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1.Fejezet: Általános Rendelkezések
A 312-es intézkedés a III-as Tengelybe - „A vidéki életminőség javítása és a vidéki gazdaság
diverzifikálása”- tartozik és általános célja a vidéki gazdaság fenntartható fejlesztése a nemmezőgazdasági tevékenységek ösztönzése által, a munkahelyek számának és a kiegészítő
jövedelmek növekedése érdekében.
Specifikus célok:
1. Munkahelyek létrehozása és megtartása a vidéki térségekben;
2. A nem-mezőgazdasági tevékenységek hozzáadott értékének növelése1;
3. A mikro-vállalkozások által, a vidéki lakosság számára nyújtott szolgáltatások
létrehozása és diverzifikálása.
Operatív célok:
1. Vidéki mikro-vállalkozások létrehozása, valamint a már meglévők fejlesztése a nemmezőgazdasági szektorban;
2. A népszerűsített üzleti kezdeményezések támogatása, különösen a fiatalok és a nők
körében;
3. A kézműves és más hagyományos tevékenységek ösztönzése;
4. A mezőgazdaságtól való függés szintjének a csökkentése.
A 312-es intézkedésben a GAL által tervezett pályázatok költségvetése 2012-2013 között.
Tervezett
pályázatok
száma

15
12

1 Pályázat átlagértéke

Támogatások értéke

EURO

EURO

RON

RON

Pályázók önrésze
EURO

25.000
107.097,50 262.500 1.124.523,75
112.500
25.735,294* 110.247,43* 262.500 1.124.523,75 46.323,53* (15%)

RON

481.938,75
198.445,37* (15%)

* Érvénybe lép felső hatósági (AM – PNDR) jóváhagyás esetén (vissza nem térítendő
támogatás mértéke: 85%).
A támogatás összegének és egy pályázat értékének maximális értéke amelyet a 312-es
intézkedésen keresztül igényelni lehet:
Intézkedés
312 „Támogatás mikro-vállalkozások létrehozására és
fejlesztésére”;

1

1 Pályázat
Támogatás
maximális értéke maximális értéke
25.000 euró
17.500 euró
25.735,294 euró*
21.875 euró*
* Érvénybe lép felső hatósági (AM –
PNDR) jóváhagyás esetén.

Kivéve azokat a tevékenységeket, amelyeket a 121-es és 123-as Intézkedések támogatnak.

Kivonatolt Pályázati Útmutató – 312-es Intézkedés

1

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.

2. Fejezet: A 312-es intézkedés bemutatása
2.1. Kik részesülhetnek támogatásban?
A 312-es intézkedés által támogatásra jogosultak:
A. Mikro-vállalkozások, amelyek a 361/2003-as Bizottsági Ajánlás és az érvényben levő
nemzeti törvények által vannak meghatározva2 (melyeknek kevesebb, mint 10
alkalmazottjuk van és az éves nettó bevételük vagy a teljes aktíváiknak az értéke nem
haladja meg a 2,0 millió euró lejben kifejezett értékét) - lásd a támogatásra
jogosultak kategóriáját a 10-es mellékletben (Anexa 10).
Fizikai személyek (amelyek nincsenek bejegyezve mint gazdasági szereplők) amelyek vállalják hogy a finanszírozási szerződés aláírásáig megszerzik legalább az
engedélyezett fizikai személyi (PFA) státuszt3 és mint mikro-vállalkozások fognak
működni; abban az esetben pedig, ha az engedélyezés során a pályázat jogi
képviselője megváltozik, minden dokumentumot beadnak ami bizonyítja a képviseleti
jog átadását, úgy hogy a módosítás ne befolyásolja a Finanszírozási Kérelem (Cerere
de Finantare) támogathatósági és kiválasztási kritériumainak betartását.
A fizikai személyek a 44/2008-as OUG-ben (kiegészítésekkel és módosításokkal
együtt) meghatározott engedélyezett fizikai személyekként (P.F.A.), családi
vállalkozásokként (I.F.) és egyéni vállalkozásokként (I.I.) jegyezhetik be magukat. Ezen
kategóriájú pályázók a Finanszírozási Kérelem leadásakor kell jelezzék, hogy a fentiek
közül melyik kategóriába szeretnék az engedélyezést.
Támogathatóak a szabad gyakorlati joggal rendelkező állatorvosok, amelyek egy
egyéni állatorvosi rendelő keretében működnek, az állatorvosi szakma
megszervezésére és gyakorlására vonatkozó 160/1998-as törvénynek megfelelően,
valamint a szabad gyakorlati joggal rendelkező orvosok, akik egy egyéni orvosi
rendelő keretében működnek, az orvosi rendelők megszervezésére és működésére
vonatkozó 124/1998-as kormányrendeletnek megfelelően. Figyelembe véve az
egyéni állatorvosi/egyéni orvosi rendelők engedélyezési feltételeit, ezek csak
modernizálási befektetésekre igényelhetnek támogatást.
A 312-es intézkedés keretében leadott pályázatok finanszírozása korlátozott a
következő kategóriájú pályázóknak:

2

346/2004-es törvény, amely a kis és középvállalkozások létrehozását és fejlesztését ösztönzi- utólagos
módosításokkal és kiegészítésekkel együtt.
3
A 44/2008 április 16-i törvény, amely az engedélyezett fizikai személyek (P.F.A.), egyéni vállalkozások (I.I.) és
családi vállalkozások (I.F.) gazdasági tevékenységeire vonatkozik- utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal
együtt.
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-

-

-

az APDRP adóslistáján szereplők, akik a SAPARD és a FEADR programokban részt
vettek, addig, amíg a teljes összeget vissza nem fizették az APDRP-nek, beleértve
a késedelmi kamatokat is;
Azok, akiknek az APDRP kezdeményezésére felbontották a FEADR-s finanszírozási
szerződésüket, a szerződés be nem tartása miatt és a felbontás óta eltelt idő
kevesebb, mint egy év;
Azok, akik perben állnak az APDRP-vel egészen addig, amíg a per le nem zárul.

2.2. Kötelező minimális feltételek a támogatás odaítéléséhez

 A mikro-vállalatok, úgy a már meglévők, mint az újonnan alapítottak (start-up - lásd
a szótárat) be kell legyenek jegyezve és a pályázatban tervezett tevékenységüket
vidéki területen kell végezzék (a központi székhely és a kirendeltségek is vidéki
környezetben kell elhelyezkedjenek);
Egy mikro-vállalat újonnan alapítottnak minősül (start-up), ha a Finanszírozási Kérelem
leadásának évében lett alapítva, vagy ha nem végzett tevékenységet a kérelem leadásáig, de
nem több mint 3 költségvetési évig.

 A pályázónak bizonyítania kell a beruházás életképességét;
 A mikro-vállalkozás ne legyen nehéz helyzetben4 - lásd a szótárban a nehéz
helyzetben levő vállalat meghatározását - 4.2.-es Melléklet (Anexa 4.2.)

 A pályázónak vagy a pályázatért felelősnek bizonyítania kell, hogy
menedzseri/marketing képességekkel, vagy a pályázatban tervezett tevékenységgel
megegyező képességekkel rendelkezik (tapasztalat/elvégzett szakmai képzések legalább kezdő szinten, tanfolyamok stb.) vagy ezeket megszerzi legkésőbb az
utolsó kifizetésig;
A 312-es intézkedés által elfogadott támogatható vidéki területek magukba foglalják az
összes községet, mint adminisztratív területi egységeket, beleértve a hozzájuk tartozó
falvakat is.
A városokhoz tartozó falvak és a városkörnyéki területek nem támogathatóak.
FIGYELEM! A jogi képviselő:
 Az a kijelölt személy, akinek képviselnie kell az igénylőt az APDRP-vel kötött
szerződéses jogviszonyban, a hatályban levő törvényeknek megfelelően;

4

Nehéz helyzetben lévő vállalkozások a következő meghatározás szerint: az OJ C244, 1.10.2004-ben közzétett
Közösségi Iránymutatás az Állami Támogatásra Nézve a Nehéz Helyzetben Lévő Vállalkozások Megmentésére és
Szerkezetátalakítására
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 A Finanszírozási Kérelmet leadhatja bármely más személy is, akit az igénylő
képviselője közjegyző jelenlétében felhatalmazott.

