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1Kivonatolt Pályázati Útmutató – 322-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 322-es intézkedés célkitűzése – Falvak felújítása, fejlesztése, gazdasági és lakossági
alapszolgáltatások javítása és a vidéki örökségek értékesítése

A 322-es intézkedés a III tengely „A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság
diverzifikálása” része és céljai a következők:

a) A vidéki alap fizikai infrastruktúra feljavítása;
b) A vidéki lakosság, alap közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása;
c) A felújított falvak számának növelése;
d) Támogatott örökségi célpontok növelése vidéken.

A 322-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

6 90.000 381.551,00 540.000 2.313.306,00 0(00%) 0,00 (0%)

2 90.000 381.551,00 126.000 539.771,40 54.000(00%) 231.330,60 (30%)

Összesen:  8 90.000 381.551,00 666.000 2.853.077,4 54.000 231.330,60

A támogatás összegének és egy pályázat értékének maximális értéke amelyet a 322-es
intézkedésen keresztül igényelni lehet:

Intézkedés
1 Pályázat

maximális értéke
Támogatás maximális

értéke

322 „Falvak felújítása, fejlesztése, gazdasági
és lakossági alapszolgáltatások javítása és a

vidéki örökségek értékesítése”

nem
profitgeneráló

projektek
90.000 euró 90.000 euró

profitgeneráló
projektek 90.000 euró 63.000 euró

2. Fejezet

A 322-es INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA

2.1. Ki igényelhet vissza nem térítendő támogatást?
A 322-es Intézkedéssel a következő kérelmezők támogathatók:
 Községek, a törvényes képviselő által az érvényben lévő törvények értelmében;

 Helyi Hatóságok (községek) vagy Közösségek közötti Fejlesztési Társulások
(Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare (A.D.I.)) ivóvíz/szennyvíz hálózatok
kiépítésére, regionális szolgáltatók által;

 Két vagy több község által létrehozott Közösségek közötti Fejlesztési Társulás
(A.D.I.), amelyek az érvényben lévő törvények értelmében jöttek létre (215/2001
módosított és kiegészített közigazgatási Törvény és az egyesületekre és alapítványokra
vonatkozó 26/2000. módosított és kiegészített Kormányrendelet);

 Nem Kormányzati Szervezetek (ONG), Kulturális létesítmények és Egyházi
intézmények, az érvényben lévő nemzeti törvények meghatározása szerint;
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 Fizikai1 és jogi személyek, amelyek tulajdonosok vagy kezelnek helyi kulturális
vagy természeti örökségi célpontokat és megőriznek vidéki, helyi érdekű kulturális
és természeti örökséget.

A következő kérelmező kategóriák pályázatai nem támogathatók, PNDR által a 322-es
intézkedés keretein belül:

a) akiknek tartozásuk van a Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség (APDRP) felé
SAPARD és FEADR támogatások kapcsán, mindaddig, amíg tartozásukat és a
késedelmi kamatokat nem egyenlítik;

b) 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;

c) azok a pályázók, akik perben vannak a Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökséggel
(APDRP) mindaddig, amíg a per folyamatban van.

2.2. A támogatás elnyeréséhez szükséges feltételek

1. A pályázat vidéken legyen megvalósítva, a PNDR meghatározása szerint és a pályázónak
szerepelnie kell az egyik meghatározott pályázói kategóriában;

2. Nem megengedett azonos tevékenység/beruházás kettős támogatása más közösségi vagy
nemzeti alapokból;

3. A pályázónak, a beruházáshoz szükséges összes engedéllyel és jóváhagyással kell
rendelkeznie;

4. Megvalósítási Tanulmányban/Indoklási nyilatkozatban bizonyítani kell, hogy a beruházás
társadalmilag és gazdaságilag szükséges és időszerű;

5. A pályázat megfelel a környezeti előírásoknak2 (beleértve Víz Keretirányelvet3) és a
szállítás/ energia biztonság előírásainak az érvényben lévő törvényeknek megfelelően

