedvezményezett, helyi
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önkormányzat koncesszióba adja az erdősített területet egy fizikai vagy jogi magánszemélynek,
akkor az részesül az ültetvény karbantartásáért járó támogatásban is (a karbantartás 5-ik évéig).
A koncessziós fél azonban nem részesül a jövedelem-kiesés pótlásáért járó támogatásban
mivel az nem használta a területet a támogatás odaítélésének dátumakor.

Ha a kedvezményezett, fizikai vagy jogi magánszemély, koncesszióba veszi a területet egy helyi
önkormányzattól kevesebb, mint két évvel a mezőgazdasági terület első erdősítési
szerződésének megkötése előtt, akkor az részesül az erdősítésre és a karbantartásra szánt
támogatásból (5 éves periódusra), de nem részesülhet az erdősített terület jövedelem-kiesési
kompenzációjából, mivel az érintett terület nem tekinthető mezőgazdasági jövedelemforrásnak.

FONTOS! A koncessziós/árendás kategóriába tartozó kedvezményezettek az összes támogatási
formára jogosultak, csakis abban az esetben, ha az érintett terület tulajdonosa/tulajdonosai
beleegyeznek az erdősítésbe és az erdőültetvény karbantartásába, amely egy meghatározott
periódusra lett létrehozva az érvényben lévő technikai szabályok alapján, amely legkevesebb
egyenlő a technikai szabályokban előírt kihasználhatósági életkorral.

FIGYELEM! A kölcsönadási szerződések nem elfogadhatóak!

Abban az esetben, ha a támogatás kedvezményezettje, vagy az erdősített terület utólagos
tulajdonosai nem tartják be az ültetvény fenntartásának a kötelezettségét, legkevesebb arra a
periódusra, amely a pályázatban szereplő működési életkornak megfelel, akkor minden igényelt
és bevételezett összeget egészen az ültetvény idő előtti felszámolásának megállapítási dátumáig
vissza kell térítsenek.

2.1.2. A mezőgazdasági területekre vonatkozó jogosultsági kritériumok

A kérelmező be kell bizonyítsa, hogy birtokában van az erdősítésre jogosult mezőgazdasági
terület.

A jogosult erdősítésre szánt mezőgazdasági terület be kell legyen jelentve a Mezőgazdasági
Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél (APIA) legkevesebb 2 évre visszamenőleg, valamint a
területre vonatkozóan legyenek betartva erre a periódusra a Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Feltételek (Bunele Conditii Agricole si de Mediu - GAEC).

AZ ÁLLANDÓ TERMÉSZETES LEGELŐK ERDŐSÍTÉSE NEM TÁMOGATHATÓ!

Az erdősítésre szánt mezőgazdasági területek továbbá meg kell feleljenek a következő
feltételeknek:

• a kérelmező tulajdonában vagy koncessziójában/árendájában legyen. Ha a kérelmező
nem tulajdonos, hanem koncessziós/árendás, akkor tanúsítania kell egy nyilatkozattal
(3.3 Melléklet - Anexa 3.3 - model Declaratie) a tulajdonos beleegyezését a terület
erdősítésére és az erdő megtartására legalább arra a periódusra, amely a technikai
szabályoknak megfelelő hasznosíthatósági életkorral egyenlő.

• az erdősítésre szánt mezőgazdasági felület minimum 0,5 hektár kell legyen

A következő kategóriájú területek NEM jogosultak a 221-es intézkedés által támogatásra:
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• azon területek, amelyek nem mezőgazdasági hasznosításúak,

• területek, amelyek terheltek és egy harmadik fél javára kisajátítási záloggal terhelt
területek a helyi kataszteri nyilvántartás szerint,

• területek, amelyeknek a jogi helyzetük kitisztázatlan,

• olyan területek, amelyek helyi vagy nemzeti tervekben és programokban
szerepelnek, és elsődleges közérdeket szolgálnak,

• Közös tulajdonban (birtokosság) vagy más kollektív (társulási) formában levő
területek, abban az esetben, ha a tulajdonosok bármelyike ellenzi az erdősítést,

• Állandó természetes legelők.

A támogatási kérelem mellé, a mezőgazdasági területek erdősítésére egy vállalást kell
benyújtani arról, hogy a terület használati besorolását mezőgazdaságiról erdészetire változtatják
- abban az esetben, ha a támogatási kérelem el lesz fogadva - az ültetéstől számított 5 éven
belül.