 A kérelmező be kell mutassa a befektetéshez szükséges összes megállapodásokat és
engedélyeket (acorduri si avize);
A kérelmező be kell mutassa a befektetéshez szükséges környezetvédelmi
engedélyeket/jóváhagyásokat (autorizatii/ avize de mediu);
FIGYELEM! A pályázónak nem lehet bejegyzése az Adóügyi Nyilvántartásba (Cazier Fiscal),
gazdasági-pénzügyi jellegű büntetése a Bűnügyi Nyilvántartásba (Cazier Judiciar) és be kell
tartsa az adósság-visszafizetési ütemezést, ha banki tartozása van.
FIGYELEM! Abban az esetben, ha a pályázatban olyan befektetés szerepel, amely a
tevékenység korszerűsítésére irányul, akkor a Finanszírozási Kérelem letételekor a pályázó
be kell bizonyítsa, hogy rendelkezik működési engedéllyel arra a munkapontra, amely a
pályázat tárgyát képezi, olyan dokumentumokkal, amelyeket az illetékes hatóságok
bocsátottak ki (pl. Környezetvédelmi engedély az Értesítési nyilatkozattal együtt/
Egészségügyi engedély + nyilatkozati jegyzőkönyv, stb.) (de ex: Autorizaţie de mediu însoţită
de Nota de constatare/ Autorizaţie sanitară + proces verbal de constatare, etc).

 A pályázónak igazolnia kell, hogy a terület, amelyen a befektetést meg akarja valósítani
a tulajdonában van, vagy legalább 10 éves használati joga van rá.
A kérelmező saját felelősségére kell nyilatkozzon, hogy biztosítani fogja a pályázat
társfinanszírozását.
Az igénylő be fogja mutatni a Finanszírozási kérelem leadásakor a társfinanszírozás forrását.
A 312-es Intézkedésben elfogadott az épület- és területhasználati jog is, a törvény keretein
belül.
A dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a kérelmező biztosítani tudja a pályázat
társfinanszírozását (közülük egy vagy több, banki intézmények által kibocsátott) lehetnek:
a) Bankszámlakivonat, amelyet a bank láttamozott és keltezett (vizat si datat) legtöbb öt
nappal a Finanszírozási Kérelem letétele előtt, abban az esetben, ha a
társfinanszírozás saját forrásokból (önfinanszírozás) és névre szóló dematerializált
letéti igazolással történik (certificate de depozit nominative si dematerializate)
amelyeknek a lejárati határidejük kisebb vagy egyenlő, mint három hónap a pályázási
időszak lezárásának dátumától számítva;
b) Bankszámlakivonat, amelyet a bank láttamozott és keltezett (vizat si datat) legtöbb öt
nappal a Finanszírozási Kérelem letétele előtt, abban az esetben, ha a
társfinanszírozás forrása valamelyik a következők közül: támogatások, szponzoráció,
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adományok, egy olyan dokumentummal együtt, amely megmutatja ezeknek az
eredetét, és amelyet az adományozó szervezet állított ki;
c) Bankszámlakivonat és az Állampapír vásárlási Űrlap (Formular de achizitie titluri de
stat) amelyet a bank láttamozott és keltezett (vizat si datat), abban az esetben, ha a
társfinanszírozás értékpapírokkal történik, amelyeknek a lejárati határidejük kisebb
vagy egyenlő, mint három hónap a pályázási időszak lezárásának dátumától számítva;
d) A finanszírozási kérelem előtt legtöbb öt nappal keltezett hitelkereti kivonat és a
hitelszerződés, amelyet a bank láttamozott, abban az esetben, ha a társfinanszírozás
egy banki hitelkeretből történik, amelynek az érvényessége egy év a pályázási időszak
kezdetétől számítva;
e) Garancialevél (scrisoare de confort - certificat de confirmare de fonduri) legalább 120
napos érvényességgel a kibocsátás dátumától kezdődően.