6. Ivóvíz/szennyvíz hálózat kiépítéséről szóló pályázatok esetében egy műszaki-gazdasági
engedélyt4 kell bemutatni a regionális szolgáltatótól, ahol ez létezik vagy egy engedélyt a
Megyei Tanácstól, amely bizonyítja a megegyezést a regionális/megyei ivóvíz/szennyvíz
tervvel, valamint ha a pályázat nem illeszkedik egyben sem a felsoroltak közül, a
pályázathoz mellékelni kell a helyi hatóságok elkötelezettségét miszerint vállalják a
beruházás karbantartását és kezelését;

FIGYELEM! Ivóvíz/szennyvíz hálózat kiépítési beruházásnál, amely csak az egyik
komponenst célozza az ivóvíz/szennyvíz két komponense közül, ugyanazon a szakaszon és a
másik komponens végrehajtási stádiumban van, ahhoz, hogy támogatható legyen szükséges,
hogy az elkezdett beruházás be legyen fejezve és rendelkezzen működési engedéllyel.

7. A beruházás tartsa be az Általános Városrendezési Tervet (Planul Urbanistic General);

1 Az érvényben lévő nemzeti törvények előírásai szerint, illetve a 44/2008 Sürgősségi Kormányrendelet
2 A vidéki településekben, amelyek szerepelnek a Regionális Master Tervben és a PNDR által támogathatók, az
ivóvíz hálózat kiépítése együtt kell történjen a szennyvízcsatorna kiépítésével és a szennyvíztisztító állomások
létesítésével. Azok a vidéki helységek esetében, amelyek 10.000 e.l. alattiak és nem szerepelnek a Regionális
Master Tervben, beleértve a 2.000 e.l. alatti helységeket, amelyek FEADR támogatásban részesülnek, PNDR
keretén belül és ahol nem lehet alkalmazni a standard eljárást, hagyományostól eltérő vízellátási,
szennyvízbegyűjtési és tisztítási megoldásokat kell keresni. Ha van vízellátó rendszer, meg kell keresni a
megfelelő műszaki megoldást a szennyvíz begyűjtésére és tisztítására, a Víz Keretirányelv előírásainak
megfelelően.
3 Átültetve a román törvényhozásban a 107/1996.sz. utólag módosított és kiegészített Vizek Törvényében.
4 23-as Iratnak megfelelően.
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8. Az épületek építése, korszerűsítése és bővítése tartsa be/meg  a helyi építészet
sajátosságait (nézd a 16-os Mellékletet – A helyi, építészeti tipológiák  sajátosságos
elemek);

9. Ennek az intézkedésnek bármelyik pályázója legtöbb 2 egyéni pályázattal alkalmazhat
(nézd a 4.3 fejezet meghatározását – szótár) a teljes pályázati időszakban (2007- 2013);

10. Alap fizikai infrastruktúrákban való beruházások esetében a pályázó be kell mutassa a
listát, a lakosság, a gazdasági egységek és a helyi hatóságok aláírásaival, amelyek
egyetértenek a  beruházás szükségességével és hogy vállalják hogy saját költségen
csatlakoznak a vízhálózathoz / szennyvízcsatornához / gázhálózathoz / elektromos
energia hálózathoz vagy beleegyeznek a  szemétbegyűjtés ellenértékét;

11. A pályázónak biztosítani kell a beruházás fenntartását.

2.3. Támogatott szolgáltatások/tevékenységek

Egy pályázat tartalmazhat támogatható, de nem támogatható költségeket is. Vissza nem
térítendő támogatást csak a támogatható költségek fedezésére adnak, a nem támogatható
költségeket teljes mértékben a pályázó állja.

Vissza nem térítendő támogatást a 322-es intézkedéssel a támogatható költségek útmutató
listája szerint lesznek adva:

A. Alap fizikai infrastruktúra létesítésére és korszerűsítésére:

a) Új utak létesítése, helyi érdekeltségű úthálózat bővítése és feljavítása (községi
utak, községben lévő járdák és utcák) amely a közhivatal (község) köztulajdonában
tartozik, úgy ahogy meg vannak határozva és rangsorolva az érvényben lévő nemzeti
törvényeknek megfelelően;

b) Köz ivóvízhálózat létesítése, bővítése és feljavítása (vízbegyűjtők,
kezelőállomások, vízellátás) 10.000 egyenértékű lakosság (e.l.) (populaţie echivalentă
(p.e) alatti vidéki helységeknek;

c) Köz szennyvízcsatorna létesítése, bővítése és feljavítása (kanalizálás,
tisztítóállomás) 10.000 egyenértékű lakosság (e.l.) (populaţie echivalentă (p.e) alatti
vidéki helységeknek;

d) Alacsony feszültségű villanyhálózat és vagy közvilágítási hálózat létesítése és
bővítése;

e) Gázhálózat létesítése és bővítése más vidéki helységek felé vagy olyan helységekre,
amelyek még nem csatlakoztak a gázhálózathoz;

f) Szemét átjátszó állomások5 kiépítése és berendezése szemétkezelő felszerelésekkel.

