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Rendelkezésre álló pénzalapok a 4/2018. Pályázási SZESSZIÓBAN 
 
A HACS/Kis-Küküllő Balavásár – Sóvárad Egyesület a 4/2018-as számú kiírás  alapján,  
2018. november 05. – 2018. december 07. között meghirdeti a Helyi Fejlesztési Stratégiában foglalt Intézkedések 
pályázati kiírásait, melyek finanszírozását a LEADER - 19.2 alintézkedés „TÁMOGATÁS A HELYI FEJLESZTÉSI 
STRATÉGIÁBAN FOGLALT TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” 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 Kik pályázhatnak 
A rendelkezésre 

álló alapok  
euró 

Egy projekt 
elszámolható 

összértéke  
euró 

Egy projekt 
maximális 
vissza nem 
térítendő 

értéke  
euró 

Támogatás 
mértéke 

 %  
(a Pályázati 

Útmutatónak 
megfelelően) 

M11/1C 
"Tájékoztatás és 
ismeretátadás" 

- Romániában bejegyzett Képzési 
szolgáltatók: Civil szervezetek 
(ONG-k), Magánvállalkozások 
Családi vállalkozások, 
Engedélyezett magán személyek 
(PFA), Mikro - és kisvállalkozások. 

26.280,40 26.280,40 26.280,40 100% 

M64/6B "A szociális 
infrastruktúra 
fejlesztése" 

a HACs területén bejegyzett: 
- Közigazgatási egységek - 
községek és kisvárosok (20.000 
lakós alatti kisvárosok) 
- Civil szervezetek 
- Egyházak 
- HACs 

50.000 50.000 50.000 100% 

 

Az Intézkedéseknek megfelelő pályázatok 2018. november 05. – 2018. december 07. között adhatóak le a 
HACS székhelyén – Erdőszentgyörgy, Rhédey Claudia tér, 1 szám, Maros megye, hétfőtől - péntekig, 10:00 
– 15:00 óra között. Ebben a szesszióban a pályázatok utolsó leadási időpontja 2018. december 07., 15:00 
óra. 

Minden Intézkedés Pályázati Útmutatója és ehhez tartozó mellékletek megtalálhatóak a HACs honlapján 
www.leadertarnavamica.ro, továbbá megtalálhatóak a HACS által alkalmazott specifikus eljárások, a 
szelekciós kritériumok és a szerkeszthető pályázati űrlapok. 

Vissza nem térítendő támogatásra csak azok az igénylők jogosultak, akik a Pályázati útmutatókban 
(letölthető a honlapról) leírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek és eleget tesznek.  

A pályázatok szelekcióját a HACs Szelekciós bizottsága végzi. A szelekciós bizottság elnökből, alelnökből és 5 
tagból áll, a következő szektoriális összeállítással: 28,5% közszféra, 28,5% magánszféra illetve 43% civil 
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szervezetek. A pályázatok elbírálásának menete, valamint a fellebbezési eljárás leírása megtalálható a HACs 
honlapján (www.leadertarnavamica.ro), az ennek szánt menüben: Hasznos >> HACs munkafolyamatok. 

A meghirdetett Intézkedésekről további információkat a részletes Pályázati kiírásban találnak, úgy 
elektronikus formában, a HACs honlapján (www.leadertarnavamica.ro), mint nyomtatott formátumban a 
HACs székhelyén. 

 

 

Elérhetőségek: 
HACS / Kis-Küküllő Balavásár - Sóvárad Egyesület 

Székhely: Rhédey Claudia tér, 1 szám, Erdőszentgyörgy, Maros megye, 

e-mail: kktt.leader@gmail.com; 

Site: www.leadertarnavamica.ro 

Tel: 0786 899072; 0786 899073; 0786 899074; 0786 899075; 

 

 

 

 

 

A HACS fenntartja a közlemény objektív okok miatti változtatásának jogát. 

 

 

datele comunicatului în funcție de cerințe obiective. 