Az erdősítési terveket a kompetens környezetvédelmi hatóság adminisztratív jóváhagyása kell
kiegészítse a környezetvédelmi felmérés és a hatályban levő törvények értelmében.

A Natura 2000 környezetvédelmi területeken végzendő erdősítési tervek meg kell feleljenek a
menedzsment tervben foglalt célkitűzéseknek és Környezetvédelmi Jóváhagyás/ Natura 2000
Engedély szükséges hozzá.

Azokon a területeken, amelyeken előzőleg nem volt fás növényzet, szükséges a Központi
Erdészeti Hatóság területi képviseletének jóváhagyása. Ezért a fizikai és jogi személyek, akik ilyen
területet akarnak beerdősíteni kötelességük értesíteni a Központi Erdészeti Hatóság területi
képviseletét. Ezután lehet kérvényezni a Környezetvédelmi/Natura 2000 engedélyeket.

Figyelem! A támogatáshoz szükséges feltételek mesterséges létrehozása annak érdekében,
hogy a kérelmező kedvezményezettje legyen a kifizetéseknek és előnyhöz jusson, ellentétes a
FEADR céljaival.
Az erdősítési munkálatokra vonatkozó jogosultsági kritériumok
Az erdőültetvények, a földrajzi zónától függően, az alábbi táblázatban szereplő fajokból kell
álljanak.
Táblázat: Támogatható erdőültetvény típusok

Földrajzi zóna Lombhullató Gyantás
Síkság - Kocsányos tölgy (Quercus robur)

- Molyhos tölgy (Quercus pubescens)
- Csertölgy (Quercus cerris)
- Magyar tölgy (Quercus frainetto)
- Magas kőris (Fraxinus excelsior)
- Vadkörte (Pirus pyraster)
- Vadcseresznye (Prunus avium)
- Mezei szil (Ulmus minor)
- Ezüsthárs (Tilia tomentosa)
- Enyves (mezgés) éger (Alnus glutinosa)
- Mezei juhar (Acer campestre)

- Fekete fenyő (Pinus nigra)
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Nem támogatható erdészeti ültetvénytípusok

A 221-es intézkedés nem nyújt támogatást a következő erdészeti ültetvények létrehozására:

• karácsonyfák

• rövid termelési ciklusú és vegetatív úton regenerálódó fajok, megújuló energiatermelés
céljából (ez a befektetés azonban támogatható a 121-es intézkedésen keresztül).

Az erdősítési munkálatok az 1648/31.10.2000-es Miniszteri Rendelet szerint összeállított
erdősítési terv alapján kell történjenek és tartalmazniuk kell a 2-es melléklet (Anexa 2)
szabványelemeit, amelyet kísér egy Kivonatolt erdősítési tervi adatlap.

Figyelem! Az erdősítési tervnél a tervező figyelembe kell vegye a terület elhelyezkedését,
melyeket igazol a tulajdonjogi papír/kataszteri nyilvántartó és az APIA-nál nyilvántartott
tulajdoni térképek (2 évre visszamenőleg megfelelően karbantartotta a területet – APIA adatok).

2 A cserjék kiválasztása a technikai szabályok által előírt erdősítési formulának megfelelően fog történni.

- Virágos (manna) kőris (Fraxinus ornus)
- Fehér akác (Robinia pseudoacacia)
- Tövises lepényfa (Gleditsia triacanthos)
- Fehér nyárfa (Populus alba)
- Fekete nyárfa (Populus nigra)

Dombvidék - Csertölgy (Quercus cerris)
- Magyar tölgy (Quercus frainetto)
- Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)
- Közönséges bükk (Fagus sylvatica)
- Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
- Magas kőris (Fraxinus excelsior)
- Hegyi szil (Ulmus glabra)
- Kislevelű hárs (Tilia cordata)
- Közönséges gyertyán (Carpinus betulus)
- Fehér akác (Robinia pseudoacacia)
- Tövises lepényfa (Gleditsia triacanthos)
- Virágos (manna) kőris (Fraxinus ornus)
- Mezei juhar (Acer campestre)
- Vadcseresznye (Prunus avium)
- Vadkörte (Pirus pyraster)
- Keleti gyertyán (Carpinus orientalis)

- Lucfenyő (Picea abies)
- Jegenyefenyő (Abies alba)
- Erdeifenyő (Pinus sylvestris)
- Fekete fenyő (Pinus nigra)