B. Alap közszolgáltatásokhoz létesítése és fejlesztése a vidéki lakosság számára:

a) Relaxációs közhelyek létesítése és berendezése a vidéki lakosság számára (parkok,
gyerek játszóterek, sportpályák – beleértve a sportcsarnokokat is, bicikli utak, stb.);

b) Középületek feljavítása (pl. polgármesteri hivatalok) és parkolók, piacok, vásárok
rendezésére alkalmas területek, stb. kialakítása;

5 Szemét átjátszó állomás – berendezés, amely a szemét átjátszására vagy rövid idejű tárolására szolgál,
ahonnan majd préseléssel fel lesznek téve preszkonténerekbe és el lesznek szállítva újrahasznosításra, kezelésre
vagy megsemmisítésre.
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c) Beruházások, megújuló forrásokból való energia termelésére és szolgáltatására
szolgáló rendszerekben, egy pályázat integrált össze-tevőjeként (abban az esetben, ha
egy középület feljavításáról van szó);

d) Szociális szolgáltatások infrastruktúrájának létrehozása úgymint gyerekgondozói
központok, központok öregek és különleges ellátásra szoruló személyek számára;

e) Beruházások új óvodák építésére, beleértve ezek berendezését is;

f) Mikrobuszok vásárlása közszállítás biztosítására;

g) Gépek és berendezések vásárlása közszolgálatok részére;

h) Beruházás kulturális települések6, felújítására, korszerűsítésére és megfelelő
ellátására.

C. Helyi és természeti fontosságú, vidéki örökség megőrzésére:
a) B osztályú kulturális7 és természeti (barlangok, öreg fák, vízesések stb.) örökség

restaurálása, erősítése és tartósítása;

b) Berendezések vásárlása a kulturális örökség kiáltásának és védésének érdekében (pl.
vitrinek, postamentek, riasztó berendezések stb.).

A pályázat elkészítésének általános költségei, valamint az építészi, mérnökök és tanácsadói
díjak, Megvalósíthatósági Tanulmány illetve az Indoklási Nyilatkozat díja, a pályázat
megvalósításához szükséges igazolások, tanúsítványok és engedélyek díja, úgy ahogy ez le van
írva a nemzeti törvényekben, szabadalmak és licencek megvásárlása, támogatható az alábbi
keretek között:

− maximum 10% a pályázat támogatható értékéből, abban az esetben, ha a
pályázatban építkezés is szerepel;

− maximum 5% a pályázat támogatható értékéből, abban az esetben, ha a pályázatban
nem szerepel építkezés.

Ha a Megvalósítási Tanulmány más közösségi vagy közalapokból volt elkészítve és
finanszírozva, azelőtt hogy hatályba lépett volna a 28/2008 Kormányhatározat, akkor csak a
Megvalósítási Tanulmány frissítése támogatható, ha ez nem haladja meg a tervezési és
mérnöki költséget 3%-át, kevésbé a Megvalósítási Tanulmány elkészítési.

2.4. Nem támogatható költségek típusai

FIGYELEM! A FEADR pályázat véghezvitele feltételezi, hogy a pályázó véghezvigye a
pályázat támogatott és nem támogatott beruházásait is.

