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1.FEJEZET
ÁLTALÁNOS CÉLJAI:

A turisztikai tevékenységek fejlesztése vidéki területeken, melyek
hozzájárulnak a munkahelyek számának, az alternatív jövedelmek valamint a vidék
vonzerejének növekedéséhez.
SPECIFIKUS CÉLJAI:

1. Munkahelyteremtés és megtartás turisztikai tevékenységek által, főleg
fiataloknak és nőknek.

2. A turisztikai tevékenységek hozzáadott értékének növelése.
3. Turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások létrehozása, javítása és

diverzifikálása.
4. A turisták számának és a látogatások időtartamának növelése.

OPERATÍV CÉLJAI:
1. A kisléptékű turisztikai egységek befogadóképességének növelése és

javítása.
2. A tájékoztató rendszerek fejlesztése és a turizmus népszerűsítése.
3. Szabadidős lehetőségek létrehozása idegenforgalmi értékkel rendelkező

természeti területek hozzáférésének biztosítása érdekében.

A 313-as intézkedésben a GAL által tervezett pályázatok költségvetése 2012-2013
között.

Tervezett
pályázatok 1 Pályázat

átlagértéke Támogatás értéke Pályázó önrésze
száma

EURO RON EURO RON EURO RON
3 40.000 171.356,00 120 000 514 068 0 (0%) 0,00 (0%)

6 40.000 171.356,00 168 000 719 695,16 72.000
(30%)

308.440,80
(30%)

3 40.000 171.356,00 60 000 257 034 60.000
(50%)

257.034,00
(50%)

12 40 000 171.356,00 348 000 1 490 797,16 132 000 565.474,80
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Felső hatósági (AM – PNDR) jóváhagyás esetén érvénybe lépő támogatás.
Tervezett

pályázatok
száma

1 Pályázat átlagértéke Támogatás értéke Pályázó önrésze

EURO RON EURO RON EURO RON

1 24.075 103.134,89 120.000 514.068 0 (0%) 0,00  (0%)

6 40.000 171.356,00 168.000 719.695,16 36.000 (15%) 154.220,40 (15%)

3 23.500 100.671,65 60.000 257.034 10.575 (15%) 45.302,24 (15%)

3 40.000 171.356,00 348.000 1 490.797,16 60.000 (50%) 257.034,00 (50%)

A támogatás összegének és egy pályázat értékének maximális értéke amelyet a 313-as
intézkedésen keresztül igényelni lehet:

* Érvénybe lép felső hatósági (AM – PNDR) jóváhagyás esetén.

2. FEJEZET
2.1. KIK ÍGÉNYELHETNEK VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST?
Támogatható pályázók a 313-as intézkedésben a következőek:

Mikro-vállalkozások1

 Fizikai személyek, akik elkötelezik magukat, hogy a Finanszírozási Szerződés
megkötésének dátumáig minimum egy engedéllyel rendelkező fizikai személyi (PFA)
jogi státuszt szereznek, és mikró- vállalkozásként működnek és abban az esetben, ha
az engedélyeztetés után változik a törvényes képviselő, kötelesek letenni minden
dokumentumot, mely igazolja az új jogi szervezeti forma képviseleti jogi álutalását. Ez
a változtatás nem szabad befolyásolja a Finanszírozási kérés támogathatósági és a
szelekciós kritériumait.

 Községek jogi képviselőik által az érvényben lévő nemzeti jogszabály szerint,
és a Községek közti fejlesztési egyesületek (ADI) melynek tagjai kizárólag csak
községek, és amelyek az érvényben levő nemzeti törvényeknek megfelelően jöttek

1 10 alkalmazottnál kevesebbel rendelkezik és a nettó aktívái vagy az éves árbevétele nem több, mint
2.000.000 Euró, úgy ahogyan az a CE 361/2003 rendeletében és érvényben lévő 346/2004-es törvényben
meghatározták.

Intézkedés
1 Pályázat
maximális

értéke

Támogatás
maximális értéke

1 Pályázat
maximális értéke

Támogatás
maximális

értéke*

313 „
Turisztikai

tevékenységek
támogatása ”

a.
kompo
nens

agroturizmus 40.000 euró 28.000  euró 40.000  euró * 34.000  euró *
vidéki

turizmus 40.000  euró 20.000  euró 40.000  euró * 20.000  euró *

b. komponens 40.000  euró 20.000  euró 23.500  euró * 19.975  euró *
c., d.  komponens (nem
profitgeneráló projektek)

40.000 euró 40.000  euró 24.075  euró * 24.075  euró *
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létre (215/2001-es helyi önkormányzatokra vonatkozó törvény és a 26/2000-es
Sürgősségi Kormányrendelet értelmében).