Hegyvidék - Közönséges bükk (Fagus sylvatica)
- Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)
- Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
- Madárberkenye (Sorbus aucuparia)
- Hegyi szil (Ulmus glabra)

- Lucfenyő (Picea abies)
- Jegenyefenyő (Abies alba)
- Vörösfenyő (Larix decidua)
- Erdeifenyő (Pinus sylvestris)
- Cirbolyafenyő (Pinus cembra)
- Fekete fenyő (Pinus nigra)

2Felhasználható
cserjék

Egybibés galagonya (Crataegus monogyna), Veresgyűrű som (Cornus sanguinea),
Vadrózsa (Rosa canina), Labdarózsa (Viburnum opulus), Közönséges orgona
(Syringa vulgaris), Homoktövis (Hippophae rhamnoides), Közönséges fagyal
(Ligustrum vulgare), Cserszömörce (Cotinus coggyria), Keskenylevelű ezüstfa
(Eleagnus angustifolia)
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A finanszírozási kérelemmel a Központi Erdészeti Hatóság területi képviselete által jóváhagyott
erdősítési tervet is le kell tenni az APDRP-hez.

2.2 A kifizetések típusai és mértékei
A 221-es intézkedés kifizetési típusai a következők:

1. Támogatás az erdészeti ültetvény létrehozására (standard költségek), a földrajzi
zónától függően, amelyhez az erdősítendő terület tartozik,

2. Éves támogatás az ültetvény karbantartására 5 éves periódusra (az ültetvény
létrehozásának évétől kezdődően), amely változó az ültetvény földrajzi zónájától és a
karbantartás évétől függően,

3. Éves hektáronkénti támogatás az erdősített terület jövedelem-kiesésének
kompenzálására, 15 éves periódusra, amely változó a kedvezményezettek
kategóriájától - mint farmerek vagy más mezőgazdasági területtulajdonosok -
függően.
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Kompenzációs kifizetések értékei

1. A standard költségek az erdészeti ültetvény létrehozására a földrajzi zóna szerint a
következőképpen vannak elkülönítve:

2.Táblázat: Erdészeti ültetvények létrehozásának standard költségi szintjei.

Földrajzi zóna Standard költségek hektáronként (euró)
Síkság 1900

Dombvidék 1660
Hegyvidék 1560

A támogatás értéke az erdészeti ültetvény létrehozására:

- 80% * v.e. a hátrányos helyzetű és Natura 2000 zónákban

- 70% * v.e. a többi zónákban.

v.e. = erdősítésre szánt felület (ha)*a terület zónájához tartozó standard költségek

3.Táblázat: Az ültetvény létrehozására szánt kifizetések szintjei.
Földrajzi zóna Hektáronkénti kompenzációs

kifizetések (euró) az
ültetvények létrehozására a

hátrányos helyzetű és Natura
2000 zónán kívül

Hektáronkénti kompenzációs
kifizetések (euró) az

ültetvények létrehozására a
hátrányos helyzetű és Natura

2000 zónán belül
Síkság 1330 1520

Dombvidék 1162 1328
Hegyvidék 1092 1248

2. Az ültetvény karbantartására szánt támogatás 5 éves periódusra szól az ültetés évétől
kezdődően és a földrajzi zóna szerint van megkülönböztetve.

Ezek standard költségek és euróban, évente és hektáronként vannak kifejezve, az alábbi
táblázatnak megfelelően:

4.Táblázat: Az ültetvény karbantartására szánt kifizetések szintjei.
SÍKSÁG DOMBVÍDÉK HEGYVÍDÉK

1 ÉV* 270 210 130
2 ÉV 616 536 436
3 ÉV 180 210 130
4 ÉV 180 105 65
5 ÉV 90 105 65
* Az 1 év az ültetvény létrehozásának az éve.

3. A mezőgazdasági jövedelem kiesés kompenzálására szánt támogatások a kedvezményezettek
kategóriája szerint - farmerek és más mezőgazdasági területtulajdonosok (nem farmerek) -
vannak megkülönböztetve. A kompenzálások 15 éves periódusra szólnak, kezdődően az
ültetvény létrehozásának évétől, és egy standard összeget képviselnek, ami euróban, évente
és hektáronként van kifejezve. Tehát a támogatás mértéke 80%(209,5 +PD) euró - ahol PD
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(Plata Directa) a területalapú közvetlen kifizetés, ami a kampány évében megvalósított
kifizetési program keretében lett megadva - évente, hektáronként farmerek számára és 50% a
farmereknek szánt jövedelem kiesési kompenzáció összegéből, évente és hektáronként, a
nem-farmereknek.

