GUVERNUL
ROMÂNIEI

NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV
2007-2013
Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/FEADR
„A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR – SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ
CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI
TÁMOGATÁS ”
Finanszírozási szerződés: C 4312011072881907 / 23.01.2012
A finanszírozási szerződés összértéke: 2.856.791 euro

2013. március 4.
KÖZLEMÉNY
A rendelkezésre álló pénzalapok a IV. SZESSZIÓBAN
A HACS / Kis-Küküllő Balavásár – Sóvárad Egyesület 2013. március 4 – április 3. között meghirdeti a Helyi
Fejlesztési Tervben foglalt Intézkedések pályázati kiírásait, melyek finanszírozását LEADER - IV. TENGELY
„A HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA” PROGRAM biztosítja a Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv (PNDR) keretében.
A Kis-Küküllő Balavásár – Sóvárad Egyesület Helyi Akció Csoportja (a továbbiakban HACS), ebben a
szesszióban pályázatok finanszírozására a következő vissza nem térítendő támogatásokat biztosítja:
Intézkedés
111 „Szakmai képzés, (training), informálás és ismeretterjesztés”
112 „Fiatal farmerek elindítása”;
121 „A mezőgazdasági egységek korszerűsítése”;
123 „Mezőgazdasági és erdészeti termékek hozzáadott értékének
növelése”;

A rendelkezésre
álló vissza nem
térítendő
támogatás
28.254 euro
112.000 euro
197.500 euro

Egy projekt
maximális vissza
nem térítendő
értéke
13.000 euro
40.000 euro
20.000 euro

165.000 euro

20.000 euro

25%-50%

30.000 euro
15.000 euro
7.500 euro
20.000 euro
12.345 euro
40.000 euro
40.000 euro
33.000 euro
40.000 euro
20.000 euro
20.000 euro

100% 1
75% 2
100%
100%
80% 3- 100% 4
70% 5
85% 6
100% 7
85% 8
85% 9
50% 10

90.000 euro

70% 11

125 „A mezőgazdaság és erdészet fejlesztését szolgáló infrastruktúra
javítása és fejlesztése”;

165.000 euro

141 „A félig önellátó mezőgazdasági farmok támogatása”;
142 „Termelői csoportok létrehozásának támogatása”;
221 „Mezőgazdasági területek első erdősítése ";

30.000 euro
100.000 euro
74.179 euro

312 „Támogatás mikro vállalkozások létrehozására és fejlesztésére”;

209.594 euro

313 „Turisztikai tevékenységek támogatása”;

348.000 euro

322 „Falvak felújítása, fejlesztése, gazdasági és lakossági alapszolgáltatások
javítása és a vidéki örökségek értékesítése”;

126.000 euro

Az egész közösséget kiszolgáló, közhasznú beruházás támogatható értékéből;
A közösség egy részét kiszolgáló, közhasznú beruházás támogatható értékéből;
3
Ültetvény létrehozása;
4
Ültetvény karbantartása, hiányok pótlása és a mezőgazdasági jövedelemveszteség pótlása;
5
A támogatható összköltségekből szolgáltatás nyújtás esetén;
6
A támogatható összköltségekből termelői tevékenység esetén;
7
A támogatható összköltségekből nem profittermelő közhasznú beruházás esetén;
8
A támogatható összköltségekből beruházás agró-turizmusba;
9
A támogatható összköltségekből beruházás szabadidő turizmusba;
10
A támogatható összköltségekből beruházás vidéki turizmusba;
11
A támogatható összköltségekből profit generáló projektekre
1
2

Támogatás
mértéke
100%
100%
40%-70%

Az Intézkedéseknek megfelelő pályázatok 2013. március 15 – 2013. április 03. között adhatók le a HACS
székhelyén – Gyulakuta, Főút, 168 szám, Maros megye, hétfőtől - péntekig, 10:00 – 14:00 óra között.
Ebben a szesszióban a pályázatok utolsó leadási időpontja 2013. április 03. 12:00 óra.
Ahhoz hogy vissza nem térítendő támogatásban részesüljön, a pályázó meg kell feleljen formai és
jogosultsági követelményeknek a Pályázati Útmutatóban leírtak szerint, amelyek ingyen letölthetőek az
APDRP honlapjáról www.apdrp.ro és a HACS honlapjáról www.leadertarnavamica.ro
A pályázatok kiválasztását a HACS Szelekciós Bizottsága végzi. A Szelekciós Bizottság egy elnökből és 24
tagból áll, a következő társadalmi hovatartozással: 32% közszféra, 40% magánszféra, 28% civilszféra. A
bizottság működése, a szelekciós procedúra (kiválasztás, fellebbezések megoldása és további részletek)
megtalálható a www.leadertarnavamica.ro honlapon az Eljárási Módszerek Kézikönyvében (Manualul
de procedură pentru evaluare şi selectarea cererilor de finanţare), melyek ingyen letölthetőek.
A pályázatleadás működési rendje:
• Pályázati kiírás: 2013.03.04 - 2013.04.03;
• Pályázatok leadásának időszaka: 2013.03.15 - 2013.04.03;
• Pályázatok átvételének időpontja: hétfő - péntek: 10:00 - 14:00 óra között; 2013.04.03
12:00 óráig;
• Kiértékelési jelentés közzététele: 2013.04.09.;
• Fellebbezés fogadása: 2013.04.12.-ig;
• Fellebbezések megoldása: 2013.04.17.-ig, (a fellebbezések megoldási jelentésének
közzétételi dátuma) ;
• A Pályázatok Szelekciós Jelentésének közzététele: 2013.04.29. ;
• Fellebbezés fogadása: 2013.05.03-ig;
• Fellebbezések megoldása: 2013.05.08.-ig (a fellebbezések megoldási jelentésének
közzétételi dátuma).
A Kiválasztási Kritériumoknak való megfelelés leellenőrizhető a HACS által alkalmazott, Intézkedés
Mellékleti Útmutatójában leírtak szerint, mely megtalálható a www.leadertarnavamica.ro honlapon.
A HACS Kiválasztási Kritériumai betartják az APDRP legfrissebb utasításait aktualizálva megtalálható az
Intézkedés Mellékleti Útmutatójában a www.leadertarnavamica.ro honlapon.
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