 Nem – kormányzati szervezetek (ONG), érvényben lévő nemzeti jogszabályok
meghatározásai alapján.
FIGYELEM!
Az egyesületek, alapítványok/ADI alapszabályzatában szereplő céljai összhangban kell
legyenek a pályázatban szereplő tevékenységekkel, amelyek közhasznú és non-profit
jelegűek kell legyenek.
FIGYELEM!
Figyelembe véve azt a tényt, hogy az agro-turisztikai tevékenységet a mezőgazdasági
háztartások egyes tagjai gyakorolják, az ilyen típusú beruházásra a jogosult pályázók
csak a 44/2008-as Sürgősségi Kormányrendelet értelmében létrehozott jogi
személyiséggel rendelkező, gazdasági tevékenységet folytató szerveződések lehetnek:
engedéllyel rendelkező fizikai személyek, egyéni vállalkozások és családi
vállalkozások.
FIGYELEM!
A község jogi képviselője a polgármester (de lehet a Közkezelő (Administrator public)
és az ADI is a 215/2001-es törvény értelmében)

 A 313-as 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 pályázók, 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 pályázók, akik perben vannak a Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökséggel
(APDRP) mindaddig, amíg a per folyamatban van.

2.2. KÖTELEZŐ ALAPFELTÉTELEK A TÁMOGATÁS ODAITÉLÉSÉHEZ:
 Úgy a létező, mint az újonnan létrehozott mikro-vállalkozások be kell

legyenek jegyezve és a pályázatban tervezett aktivitásokat vidéki környezetben kell
folytassák (úgy a székhelye, mint a munkapont vidéki környezetben kell
elhelyezkedjen).
Az intézkedés összes pályázója be kell legyen jegyezve és a pályázatban szereplő

tevékenységeket vidéki területen kell folytassa.
 Az agro-turisztikai beruházás esetében a

pályázó/mezőgazdasági háztartás tagja a kérelem
benyújtásakor mezőgazdasági tevékenységet kell
folytasson.

 A pályázó kell bizonyítsa a befektetés
életképességét.

 A mikro-vállalkozás ne legyen nehéz helyzetben.

A 3. tengely magába
foglalja az összes

községet a hozzájuk
tartozó falvakkal
együtt. Városok,

városokhoz tartozó
falvak és külvárosok
nem pályázhatnak.
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Ez a támogathatósági feltétel kizárólag az a) komponensre vonatkozik,így a 9-es mellékletben szereplő
községeknek csak az elszállásolási és étkeztetési funkciójú egységek korszerűsítése és bővítése
megengedett. A b) komponensben szereplő beruházások elszámolhatóak úgyis mint új beruházások és
úgy is mint korszerűsítés/bővítés.
Az agro-panzóban lévő lakhely rendeltetési helyének megváltoztatására vonatkozóan ez az egyetlen
megengedett beruházás a 9-es melléklet községei számára.

 A vidéki turisztikai vendéglátó egységek szerkezete meg kell feleljen az
érvényben lévő nemzeti jogszabályban szereplő osztályozásnak. (1051/2011-es
Regionális és Turisztikai Fejlesztési Minisztérium Rendelete)

 Az új beruházások, korszerűsítések, bővítések szolgáltatásának minősége és
a komfort szintje legalább 3 virágos (margaréta)/csillagos kell legyen falusi
vendéglátás más, mint agro-turisztikai vendéglátó egységek esetében.

 Az agro-turisztikai vendéglátóegységek esetében a pályázatban
meghatározott szolgáltatások minősége és a komfort szintje legalább az 1 virágos
(margaréta) elvárásokat kell elérje.

 A jelen útmutató 9-es mellékletében szereplő turisztikai szempontból
fejlett területek esetében csak a vendéglátóegységek korszerűsítése és bővítése
megengedett, kivételt képez a lakhely rendeltetési helyének megváltoztatása.

 Az épületek építése, korszerűsítése és bővítése tiszteletben kell tartsa az
Általános Urbanisztikai Terv - PUG előírásait.

 Az épületek építése, korszerűsítése
és bővítése tiszteletben kell tartsa/meg kell
őrizze a helyi építkezési sajátosságokat.

 Az új befektetések
vendéglátóegységekbe (beleértve az
agroturisztikai egységeket is) legkevesebb
1000 négyzetméteren2 kell elhelyezkedjen a
túlzsúfoltság és a természeti tájkép túlzott
feldarabolásának elkerülése érdekében.

 Elkötelezettség a pályázó részéről, hogy bevezeti a befektetési célt a
turisztikai körforgásba.

 A pályázó vagy a pályázat jogi
képviselője be kell bizonyítsa, hogy vezetői
készségekkel/marketing vagy a pályázatban
szereplő tevékenységeknek megfelelő
képesítéssel rendelkezik (tapasztalat/tanfolyamok
– legalább kezdő szintű, képzések stb.) vagy
megszerzi az utolsó kifizetés végrehajtásáig.