 A pályázó saját felelősségre tett nyilatkozattal kell igazolja, hogy az általa igényelt
vissza nem térítendő állami támogatások összege nem haladja meg a 200.000 eurót
(100.000 euró a közúti közlekedési szektorbeli tevékenységekre) 3 költségvetési évig
(lásd a 4.3-as mellékletet – Anexa 4.3).
Ezen intézkedés pályázói be kell tartsák a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
567/2008-as rendelkezéseit, amely a minimis segélyezési Rendszerre vonatkozik „Gazdasági
tevékenységek ösztönzése a vidéki gazdaság diverzifikálásának és a vidéki életminőség
javításának érdekében”.
2.3. Elszámolható befektetés- és költségtípusok
A 312-es Intézkedés keretében támogatottak azok a befektetések, amelyeket a meglévő és
az újonnan alapított mikro-vállalatok végeznek, és amelyek a vidéki nem-mezőgazdasági
szektorba tartoznak.
Figyelem! A nem-mezőgazdasági szektorok, amelyek ezen intézkedés által finanszírozhatóak
kizárják az élelmiszeripart, amelyeket az 1-es Tengely által támogat az állam, a PNDR
intézkedései közötti demarkációs kritériumoknak megfelelően.
Ahhoz, hogy vissza nem térítendő támogatásban részesüljenek, az igénylők be kell
bizonyítsák, hogy a tevékenységi körükbe beletartozik a CAEN - kódból egy olyan
tevékenység, amelyik nem mezőgazdasági jellegű.
A vissza nem térítendő támogatások a következő tárgyi és nem tárgyi eszközökre irányuló
befektetésekre vonatkoznak:
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a) Tárgyi eszközök (termelési célú épületek5 építése, korszerűsítése és kiterjesztése – a
pályázatban tervezett tevékenységek elvégzésére – valamint a saját termékek
népszerűsítését szolgáló épületek építése; ezek felszerelése gépekkel,
felszerelésekkel, stb., beleértve ezek lízingelését is);
A pályázati beruházásban tervezett tevékenység CAEN kódja lehet az igénylő elsődleges vagy
másodlagos tevékenysége is.
Azok a beruházások, amelyeknek a tevékenységi körük a CAEN kód 0160/7731 keretébe
tartozik, kötelezően az igénylő elsődleges tevékenységi körébe kell tartozzanak.
Minden pályázathoz, mely építkezési és/ vagy szerelési munkálatot tartalmaz a
finanszírozási kérelemhez kötelező csatolni a TECHNIKAI TERVET.
FIGYELEM! Speciális szállító eszközök vásárlása abban az esetben elszámolható költség, ha
ezek közvetlenül hozzájárulnak a pályázatban megjelölt tevékenységek elvégzéséhez, és
amelyeknek a szükségessége indokolva van a Megvalósíthatósági Tanulmányban vagy
Indoklási Nyilatkozatban (lásd a „speciális szállító eszközök” meghatározását a szótárban).
Nem képez elszámolható költséget azon szállítóeszközök vásárlása, amelyeknek célja a
munkások és a gépek szállítása a munkapontra.
Abban az esetben, ha a pályázat célja szolgáltatások nyújtására vonatkozó befektetés, akkor
nem tekinthető elszámolható költségnek az épületek építése, korszerűsítése vagy
kiterjesztése, csakis ezek felszerelése, a pályázatban tervezett tevékenységek elvégzésének
céljából.
b) Nem tárgyi beruházások (szoftverek, szabadalmak, licenszek stb.), beleértve ezek
lízingelését is.
FIGYELEM! Azok a javak, amelyeket a FEADR 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 kódjain
keresztül vásároltak nem adhatóak lízingbe, hanem kizárólag csak bérbe!
A CE 1974/2006-os Szabályozás 55. számú Cikkelyének megfelelően, elszámolhatóak a
következőkre vonatkozó költségek: pályázat elkészítése, tervezői, mérnöki és tanácsadási
díjak, Megvalósíthatósági Tanulmány/Indoklási Nyilatkozat elkészítése, a pályázat
megvalósításához szükséges tanúsítványok (certificate) és engedélyek (avize si autorizatii)
díjai, a nemzeti törvények szerint, szabadalmak és licenszek megvásárlása, a pályázat
elszámolható költségének 10%-áig, azoknál a pályázatoknál pedig amelyekben nem szerepel
építkezés, az elszámolható költségek 5%-áig.