A jövedelem-kiesési támogatások a PNDR változtatásai szerint aktualizálódhatnak a pályázat
megvalósításának időszakában.

Az erdősítési pályázat támogatható költségei

A technikai terv elkészítése 10%-a lehet a pályázat támogatható értékének a megszabott
határértékeken belül. Az erdősítési technikai terv nem szabad meghaladja a 70 euró/hektár
költséget 50 hektárig, 50 eurót 50-150 hektár között és 30 eurót 150 hektár felett.

Fontos! Az intézkedés legkevesebb 0,5 hektár mezőgazdasági terület erdősítésére alkalmazható,
melyen karbantartási munkálatot végeznek és az erdő a hasznosítási életkorig megőrzendő.

2.3 Pályázat kiválasztási kritériumai
A FEADR-s támogatást igénylő pályázatok egy kiválasztási rendszernek vannak alávetve, ami
alapján mindenik pályázat pontozva van.

Minden támogatható pályázat az intézkedés adatlapjában (fisa masurii) szereplő kiválasztási
kritériumoknak megfelelően lesz pontozva, a pontozási rendszer pedig a következő:

4.Táblázat: Kiválasztási kritériumok pontozása.

Sorszám KRITÉRIUM Pontozás

1.

Terület helyzete a földrajzi zónától függően (magasság):
• Síkság
• Dombvidék
• Hegyvidék

Max. 10
1

10
10

2.

Ültetvény mérete: elsőbbséget élveznek a nagyobb területen fekvő
ültetvények:
• >50 ha
• ≤50 ha

Max. 10
10
8

3.
Már létező erdőktől való távolság:
• már létező erdők szomszédságában fekvő területek
• elszigetelt területek

Max.5
5
2

4.

A terület degradációs fázisa:
• erózió vagy el-sivatagosodás által érintett területek
• más degradációs jelenségek által érintett területek (pl. szikesedés,

lúgosodás, tömörödés, stb.)

Max. 10
10
5

5.
Termelési ciklus/ erdő kitermelési életkora:
• kitermelési életkor > 40 év;
• kitermelési életkor ≤ 40 év

Max. 5
5
3

6.
Erdősítésre felhasznált fajok száma:
• legkevesebb 2 faj
• 1 faj

Max. 5
5
3
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7. A kedvezményezett stabil lakhelye a HACS (GAL) területén helyezkedik
el és a tevékenységét is itt végzi;

20

8. A zónának megfelelő ültetési anyagokat használjon; 10

9.
A beruházáshoz szükséges munkaerő legkevesebb 80%-át a HACS
területéről toborozza és a munkaerő magába foglal hátrányos helyzetű
csoportokat is;

15

10. A beruházás csökkenti a talaj és a terület erózióját és degradációját. 10
Összesen 100

Ha az erdősítési pályázatban több parcella van, amelyeknek különböző a degradációs fázisuk,
akkor a pontozás erre a kritériumra az összesített legnagyobb felületű parcellák degradációs
típusának (erózió, sivatagosodás/más degradációs jelenség) függvényében történik (a többségi
felület, az erdősítésre szánt összes felületből).

Minden tevékenység, amit a kérelmező vállalt, hogy teljesít az erdősítés technikai tervében, úgy
a pályázat megvalósítási fázisában, mint az ültetett erdő karbantartási időszakában (faza de
implementare, perioada de întreţinere a plantaţiei) és amire a kérelmező pontszámot kapott a
kiválasztásnál, kötelező feltételek lesznek.

Abban az esetben, ha a fizetési kérelmek ellenőrzésekor, vagy a nyomon követési időszakban
megállapítódik, hogy ezek a feltételek nincsenek teljesítve, a kifizetések fel lesznek függesztve és
a szerződés felbonttatik. Abban az esetben, ha a karbantartási munkálatok nincsenek, vagy
hibásan vannak elvégezve és ez az ültetvény életképességét negatívan érinti, akkor a
kedvezményezettnek a kifizetett támogatásokat vissza kell fizetnie, ugyanúgy, mint abban az
esetben, ha az ültetett erdő nincs megőrizve a kitermelési életkorig.
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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