2 Beépített felület + az építmény körüli terület felülete.

A jelen intézkedésben pályázók
tiszteletben kell tartsák a

Mezőgazdasági Minisztérium
567/2008 Rendeletét, mely jóváhagyja

a „minimis” szabályozást (a kapott
támogatás értéke 3 év alatt nem
haladhatja meg a 200 000 eurót)

A törvényes képviselő: kinevezett
személy, aki képviseli a pályázót az
APDRP-vel szembeni szerződéses
viszonyban. A kifizetési kérelmet

leteheti bárki, akit a pályázó közjegyző
előtt felhatalmaz, hogy őt képviselje.
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 A pályázó be kell mutassa az illető befektetéshez szükséges összes
engedélyt és megállapodást.

 A pályázó be kell mutassa a befektetéshez szükséges környezetvédelmi
engedélyeket és be kell tartsa védett területekre vonatkozó korlátozásokat,
elvárásokat, ha a befektetés ezek területén van.

 A pályázó kell bizonyítsa a tulajdonjogát vagy használati jogát legkevesebb
10 évre arra a területre, amelyre a befektetés kerülni fog.

 A pályázó saját felelősségére vállalja, hogy biztosítja a pályázat
társfinanszírozását.
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, 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 achiziție
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) Garancia levél (Scrisoare de confort - certificat de confirmare de fonduri)
legalább 120 napos érvényességgel a kibocsátás dátumától kezdődően.
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 A pályázó jövedelemtermelő tevékenységet szeretne folytatni saját felelősségére
vállalja, hogy a vissza nem térítendő köztámogatás teljes összege, nem haladja meg a
200.000 Eurót 3 pénzügyi évig

2.3. ELSZÁMOLHATÓ BERUHÁZÁS- ÉS
KÖLTSÉGTÍPUSOK:

A) Befektetések a turisztikai vendéglátóegységek
infrastruktúrájába

 Maximum 15 szobás turisztikai
vendéglátóegységek építése, korszerűsítése
(korszerűsítés esetén kötelező a komfort
szintjének növelése legalább 1 virággal/csillaggal),
bővítése és felszerelése.

 A nem agro-turisztikai
vendéglátóegységek esetében a pályázatban
meghatározott komfort szintje és a szolgáltatások minősége legalább 3
virágos/csillagos elvárásokat kell elérje.

 Az agro-turisztikai vendéglátóegységek esetében a pályázatban
meghatározott komfort szintje és a szolgáltatások minősége legalább az 1 virágos
elvárásokat kell elérje.

FIGYELEM!
Az agro-turizmus egy mezőgazdasági háztartáson vagy farmon belül történő

mezőgazdasági tevékenységek és turisztikai szolgáltatások együttese, amely a
mezőgazdaságból származó bevétel kiegészítésére szolgál, és ami pozitív hatással van
úgy a gazdasági, mint a társadalmi téren, és ugyanakkor feltételezi a turista
kapcsolatát a mezőgazdasági tevékenységekkel és
részben biztosítja a helyi termékekből készült élelmet.
Az agroturisztikai panziók esetében legalább egy
mezőgazdasági, állattartási, növény- illetve
gyümölcstermesztési tevékenységet kell folytasson.

A Megvalósíthatósági Tanulmányba vagy az

A CAEN kód szerinti támogatható
tevékenységek részletezése a 12-es

Mellékletben található. A pályázónak a
pályázatban felvállalt beruházásnak

megfelelő elsődleges vagy másodlagos
tevékenységű CAEN kódja.

FIGYELEM! A pályázatban szereplő
tevékenységek CAEN kódba való
helyes besorolása érdekében, a
pályázók a Nemzeti Statisztikai
Intézmény által felülvizsgált 2.

módosításban szereplő CAEN kóddal
ellátott tevékenységek részletezését

tartalmazó CAEN kóddal egyeztetik.

Egy lakás átalakítása
turisztikai vagy agro-
turisztikai vendéglátó

egységekké, új beruházásnak
számítható ezen intézkedés

keretén belül.

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 turisztikai vendéglátóegységek osztályozását tekintve az agro-turisztikai
vendéglátóegységek maximum 8 szobásak lehetnek.

Más szálláshelyi funkcióval rendelkező befektetések, maximum 15 szobások lehetnek a
beruházás befejezésekor, kivétel a kempingek, üdülőtelepek és a turistaszállók.
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Indoklási Nyilatkozatba meg kell határozni a pályázó specifikus tevékenységét,
például: növényi kultúrák, zöldségek, gyümölcsök, állattartó gazdaságok, stb.
Az agroturisztikai panziók esetében (új építmény), az alkalmazás során a kérelmező
lakhelye a helyiségben/háztartásban/illető községben van és a  beruházás
befejezésekor a pályázó a helyiségben/háztartásban kell lakjon, amelyben az
agroturisztikai panzió létrejött.