5

Az épületek építése, korszerűsítése és kiterjesztése elszámolható befektetés, de csak akkor, ha a pályázatban
tervezett tevékenységek végzését szolgálja (kivéve a 9A Mellékletben – Anexa 9A – belefoglalt tevékenységek).
Nem megengedett azoknak az épületeknek a korszerűsítése, amelyek használati jog tárgyát képezik.
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A 312-es Intézkedés keretében a következő típusú beruházásokat lehet megvalósítani:
FIGYELEM! A részletes és aktualizált lista az elszámolható tevékenységekről, a CAEN kód
szerint csoportosítva, megtalálható a 9-es Mellékletben (Anexa 9).
i.

Nem mezőgazdasági termelői tevékenységekbe való beruházás:
 Könnyűipar (bőr termékek, cipő, gyapjú, prém, kötöttáru, háztartási termékek,
légfrissítők, stb.);
 Faipari termékek ipari feldolgozása - a fűrészáru szakasztól kezdődően (stadiu
de cherestea) (pl. bútor);
 Mechanika, gépek, szerszámok és háztartási cikkek összeszerelése,
csomagolóanyagok gyártása, stb.

ii.

Beruházások, amelyek kézműipari tevékenységek fejlesztését szolgálják: kézműves
és más nem-mezőgazdasági hagyományos tevékenységek, amelyek helyi
jellegzetességek (fém-, gyapjúmegmunkálás, fazekasság, hímzés, hagyományos
hangszerek készítése, stb.), valamint ezek reklámozása, népszerűsítése (kis
értékesítési üzletek, amelyekben a fenti tevékenységekből származó saját termékeket
értékesítik)
Fontos!
Csak azok az értékesítési pontok vannak megengedve, amelyekben a saját termelési
folyamatból származó termékeket értékesítik, és amelyek a pályázat befektetési
tervében benne vannak, valamint ugyanott helyezkednek el ahol a befektetés
megvalósul.
Vidéki lakosságnak nyújtott szolgáltatások, mint pl.:

iii.

a. Szabászati, fodrászati, cipészeti szolgáltatások;
b. Internet bekötési és szórási szolgáltatások;
c. Gépesítési és szállítási szolgáltatások (kivéve szállítóeszközök vásárlása),
növényvédelemre, állatok mesterséges megtermékenyítésére és állategészségügyre
vonatkozó szolgáltatások;
d. Gépek, szerszámok és háztartási cikkek javítására vonatkozó szolgáltatások.
iv.

Befektetések megújuló energiatermelésbe
 Megújuló forrásokból származó energia termelésére szolgáló berendezések,
amelyek nem bioüzemanyagokra vonatkoznak.