A következő kategóriákban sorolható beruházások nem támogathatók a 322-es Intézkedéssel:

1. Területek és/vagy ingatlanok vásárlása;

2. Pénzügyi adók;

3. Működési költségek beleértve a karbantartási és bérleti költségeket;

4. Bankköltségek, garanciás, létesítési és hasonló költségek;

5. Használt (másodkezű) javak vásárlása, azok kivételével, amelyek az eredeti

6 143/2007 sz. Törvény leírása szerint.
7 A 2.314/8. július 2004 sz. Kulturális és Felekezeti Miniszteri Rendelet értelmében jóváhagyott Történelmi
Műemlékek Listájának megfelelően, amely a Hivatalos Közlöny, I Részében jelent meg, év 172 (XVI), szám.
646 bis/16. július 2004.
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hagyományos jelleg megőrzését szolgálják;

6. ÁFA (TVA), kivétel a vissza nem igényelhető ÁFA, abban az esetben, ha ez reálisan és
véglegesen a pályázót terheli, másakat mind az adófizetéstől felmentett személyek – az
1698/2005 Uniós Szabály, 71 (3) cikkely, a) betűje értelmében;

7. Valuta átváltás költségei, illetékek és az euró átváltási veszteségei az APDRP-vel
szemben;

8. Természetbeni hozzájárulás;

9. Lízingszerződéshez kapcsolódó költségek: menedzsment díjak, kamatok, biztosítási
díjak, stb.;

10. A pályázat jóváhagyása előtt felmerülő költségek, kivétel a műszaki tanulmányok, üzleti
terv és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségei;

11. Gépek, berendezések és felszerelések bérlése;

12. Saját használatra, vagy személyszállításra használt közlekedési eszközök vásárlása;

13. Áruszállító járművek vásárlása, szállítási szolgáltatások tevékenységének végzésére;

14. Közérdekű pályázatok, amelyek nem felelnek meg az építkezés minőségi előírásainak és
a tervezési előírásoknak nem felelnek meg;

15. A PNDR, I tengely, 125-ös Intézkedése által támogatott beruházások (farmra vezető utak
és erdőkitermelői utak);

Ugyanakkor, nem támogathatók azok a beruházások, amelyek közösségi vagy nemzeti
támogatottságú programba vesznek részt a következőképen:
16. Beruházási pályázatok, ivóvíz/szennyvíz hálózatok kiépítésére, amelyek POS Mediu

támogatásban részesülnek a Vidéki Master Terv által;

17. Megyei, nemzeti utak és TEN-T hálózat;

18. Iskolák, orvosi rendelők és korházak felújítása és építése;

19. Beruházás UNESCO és nemzeti kulturális örökségű célokba;

20. Új kulturális települések építése.

A nem támogatható beruházások listáját kiegészíti a Kormány Határozat.

2.5. A pályázat kiválasztási kritériumai
Az összes támogatható pályázat az alábbi kiválasztási kritérium által lesz pontozva:

Sor
sz.

FELTÉTEL Pontozat

1.
Vidéki települések, melyek előzőleg nem kaptak hasonló beruházásra uniós
támogatást. 10

2.

Magas szegénységi szintű régiókban lévő vidéki települések:
- magas szegénységi szintű települések (szegénységi arány 60%-89,6%) ...........
- közepes szegénységi szintű települések (szegénységi arány 40%-59,9%) ............
- alacsony szegénységi szintű települések (szegénységi arány <40%) .....................

Maxim 3
3
2
1

3. Pályázatok, melyek egy helyi vagy megyei fejlesztési stratégiába tartoznak. 5

4. Beruházási integrált (egységes) pályázatok. 1

5.
Beruházási pályázatok, ivóvíz/szennyvíz hálózatok kiépítésére, a Vidéki Master
Tervben azonosított, 2.000-10.000 egyenértékű személy lakosságú településeken,
amelyek nem részesülnek POS Mediu támogatásban

1
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6.
Beruházási pályázatok, főutakhoz (megyei, nemzeti utak), vagy más szállítási (vasúti
és folyami) útvonalakhoz csatlakozó úthálózat kiépítésére 25

7.
Beruházási pályázatok, ivóvíz hálózatok kiépítésére olyan területeken ahol elégtelen
a víz mennyiség vagy olyan területeken, ahol gyakori a szárazság 1

8.
Ivóvíz hálózatok és szennyvíz csatornák kiépítését előíró pályázatok, olyan
területeken, ahol magas a víz szennyezettsége vagy ahol a talajvíz magas nitrit
tartalma veszélyezteti a lakosság egészségét.

1

9.