A turisztikai szempontból fejlett területeken csak a turisztikai
vendéglátóegységek korszerűsítése és bővítése megengedett. Ugyanakkor támogatva
lesznek a közművekhez való csatlakozáshoz szükséges beruházások, megújuló
forrásokból történő energiatermelő berendezések vásárlása, mások, mint a bio -
üzemanyag, melyek a pályázat összetevő részei.

FIGYELEM!
A következő turisztikai vendéglátóegységek típusai támogathatóak ebben az

intézkedésben:
I. szálláslehetőségi funkciókkal:
a. villák
b. bungalók
c. turisztikai nyaralók
d. kempingek, üdülőtelepek, turistaszállók, kemping házak
e. turisztikai panziók és agro-turisztikai panziók
Az étkezde befogadó képessége a szálláshely befogadó képességéhez kell legyen
méretezve.
A fent felsorolt  új építmények a) - d) esetében, a terület mérete legkevesebb 1000
négyzetméter kell legyen, és az e) pontban lévők területe pedig a turisztikai területre
vonatkozó speciális törvényben meghatározott kell legyen (1051/2011-es Regionális
és Turisztikai Fejlesztési Minisztérium Rendelete).

II. étkezési funkciókkal:
- vendéglők - kivéve a családi éttermet/panziók, helyi jellegzetességű borpincék, nyári
kertek (1051/2011-es Regionális és Turisztikai Fejlesztési Minisztérium Rendeletnek
megfelelően)
Ezen intézkedés keretében azok az étkezési funkciókkal rendelkező
vendéglátóegységek (vendéglők) támogathatóak, amelyek a szálláslehetőségi
funkciókkal rendelkező vendégfogadó egységen belül
vagy különálló építményként ezek mellett
találhatóak.
Az éttermek esetében is a komfort szintje és
szolgáltatások minősége meg kell, egyezzen a
szálláshelyekével, minimum 3 csillagos kell legyen és
ugyanaz kell legyen a tulajdonos.
Abban az esetben, ha a projekt a vendégfogadói
tevékenység mellet a szabadidős tevékenységek
megvalósítását is előírja és e tevékenységek megtalálhatók mind kiegészítő

A tematikus utak létrehozása és
rendezése a turisták turisztikai

céljaik hozzáférhetőségének
megkönnyítése érdekében tett

beavatkozásokban rejlik.
(például: a sétányok kijelölése és
lekövezése, ösvények, turisztikai
jelzések elhelyezése, kivilágított
reklámtáblák, irányjelző táblák

stb.).
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kritériumok a vendégfogadáshoz, akkor az összes költség elszámolása az a
komponens keretében történik és a projekt nem lesz integrált projektként kezelve. Ha
egy projekt tartalmaz befektetés az a és b komponensből egyaránt, ahhoz hogy
integráltnak minősüljön a kérelmező mind a két komponenshez CAEN kóddal kell
rendelkezzen.
B) Befektetések a szabadidős tevékenységekbe:

1. Magánbefektetések vendéglátóegységekhez kötött vagy ezektől független
üdülőhelyek infrastruktúrájába, mint kempingek, strandok, medencék létesítése,
hagyományos szállítási eszközök, lovagló ösvények, beleértve az első ló vásárlását
turisztikai célra, és ezek szálláshelyének biztosítása, vadvízi evezés, stb.
FIGYELEM!
Hagyományos szállítási eszköznek bizonyul bármilyen állat által húzott jármű (pl.
szánkó, hintó), evezőcsónak.
C) Befektetések kisléptékű infrastruktúrába, mint információs központok
létrehozása, turisztikai jelzések elkészítése:

1. Helyi turisztikai információs
központok építése, korszerűsítése és
felszerelése a turizmus
népszerűsítése, bemutatása és
látogatottsága céljából.

2. Vidéki vendéglátóegységeket érintő
helyfoglalási elektronikus rendszerek
fejlesztése, melyek nemzeti és
regionális hálózatokhoz
kapcsolódnak.

3. Turisztikai jelzések készítése, közhasználatra menedékházak építése.
4. Régi keskeny nyomtávú vasútvonalak turisztikai célú felújítása, ezek

kiegészítőinek javítása, felszerelések és berendezések felújítása.
5. Tematikus útvonalak létrehozása és javítása (pl. „a bor útja”, „a

fazekasság útja”, „favágók útja” stb.)