Kivonatolt Pályázati Útmutató – 312-es Intézkedés
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Fontos! Csak olyan berendezéseknek a vásárlása engedélyezett, amelyek különféle forrásból
történő energiát hasznosítanak (nap-, szél-, víz- és geotermális energia) és amelyeknek a
rendeltetése energiaszolgáltatás azokra a gazdasági tevékenységekre, amelyekre a
pályázónak engedélye van/lesz.
FIGYELEM!
A kérelmező benyújthat olyan pályázatot, amely kiegészítő tevékenységeket tartalmaz a 4
felsorolt befektetési típusból.
Abban az esetben, ha egy tevékenység korszerűsítése a cél, megújuló energiatermelést
szolgáló berendezések vásárlásával, akkor figyelni kell arra, hogy a végzett tevékenység
megtalálható legyen a Pályázati Útmutató 9-es Mellékletében (Ghidul Solicitantului Anexa 9).
Kivételt képeznek a 9A Mellékletben található tevékenységek.
2.4. Nem elszámolható beruházás- és költségtípusok
A 312-es Intézkedésen belül nem elszámolhatóak a következő típusú:
Tevékenységek:
• A PNDR 1-es és 2-es Tengelye által támogatott tevékenységek;
• Sör és szeszes italok gyártása;
• Dohánytermékek gyártása;
• Fegyverek és lőszerek gyártása;
• Pénzverés;
• Turizmus és a turizmushoz kapcsolódó szabadidős tevékenységek;
• Kizárólag kereskedelmi és kereskedelmi összekötői tevékenységek, kivéve a saját
termelési folyamatból származó termékek értékesítését;
• Pénzügyi közvetítés;
• Ingatlanügyletek;
• Kutatás-fejlesztés;
• Közigazgatási és védelmi tevékenységek;
• Állami rendszerű társadalombiztosítás;
• Szerencsejátékok és fogadások valamint az ehhez kötődő szabadidős tevékenységek;
• Országhatáron kívüli szervek és szervezetek tevékenységei;
Kivonatolt Pályázati Útmutató – 312-es Intézkedés
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• Halászati tevékenységek és/vagy akvakultúrák;
• Elsődleges fafeldolgozási tevékenységek egészen a fűrészáru szakaszig;
• Energetikai termékek kitermelése;
• Megújuló forrásokból megtermelt energia eladása, mint elsődleges tevékenység;
• Koksz és ezek melléktermékeinek valamint a nukleáris üzemanyagok gyártása;
• B csoportba tartozó vidéki térségbeli kulturális és természeti örökségek restaurálása,
javítása és megőrzése.
Költségek:
• adók és adóügyi illetékek;
• Működési költségek, beleértve a karbantartási és bérleti költségeket;
• Banki költségek, garanciák és hasonló költségek;
• Használt felszerelések vásárlása;
• Területek és épületek vásárlása;
• Közúti szállítási járművek vásárlása áruszállítás céljából mások számára, valamint
személyszállításra alkalmas járművek vásárlása, mint a pályázatban szereplő
elsődleges tevékenység;
• Személyszállító járművek vásárlása saját használatra;
• HÉA (TVA), kivétel a nem visszaszerezhető HÉA, amelyet a pályázó – nem adómentes
személy – fizet ki valósan és végérvényesen, (az 1968/2005-ös Uniós Rendelet (CE)
71-es cikkelye alapján)
FONTOS! A TVA elszámolható költség a FEADR-n keresztül, ha az igénylő adóköteles
személy és teljesülnek az összes alábbi feltételek:
 nincs bejegyezve TVA fizetési célokból (nem TVA fizető);
 a TVA nem visszaigényelhető (TVA nerecuperabila);
 valósan és végérvényesen kifizeti (nem igényeli vissza az állami
költségvetésből vagy más forrásból).
• Valutaváltási költségek, valutaváltási illetékek és veszteségek, amelyek az igénylő
APDRP-s számlájához kapcsolódnak;
• Természetbeni hozzájárulás;
Kivonatolt Pályázati Útmutató – 312-es Intézkedés
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• Lízingszerződéshez tartozó költségek: menedzsment díjak, kamatok, biztosítási díj,
stb.;
• A pályázat elfogadása előtt felmerülő költségek, kivéve a technikai tanulmányok,
üzleti tervek és a Megvalósíthatósági Tanulmányok elkészítése;
• Járművek, gépek, berendezések és felszerelések bérlési költségei;
A nem elszámolható költségek és befektetések listája összhangban kell legyen a 224/2008as Kormányhatározattal (utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal együtt) amely a
FEADR által társfinanszírozott Intézkedések megvalósításának általános keretének
megállapítására vonatkozik.
2.5. Vissza nem térítendő támogatások maximális értéke (támogatás mértéke)
A 312-es Intézkedés állami támogatásának mértéke maximum 70% a teljes elszámolható
költségből.
Fontos! A pályázónak odaítélt támogatáshoz hozzáadható bármely más minimis rangú
támogatás, amely a nem-mezőgazdasági szektorba tartozik. Ennek megfelelően ugyanazokra
az elszámolható költségekre vonatkozó támogatás is összevonható bármely más
támogatással.
A költségvetés euróban van kifejezve.
Egy pályázat elszámolható értéke minimum 5000 euró kell legyen.
2.6. A pályázat kiválasztási kritériumai
A 312-es Intézkedés Adatlapjának (Fisa masurii) megfelelően a pályázatokra a következő
kritériumok vonatkoznak:
 A pályázó nem kapott EU-s támogatást hasonló tevékenységekre az elmúlt 3 évben;
 Olyan pályázat, amely a tervezett tevékenységgel több mint egy munkahelyet hoz
létre minden 25.000 euró befektetés után;
 Olyan pályázatok, amelyek elősegítik a kézművességi és iparművészeti
tevékenységeket;
 A nők/40 évnél fiatalabb kérelmezők pályázatai (a pályázat leadásakor kevesebb mint
40 éves kérelmezők)
 Start-up-ok (Újonnan alapított mikro-vállalkozások – lásd a meghatározást a
szótárban);
 Pályázatok, amelyek állategészségügyi szolgáltatások fejlesztésére irányulnak;
 Pályázatok, amelyek megújuló energiatermelésre használt eszközök vásárlására
irányulnak, amelyek más forrást használnak mint a bioüzemanyag.
Kivonatolt Pályázati Útmutató – 312-es Intézkedés
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Minden pályázat az alábbi kiválasztási kritériumok szerint lesz pontozva.
Azok a befektetések, amelyek nem elszámolható költségből vannak finanszírozva
nincsenek figyelembe véve a kiválasztási kritériumok pontozásánál.
A pontozási rendszer a következő:
Sorszám

