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1. Országos Támogatási Program a borágazatban – 2019–2023 
 

 Pályáztató: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapon keresztül (FEGA). 

 Pályázhatnak: bortermelők, természetes vagy jogi személyek, akik szőlőterületeket birtokolnak és üzemeltetnek. 

 A program célja: a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és az ültetvények átalakításának támogatása – az Európai Bizottság 
által a bortermelési potenciál kezelésére hozott intézkedések egyike, valamint a borpiac egyensúlyának megerősítése, bizonyos 
típusú borászati termékek kínálat-kereslethez való igazítása. 

 Támogatható tevékenységek: a szőlőfajták átalakítása, ugyanazon a területen vagy a területtel egyenértékű más helyre történő 
telepítéssel; borparcellák áthelyezése; korszerűsítés, tervezés, telepítés, csererendszer bevezetése; a szőlőgazdálkodás 
korszerűsítése az alacsony kultúráról a félmagas és a magas kultúrára való áttérés révén; csepegtető öntözőrendszerek telepítése. 

 Megpályázható összeg: a szerkezetátalakítási költségek összegének legfeljebb 75 %-a. 

 Az önrész mértéke: 25% 

 Benyújtási határidő: 2023. július 31. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-
2019-2023 
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2. 19.2. Alprogram: A Helyi Fejlesztési Stratégia keretében végrehajtott intézkedések 
támogatása (PNDR) 
 

 Pályáztató: az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR). 

 Pályázhatnak: a Helyi Fejlesztési Stratégia intézkedési alapja által létrehozott állami/jogi személyek, az 1305/2013-as európai uniós 
rendelet rendelkezéseivel összhangban. 

 A program célja: támogató intézkedések a helyi fejlesztési stratégia alapján létrehozott akciótervekre. 

 Támogatható tevékenységek: az innováció ösztönzése; a helyi identitás és a helyi profil megerősítése; a térség életminőségének és 
vonzerejének javítása; demográfiai problémák megoldása; munkahelyek létrehozása és megtartása a LEADER-területeken; a 
fiatalok, a nők, az idősek, a fogyatékkal élők és a kisebbségek tagjainak esélyegyenlőségének javítása; a versenyképesség növelése 
helyi szinten; az erőforrások megőrzése és a természeti környezet védelme. 

 Megpályázható összeg: 100%, de nem több projektenként 200.000 eurónál. 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási h óatáridő: 2023. december 31.  

 További információk:  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_lo
cala 
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3. 6. 1. Alprogram: Fiatal gazdálkodók telepítésének támogatása – Diaszpóra (PNDR) 
 

 Pályáztató: az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR). 

 Pályázhatnak: fiatal mezőgazdasági termelők az EU 1305/2013-as rendeletének 2. cikkében meghatározott meghatározás szerint, 
olyan jogi személyek, amelyekben a fiatal mezőgazdasági termelők az EU 1305/2013 2. cikk értelmében más fiatal gazdálkodókkal 
hatékony, hosszú távú ellenőrzést gyakorolnak gazdasági, pénzügyi előnyei/kockázati döntések felett. 

 A program célja: a gazdaságvezetőként első alkalommal mezőgazdasági tevékenységet kezdő fiatal mezőgazdasági termelők 
számának növelése, ösztönözve a versenyképességet, a társulást, az integrált élelmiszerláncokban való részvételt; a vidéki 
térségekben élő fiatalok és családok ösztönzése a vidéki területeken való letelepedésre, ami pozitív hatással lesz a nemzetgazdaság 
egészére. 

 Támogatható tevékenységek: azon beruházások, amelyeknek célja, hogy támogatják a fiatal mezőgazdasági termelők létrehozását 
egy mezőgazdasági gazdaság egyedüli vezetőjeként. 

 Megpályázható összeg: maximum 50.000 euró. 

 Az önrész mértéke: – 

 Benyújtási határidő: 2021. május 4. 

További információk:  

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentru_instalarea_tinerilor_fermieri?amp;lan
g=RO 
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4. A fokhagyma termesztés de minimis támogatására irányuló program 
 
 Pályáztató: Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: Mezőgazdasági termelők 

 A program célja: a fokhagyma hazai termelése 

 Támogatható tevékenységek: az igénylőknek legalább 3 ezer négyzetméteres területen kell fokhagymát termeszteniük és 
hektáronként minimum 3 ezer kilogrammos mennyiséget kell értékesíteniük, amit igazoló iratokkal kell bizonyítaniuk. 

 Megpályázható összeg: 3000 euró/ha 

 Az önrész mértéke: 0% 

 Benyújtási határidő: 2021. november 29 

További információk: https://www.madr.ro/comunicare/6723-a-fost-aprobat-programul-de-sustinere-a-productiei-de-usturoi.html 
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5. Termelő beruházások az akvakultúrába 
 

 Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya 

 Pályázhatnak: vállalkozások, az akvakultúra területén gazdasági tevékenységet folytató nem kormányzati szervezetek,  
kutatóegységek és szövetkezetek 

 A program célja: az akvakultúra-vállalkozások versenyképességének és életképességének javítása, beleértve a biztonság és a 
munkakörülmények javítását, különösen a kkv-k esetében 

 Támogatható tevékenységek: új produktív beruházások, a gazdaság korszerűsítésére irányuló beruházások, a termelés és a 
növényfajok diverzifikálása, a jövedelemforrások diverzifikálása és a gazdaságok jövedelmezőségének növelése feldolgozási 
tevékenységek és a saját termelés közvetlen értékesítése révén 

 Megpályázható összeg: változó 

 Az önrész mértéke: változó 

 Benyújtási határidő: 2021. június 18, 14:00 óra 

További információk:  https://ampeste.ro/docs/POPAM/Ghiduri/2021/II.2/Final/GHID_-MASURA_II.2._editabila.pdf 