Helyi turisztikai információs központok létrehozásának feltételei – kritériumok,
felszerelések, személyzet:

Kötelező kritériumok a helyi turisztikai információs központok számára:
a. A helyi turisztikai információs központok székhelye a települések

központjában, forgalmas utcákban, egyedülálló épületekbe vagy

Szórakoztató tevékenységek típusai:
- sport tevékenységek (vízi, egyéni
sportok, speciálisak, mint például a

hegymászás, barlangázás, sárkányrepülés
vagy csapat sportok);

- szabadidős tevékenységek (napozás,
vízimalmok, kerékpározás, karneválok,

táncos estek, rendezvények). Mindezeket
a tevékenységeket kizárólag turisztikai

célból lehet igénybe venni!

A helyi turisztikai információs központok létrehozásának feltételeit – kritériumait,
szolgáltatásait, személyzetét kifejezetten a Megvalósíthatósági Tanulmányba/Indoklási

Nyilatkozatba kell beleírni az alábbi követelményeket betartva.
Ellenkező esetben a költségek nem elszámolhatóvá válnak.
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olyan ingatlanok földszintjén kell elhelyezkedjenek, melyet a turisták
könnyen megközelíthetnek.

b. A helyi turisztikai információs központokat jelzőtáblával/ Helyi
Turisztikai Információs Központ elnevezésű világító cégérrel kell
ellátni, melyet kötelezően jól látható helyen a központ bejáratához
kell elhelyezni.

c. A helyi turisztikai információs központokhoz vezető utat
megfelelően kell feltűntetni panelek és jelzőtáblák által.

d. A helyi turisztikai információs központ előtt vagy közelében
maximum 3 férőhelyes, ingyenes parkolóhelyet kell létesíteni. Abban
az esetben, ha ez nem lehetséges, akkor a központtól maximum 500
méterre kell létrehozni.

e. A helyi turisztikai információs és népszerűsítő központok csak
azokban a községekben helyezkedhetnek el, amelyek be vannak
azonosítva a Nemzeti terület rendezési  tervben szereplő (Planul de
Amenajare a Teritoriului National) turisztikai forrású területek VIII -
as szakaszába (142-es 2008 október 28.-án létrejött Sürgősségi
Kormányrendelet).

Technikai felszerelések:
a. 2 szoba, melyből az egyik ügyfél fogadásra szolgál (mindenik szoba

15 és 25 négyzetméter között kell legyen).
b. Távközlési eszközök: vezetékes telefon és fax
c. 1 számítástechnikai berendezés (hardware és software), internetes

hozzáférés.
d. Berendezések, eszközök és felszerelések a légkondicionálás,

tűzvédelmi és riasztók biztosítására.
e. Mellékhelyiségek
f. Jó minőségi bútorok, háztartási és munkavédelmi felszerelések.
g. Kizárólagos használat és külön bejárat helyi turisztikai információs

központok számára, a turisták könnyebb hozzáférése érdekében.
h. Információs és népszerűsítő anyagok használata a turisztikai

szolgáltatások fejlesztése és/vagy marketingje céljából.
i. Megfelelően kialakított helyiség az ismertető anyagok kiállítására.
j. Adatbázis és saját bemutató és ismertető weboldal, kapcsolódási

lehetőséggel a nemzeti turisztikai népszerűsítési központokhoz
valamint online hozzáférés a turisztikai információk begyűjtése és
terjesztése érdekében.

Figyelem: Az információs és népszerűsítő anyagok költségei elszámolhatóak a d)
komponensben, az említettek betartása esetében.

A népszerűsítő tevékenység azt a turisztikai zónát kell érintse, amely a pályázó
helységét is tartalmazza (székhely, munkapont).
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Humán erőforrások:
a. Képesített személyzet (minimum 2), mint turisztikai ügynök vagy

turisztikai kalauz.
D) A vidéki turizmushoz kötődő turisztikai szolgáltatások fejlesztése és/vagy
marketingje.

Turisztikai tevékenységeket népszerűsítő reklám anyagok készítése: bemutató
brosúrák, információs táblák, térképek, turisztikai útmutatók, CD-k, DVD-k, plakátok,
informáló és népszerűsítő web oldalak, stb.
FIGYELEM!

Ebben a komponensben az előbb felsorolt népszerűsítő anyagok
elszámolható beruházások.
Az összes népszerűsítő anyag a következő feliratot
kell tartalmazza: „EZ A NÉPSZERŰSÍTŐ ANYAG
INGYENES!”