Pályázatok, szociális infrastruktúrába való beruházásokra
– Nem Kormányzati Szervezetek (ONG) és egyházi felekezetek által megvalósított
– községek által megvalósított, amelyek a szociális infrastruktúra működését
közösen biztosítják Nem Kormányzati Szervezetekkel (ONG) / egyházi felekezetekkel
– községek és A.D.I.-k által megvalósítottprojektek

Maxim 10

10
7
5

10.

Olyan projektek, amelyek előtérben helyezik a helyi jellegzetességek és a kulturális
örökség megőrzésére irányuló beruházásokat (hagyományos építkezés, a tárgyi és
nem tárgyi örökségek megőrzése, népszerűsítése, helyi jellegzetességű ünnepségek
szervezése, stb.)
– Nem Kormányzati Szervezetek (ONG), egyházi felekezetek, kulturális települések,

fizikai vagy jogi személyek által szervezett (kivételek a községek és ezek törvényesen
létrehozott társulásai -A.D.I.)

– Községek által szervezett, amelyek a beruházás célkitűzésének elérését közösen
biztosítják Nem Kormányzati Szervezetekkel/ kulturális településekkel

– Községek és ezek törvényesen létrehozott társulásai (A.D.I.) által szervezett, csak
abban az esetben adnak pontot, ha ez be van mutatva és be van bizonyítva a
Megvalósítási Tanulmányban

Maxim 25

7

25

3

11.
A pályázó állandó székhelye a HACS (GAL) területén található és a tevékenységét a
HACS (GAL) területén végzi;

10

12.
Épületek, történelmi jelentőséggel bíró műemlékek rehabilitációjára, restaurálására
irányuló beruházások rendelkezzenek engedéllyel a helyi közigazgatástól;

1

13.
A közösségi építményekben való beruházás fenntartsa/ fejlessze a közösségi funkciót,
hozzájáruljon új munkahelyek teremtéséhez.

2

14. A beruházás növelje a környezet potenciálját; 1

15.
Beruházások rekreációs terekbe/ beruházások szociális gondozási infrastruktúrába/
beruházások szolgáltatási infrastruktúrában;

1

16. A beruházás, a lakosság minél nagyobb részét szolgálja ki; 2

17.
Kiegészítő jellegű beruházás, arra alapszik, hogy az előző beruházásokat egységesítse
(infrastruktúrai vagy más beruházás);

1

Total 100

Figyelem!

Ha a fizetési kérelem vizsgálásánál, vagy a nyomon követési időszakban megállapítódik, hogy
nincsenek betartva a feltételek, a kifizetést leállítják, és a szerződés felbontódik.
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2.6. A vissza nem térítendő támogatást maximális értéke (a támogatás intenzitása)

A 322-es Intézkedés keretében, a köztámogatás (közösségi és nemzeti) a következő képen
lesz:

a) A támogatható összeg 100%-a, a jövedelmet nem termelő, közérdekű pályázatoknak, de
a pályázat teljes támogatható összege nem haladhatja meg a(z):
 1 millió Eurót/pályázat, olyan egyéni alap infrastruktúrákba való beruházás esetében,

amelynek pályázója a Helyi Tanács;
 3 millió Eurót/pályázat, olyan egyéni alap infrastruktúrákba való beruházás esetében,

amelynek pályázója egy A.D.I.;
 2,5 millió Eurót/pályázat, olyan integrált pályázatok esetében, amelynek pályázója a

Helyi Tanács;
 6 millió Eurót/pályázat, olyan integrált pályázatok esetében, amelynek pályázója egy

A.D.I.;
 500.000 Eurót/egyéni vagy integrált pályázat, a többi típusú, amit tevékenységre

támogat ez az intézkedés, de másak, mint a fennemlítettek.

b) A teljes támogatható összeg 70%-ig, a jövedelemtermelő pályázatokra.

A támogatás értéke nem haladhatja meg a maximális 200.000 Eurót/pályázó, minimum 3
pénzügyi évig, a „minimisz” szabály értelmében az 1998/2006. sz. Komisszió szabályzatában
van előírva és az L379-es sz. Hivatalos Naplóban jelent meg, 2006.12.28-án.

A 322-es Intézkedéssel támogatott pályázat minimális határértéke 5.000 Euró – ez az
érték a pályázat teljes támogatható összegét képviseli. A támogatás maximális intenzitásának
betartását a támogatási szerződés aláírása előtt vizsgálja meg az ARDRP.

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