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUM

Pontszám

1.

A pályázó nem kapott EU-s támogatást hasonló tevékenységekre az elmúlt 3 évben
Ennek a kritériumnak a pontozása a benyújtott és/vagy jóváhagyott Finanszírozási
Kérelem alapján – C Rész (Sectiunea C)– Vissza nem térítendő támogatások - fog
történni.
Akkor kapható pont erre a kritériumra, ha a hasonló befektetésre vonatkozó kifizetési
Értesítés és a jelen pályázat benyújtása közti időintervallum nagyobb mint 3 év.
Automatikusan jár a pontszám erre a kritériumra, ha a kérelmező nem igényelt más
EU-s támogatást hasonló beruházásokra az utóbbi 3 évben. A hasonló tevékenységek
ugyanolyan típusú beruházást jelentenek. (pl.: ha a kérelmező SAPARD támogatást
kapott kézművességre és most újra kézművességi befektetést tervez a FEADR-n
keresztül akkor nem kap pontozást, de ha szabóságra kér FEADR-s támogatást, akkor
pontot kap).
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2.

Azok a pályázatok, amelyek több mint egy munkahelyet hoznak létre minden
25.000 euró befektetés után:
Képlet
A pályázat pontot kap, ha a támogatás értéke/ létrehozott új munkahelyek száma
<=25.000 euró,
A pályázat nem kap pontot, ha a támogatás értéke/ létrehozott új munkahelyek
száma> 25.000 euró.
A pontozás erre a kritériumra a Megvalósíthatósági Tanulmányban/Indoklási
Nyilatkozatban (7.2-es pont a Megvalósíthatósági Tanulmányban és 3.2-es pont az
Indoklási Nyilatkozatban) található dokumentumok és a fenti képlet alapján fog
történni.
Figyelem! Ha a pályázatban szerepel olyan befektetés, amelynek része olyan
járművek/gépek vásárlása, amelyekhez járművezető szükséges, akkor minden
gépre/járműre egy embert kell számítani váltásonként (a Megvalósíthatósági
Tanulmányban/Indoklási Nyilatkozatban előirányzott váltások számát alapul véve).
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3.

Kézműipari és kézművességi tevékenységeket elősegítő pályázatok.
Kézműipari tevékenység (Activitate meşteşugărească) – lásd a meghatározást a
szótárban.
A pontozás annak arányában van megadva, hogy a kézműipari tevékenységre
vonatkozó beruházás mekkora arányban van a pályázat teljes elszámolható
értékéből.

4.

Nők vagy 40 évnél fiatalabb pályázók.
A kritérium ellenőrzése a személyazonossági alapján történik a következő
kérelmezőknek:
Fizikai személy, aki vállalja, hogy engedélyezteti magát, mint engedélyezett fizikai
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személy (PFA) vagy egyéni vállalkozás (I.I.).
Engedélyezett fizikai személy (PFA), aki a Finanszírozási Kérelem leadásakor 40 évnél
fiatalabb;
KFT, ahol az egyedüli tulajdonos fizikai személy nem töltötte be a 40 életévét a
Finanszírozási Kérelem leadásakor.
Egyéni vállalkozás (I.I.), ahol a vállalkozó 40 évnél fiatalabb jogi személy, a
Finanszírozási Kérelem leadásakor.
Orvosok, akik egy orvosi magánrendelő keretében működnek és a Finanszírozási
Kérelem leadásakor nem töltötték be a 40 életévüket.
Szabad gyakorlati joggal (medic veterinar cu drept de liberă practică) rendelkező
állatorvosok, akik egy magán állatorvosi rendelő keretében működnek és a
Finanszírozási Kérelem leadásakor nem töltötték be a 40 életévüket.
Azoknak a pályázatoknak az esetében ahol a pályázó nő és ahol a fentebb említett
szervezeti formák és feltételek megtalálhatóak, a pályázó életkorától függetlenül
pont jár erre a kritériumra.
Max. 10

5.