Az Európai Szabályzat 55-ös cikkelyének 1974/2006-
os szabályzata értelmében a következő költségek támogathatóak:
- felszerelések, berendezések, hardware-ek, software-ek vásárlása, beleértve a
leasing vásárlást, a telepítési és szerelési költségek.
- Általános költségek a pályázat kidolgozására, mint költségek az építészeknek,
mérnököknek, tanácsosoknak, Megvalósíthatósági Tanulmány/Indoklási Nyilatkozat,
a szükséges tanúsítványok, engedélyek kiváltására szánt költségek, szabadalmak és
használati engedélyek megszerzésére, mindezek a pályázat teljes értékének 10%-ból,
és azok a pályázatok, melyekben nincsenek építkezések 5%.
Minden pályázathoz, mely építkezési és/ vagy szerelési munkálatot tartalmaz a
finanszírozási kérelemhez kötelező csatolni a TECHNIKAI TERVET. A
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY nem szükséges. A megfelelőségi
(conformitate) és jogosultsági (támogathatósági/eligibilitate) ellenőrzési fisában
(fişele de verificare) a MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY-T a TECHNIKAI TERV
helyettesíti.

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.

1. Adók és illetékek.
2. Üzemeltetési költségek, beleértve a karbantartási

és bérleti költségeket.
3. Banki költségek, garancia és hasonló költségek.
4. Használt felszerelések vásárlása.

Figyelem!
A „d" komponens csak az

intézkedés egy másik
komponensével együtt elérhető.

Figyelem!
Nem elszámolhatóak a

gyógyfürdői és
egészségkezelői egységek
be való beruházások (lásd

Anexa 11), és az olyan
vidéki területen lévő
beruházások, melyek

összértéke meghaladja a
1,5 millió eurót.
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5. Farmerek által létrehozott beruházások, melyeknek alaptevékenységük a
használt és/vagy akvakultúra.

6. Versenyekre és futamokra vásárolt lovak.
7. Lovak nevelésének költségei.
8. Terület/épületek vásárlása.
9. Személyes használatra szállítási eszközök

vásárlása.
10. Járművek beszerzése közúti teherszállítás

érdekében, valamint személyszállító járművek,
mint fő tevékenység.

11. ÁFA, kivétel a nem visszaszerezhető ÁFA, amikoris olyan pályázó fizeti ki
valósan és végérvényesen, aki más, mint az adómentes személyek (az
1698/2005-ös Uniós Rendelet (CE) 71-es cikkelye alapján).

FONTOS! A FEADR-nél az ÁFA elszámolható költség az adóköteles személyeknek,
melyek együttesen teljesítik a feltételeket:

- nincs ÁFÁ-val kapcsolatos bejegyzése (ÁFA fizető)
- vissza nem szerezhető ÁFA
- valósan és végérvényesen van támogatva.

FIGYELEM! A közintézményi pályázóknak, akik a 313-as intézkedéshez hozzáférnek, az
ÁFA nem elszámolható költség.

12. Valuta átváltás költségi, illetékek és az euró átváltási veszteségei az
APDRP-vel szemben.

13. Természetbeni hozzájárulás
14. Leasing szerződéshez kapcsolódó költségek: menedzsment díjak,

kamatok, biztosítási díjak stb.
15. A pályázat jóváhagyása előtt felmerülő költségek, kivétel műszaki

tanulmányok, üzleti terv és a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésének költségei.

16. gépek, berendezések és felszerelések bérlése.

2.5. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK:

Sor
sz. KRITÉRIUMOK Pontozás

a) „Befektetések a turisztikai vendéglátóegységek infrastruktúrájába” és b) „Befektetések a
szabadidős tevékenységekbe” komponensek:

1.

A pályázó nem kapott támogatást hasonló befektetésekre más Uniós alapoktól
az utóbbi 3 évben.
Ezen kritérium pontozása a Finanszírozási kérelem – C szakasza – Vissza nem
térítendő támogatás – ellenőrzése, igényelt és/vagy megszerzett FEADR/SAPARD
és /vagy 11-es dokumentum alapján történik.
Pontszámot szerezhetünk, hogy ha a hasonló befektetésre kapott utolsó kifizetés
és a jelen projekt letételének időpontja közt eltelt több mint 3 év.
Automatikusan pontszámot szerezhetünk, ha a pályázó nem kapott támogatást
hasonló befektetésekre más Uniós alapoktól az utóbbi 3 évben.

10

Figyelem!
Ebben az intézkedésben nem
támogatható beruházások a

járművek és az önmeghajtásos
motorcsónakok vásárlása.
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2.

Pályázatok, olyan területeken, ahol magas turisztikai potenciállal rendelkeznek,
de nem eléggé fejlett e tekintetben.
Ezen kritérium ellenőrzése a 10-es melléklet alapján történik, melyet a 142-es
2008 október 28.-án létrejött Sürgősségi Kormányrendelet alapján határoztak
meg.

Max. 2

- a nagy koncentrációjú turisztikai forrású (Cmrt) Helyi Közigazgatási Egységek
esetében a pontszám maximum 5 pont lehet.
Minden Helyi Közigazgatási Egység a következőképpen számolja a pontszámokat:
Cmrt*55/ maximális Cmrt pont = végleges pontszám (kéttizedes). Megjegyzés:
A Cmrt maximális pontszáma 45, a 10-es Mellékletnek megfelelően.

2

- a nagyon nagy koncentrációjú turisztikai forrású (Cfmrt) Helyi Közigazgatási
Egységek esetében  a pontszám maximum 10 pont lehet.
Minden Helyi Közigazgatási Egység a következőképpen számolja a pontszámokat:
Cfmrt*10/ maximális Cfmrt pont = végleges pontszám (kéttizedes).
Megjegyzés: a Cfmrt maximális pontszáma 56, 40 a 10-es mellékletnek
megfelelően.

0

3.

Pályázatok, melyeknek tervezett tevékenysége több munkahelyet
teremt/25.000 Eurós beruházás (25.000 Euro értékű beruházások a pályázó
típusa és létrehozásának időpontja szerint):
A start-up típusú Micro-vállalkozásoknak és a működő Micro-vállalkozásoknak
ebben a kritériumban pontszámot szerezhetnek, ha létrehoznak legalább egy
olyan munkahelyet ahol 25.000 euróról számoltak be.
Formula:
– Ha a vissza nem térítendő támogatás értéke/újonnan létrehozott

munkahelyek száma <= 25000 Euro, a pályázat megkapja a pontszámot,
– Ha a vissza nem térítendő támogatás értéke/újonnan létrehozott

munkahelyek száma> 25000 Euro, a pályázat nem kap pontszámot.
Ezen kritérium pontozása a Megvalósíthatósági Tanulmány/Indoklási Nyilatkozat
(az egyéni pályázó által kitöltött Megvalósíthatósági tanulmány 7.2-es pontja és a
pályázók által kitöltött Indoklási Nyilatkozat 3.2-es pontja) adatain alapuló
elemzés által és a bemutatott számítások képleteinek alapján történik.

5

4.

Pályázatok, melyeket nők/ 40 év alatti fiatalok (pályázat letételéig) vittek
véghez.
Ezen kritérium pontozása a személyazonosságot igazoló okmány ellenőrzése
alapján történik, az alábbiak szerint:
 Fizikai személyek vagy Engedélyezett fizikai személyek (PFA), ha a pályázat

Finanszírozási Kérelmének letételi dátumáig nem töltötte be a 40 évet;
 Korlátolt Felelősségű Társaságok (KFT), olyan egyetlen fizikai személy

társulásával, aki a pályázat Finanszírozási Kérelmének letételi dátumáig nem
töltötte be a 40 évet.

 Egyéni Vállalkozások, ha a birtokos – vállalkozó fizikai személy a pályázat
Finanszírozási Kérelmének letételi dátumáig nem töltötte be a 40 évet.
Az nők által népszerűsített pályázatok és azok, amelyek olyan szervezési
formában és előbb említett feltételekben találhatóak esetében, megkapják a
pontszámot az évkortól függetlenül.

16
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5.
Beruházási projektek szabadidős tevékenységekbe.
A kritérium pontozása csak akkor történik, hogyha a SF/MJ b. komponensű
beruházásokra készült, magán beruházások rekreációs infrastruktúrába.

0

6.

Olyan pályázatok, melyek összetevőjeként szerepelnek, olyan beruházások is,
melyek turisztikai célra megújuló forrásokból energiatermelést valósítanak
meg.
Ezen kritériumra csak akkor szerezhető pontszám, ha ez a dolog be van mutatva
és bizonyítva a Megvalósíthatósági Tanulmányban/Indoklási Nyilatkozatban, és
ha a megújuló forrásokból történő energiatermelési befektetések költségei fel van
tüntetve a tárgyilagos becslésben, általános becslésben és a tájékoztató jellegű
költségvetésben.

Max
7

7.

Pályázatok, melyek a javasolt tevékenységekkel biztosítják a hagyományos
kultúra megtartását és népszerűsítését.
Ezen kritérium pontozása a Finanszírozási Kérelem F szakaszában szereplő a
pályázó saját bevallású nyilatkozata alapján történik.
A saját bevallású nyilatkozat kell tartalmazza, hogy a pályázó köteles olyan
kézművesektől hagyományos márkájú tárgyakat vásárolnia, a
vendéglátóegységek javítására, akik rendelkeznek a következő iratokkal:
- kézművességi okmány;
- elismerési nyilatkozat (declarație de notorietate), mely igazolja képességét,
hogy hagyományos kézművességi tevékenységeket folytat (melyet a helyiség
polgármestere állít ki ingyen).

5

8.

Agrár-turisztikai beruházási projektek, melyek kérelmezői nem részesültek
támogatásban az 1-es tengely intézkedéseinek beruházásaira.
Ezen kritérium pontozása akkor történik ha a SF/MJ keretében a pályázat
turisztikai vendéglátó egységű beruházásról szól.