Újonnan alapított mikro-vállalkozások (start-up-ok - lásd a szótárt)
• Újonnan alapított mikro-vállalkozások (start-up), kivéve a gépesítési
szolgáltatásokat végzők (CAEN 0161, 7731).
• Újonnan alapított mikro-vállalkozások (start-up), amelyek gépesítési
szolgáltatásokat végeznek (CAEN 0161, 7731).
Egy mikro-vállalat újonnan alapítottnak minősül (start-up), ha a Finanszírozási
Kérelem leadásának évében lett alapítva, vagy ha nem végzett tevékenységet a
kérelem leadásáig, de nem több mint 3 költségvetési évig.

6.

Állategészségügyi szolgáltatások fejlesztését célzó pályázatok

7.

Pályázatok, amelyek megújuló energiatermelésre használt eszközök vásárlására
irányulnak, amelyek más forrást használnak mint a bioüzemanyag
A pontozás annak arányában van megadva, hogy ennek a befektetésnek az értéke
mekkora az arányban van a pályázat teljes elszámolható értékéből.

8.

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

14

9.

A megvalósított befektetés hozzájárul a bevétel növekedéséhez;

8

10.

A befektetés hozzájárul a termékek hozzáadott értékének a növeléséhez;

5

11.

A termékek előállításához szükséges alapanyagot a kérelmező a HACS (GAL)
területéről szerzi be, a lehetőségeken belül;

5

12.

A termelési folyamathoz szükséges munkaerő legalább 75%- a képzett legyen.

5

13.

A termelési folyamathoz szükséges munkaerő legalább 50%-a HACS (GAL)
területéről legyen biztosítva, valamint tartalmazzon munkaerőt hátrányos helyzetű
csoportokból is;

10

10
5

5
Max. 3

ÖSSZESEN
Ennél az intézkedésnél nincs minimális pontszám.
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FIGYELEM!
Abban az esetben, ha a pályázatban szerepel olyan mezőgazdasági gép/jármű vásárlása,
amely területrendezésre szolgál a 0161 CAEN kód keretében (Növénytermesztéshez
kapcsolódó tevékenységek), vagy olyan gép/jármű vásárlása, amely építkezési
munkálatokhoz szükséges, a 4311 (Épületbontási munkálatok), 4312 (Területrendezési
munkálatok), 4313 (Kutatási és fúrási munkálatok építkezésekhez) CAEN kódok keretében, a
pontozás a 2-es Kiválasztási Kritériumra a következők szerint történik:
-

azokra a gépekre/járművekre, amelyekhez járművezető szükséges egy
munkás/váltás-t kell figyelembe venni (a Megvalósíthatósági
Tanulmány/Indoklási Nyilatkozatban szereplő váltások száma szerint) + legtöbb
egy karbantartó mechanikus a pályázatban tervezett összes tevékenységre.

A pályázatok kiválasztása az elért kiválasztási pontszám csökkenő sorrendje szerint fog
megvalósulni, a szessziónként megállapított összeg keretében.
Azonos pontszámú támogatható pályázatok rangsorolási kritériumai:
Az azonos pontszámú támogatható pályázatok a szerint lesznek rangsorolva, hogy mekkora a
pályázat teljes elszámolható értéke, euróban kifejezve, növekvő sorrendbe.
Ha a rangsorolási kritérium után is lesznek egyenlő pontszámú és azonos értékű pályázatok,
akkor ezek közül mindegyik pályázat kap támogatást.
FIGYELEM! Minden tevékenység, amit a kérelmező vállalt, hogy teljesít a beruházással, úgy
a pályázat megvalósítási mint a nyomon követési időszakában (perioada de implementare,
monitorizare) és amire a kérelmező pontot 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.
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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

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.
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