8

9.
A pályázónak állandó lakhelye a GAL területén kell legyen, és a jövőbeli
tevékenységeit is a GAL területén kell folytatnia. 15

10. A beruházási terv környezetvédelmi előírásokat kell tartalmazzon. 5

11.
A tevékenységekkel népszerűsítse a helyi értékeket, amivel hozzájárul a terület
jellegzetességének (brand) fejlesztéséhez. 7

12. Befektetések szabadidős létesítményekbe. 10

13.
Legkevesebb 3 év működési idő alatt népszerűsítse és használja a helyi
termékeket lehetőség szerint. 10

Összesen 100
Az a) és b) komponensekre minimum 20 pontot kell elérni.
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c) „Befektetések kisléptékű infrastruktúrába, mint információs központok létrehozása, turisztikai
jelzések elkészítése, stb.” és d) „A vidéki turizmushoz kötődő turisztikai szolgáltatások fejlesztése
és/vagy marketingje” komponensek:

1.
Nemzeti/ regionális/ megye vagy helyi szintű népszerűsítési stratégiákba
tartozó pályázatok (LEADER típusú).
A kritérium pontozása a következőképpen történik:

Max. 16

a. a pályázat a megyei/helyi népszerűsítő stratégiában szerepel (LEADER típusú)
Abban az esetben érhető el pontszám, ha a pályázó bizonyítja a SF/MJ-ben, hogy
a pályázat egy megyei stratégia része, mely engedélyezve volt a Megyei Tanács
határozata által, és egy engedélyezett HACS helyi stratégiája által (LEADER
típusú).

12

b. a pályázat a védett területre szánt befektetéseket és/vagy népszerűsítést
célozza meg .
A projekt pontszámot kap ha teljesíti a következő feltételeket:
- az illető terület részlegesen vagy teljesen a térség területén kell elhelyezkedjen
- a SF/MJ-ben védett területű beruházások és/vagy népszerűsítő tevékenységek
szerepelnek
Megjegyzés: Védett területnek van nyilvánítva az 57-es számú 2007 június 20.
Sürgősségi Kormányrendeletbe foglaltak.
A pályázó be kell mutassa a az erre vonatkozó dokumentumokat.

16

2.

Pályázatok, melyek legkevesebb 3 községből álló homogén területet fed le, és
amelyben minimum 15 turisztikai tevékenység/beruházás létezik.
Ezen kritérium pontozása a homogén terület polgármesteri hivatala által
kibocsátott igazolvány alapján, a 20-as okmány és a Megvalósíthatósági
Tanulmány/ Indoklási Nyilatkozat alapján történik.

10

3.

Pályázatok, melyek hozzájárulnak a kulturális hagyományok népszerűsítéséhez.
Ezen kritériumra csak akkor szerezhető pontszám, ha ez a dolog be van mutatva
és bizonyítva a Megvalósíthatósági Tanulmányban/Indoklási Nyilatkozatban.
A kulturális hagyományok népszerűsítésének célpontja, hogy megszervezze vagy
megkönnyítse a turisták rendezvényekhez, hagyományos kulturális fesztiválokhoz,
pásztori-, népi-, borászati ünnepségekhez, kézműves műhelyek látogatásához és
hagyományos tárgyak kiállításához való hozzáférhetőségét népszerűsítési és
információs tevékenységek által.

15

4.
A pályázónak állandó lakhelye a GAL területén kell legyen, és a jövőbeli
tevékenységeit is a GAL területén kell folytatnia; 26

5. A beruházási terv környezetvédelmi előírásokat kell tartalmazzon; 5

6.
A tevékenységekkel népszerűsítse a helyi értékeket, amivel hozzájárul a terület
jellegzetességének (brand) fejlesztéséhez. 15

7.
Legkevesebb 3 év működési idő alatt népszerűsítse és használja a helyi
termékeket lehetőség szerint. 10

8. A befektetés több turisztikai egységet szolgál ki; 3
Összesen 100

Az c) és d) komponensekre minimum 20 pontot kell elérni.
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2.6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:
Az elszámolható költségek 100%-os támogatásában részesülnek a

közérdekű, profitot nem generáló befektetések, 200.000 euró értékhatárokon belül.
A profitot generáló befektetések esetében a támogatás a következőképpen alakul: -
az elszámolható költségek 70%-os támogatásban részesülnek az agro-turisztikai
befektetések esetében 70.000 euró értékhatárán belül.

- az elszámolható költségek 50%-os támogatásban részesülnek az egyéb
turisztikai tevékenységekbe alkalmazott befektetések esetében, 200.000 euró
értékhatárokon belül.

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 körülbelül márciustól – májusig 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


