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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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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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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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2. felhívás a "Helyi fejlesztés és a bevált gyakorlatok átadása" program keretében 
folytatott kétoldalú kezdeményezésekre 
 

 Pályáztató: EEA és norvég támogatások 2014-2021 

 Pályázhatnak: a Helyi Fejlesztési Program keretében finanszírozott projektek végrehajtásában részt vevő szervezetek 
(projektgazdákként vagy partnerekként): Romániában, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában. 

 A program célja: A kétoldalú kezdeményezésekre vonatkozó pályázati felhívás célja, hogy megkönnyítse az információk, ismeretek, 
technológia, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét és átadását egyrészről a projektgazdák és romániai partnereik, illetve az 
adományozó államok érintett szervezetei között, másrészt a Helyi Fejlesztési Program által finanszírozott projektekre jellemző 
témákban. 

 Támogatható tevékenységek: Támogatják a kétoldalú és hálózati találkozókon, képzéseken és workshopokon, tanulmányutakon, 
konferenciákon és szemináriumokon való részvételt, amelyek a megvalósítandó projekt témája szempontjából relevánsak. A 
javasolt kétoldalú tevékenységekbe legalább egy donor állambeli vagy egy nemzetközi szervezet részvételét be kell vonni. 

 Megpályázható összeg: legfeljebb 5000 euró 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. július 6. - 2024. május 1. (Nagyszámú nyertes kezdeményezés esetén a program támogatója ezen 
időpont előtt bezárhatja a felhívást, vagy kiegészítheti a pénzügyi támogatást) 

 További információk:  https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/ 
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SUSFOOD2 ERA-NET Cofund 
 

 Pályáztató: ERA-NET Cofund 

 Pályázhatnak: Kutatásban / innovációban részt vevő és az országos szabályoknak megfelelően működő intézmények (jogi 
személyek), ideértve a vállalatok és az érdekelt felek szervezetei. 

 A program célja:  A SUSFOOD2 stratégiai célja kiegészíti az EU élelmiszer- és biogazdasági politikáit azáltal, hogy megerősíti az EU 
tagjai és partnerországai közötti együttműködést a kutatásban, a fejlesztésben és az innovációban, hogy a kutatás hozzájáruljon az 
élelmiszer-rendszerek fenntartható fejlődéséhez a termeléstől a fogyasztásig. 

 Támogatható tevékenységek: A felhívás tudományos, multidiszciplináris és többszereplős kutatási, fejlesztési és innovációs 
projekteket finanszíroz. Támogatni fogja azokat a projekteket, amelyek szisztémás megközelítést alkalmaznak, figyelembe véve az 
élelmiszer-rendszerek minden releváns szempontját, valamint azok lehetőségét a fenntarthatóság (1. téma) és az ellenálló képesség 
növelésére (2. téma). I. Téma: Innovációk az élelmiszer-rendszerek fenntarthatóságának javítása érdekében, hangsúlyt fektetve az 
erőforrás-hatékonyság növelésére és a hulladék csökkentésére. II. Téma: Az élelmiszerrendszerek adaptálása és ellenállás a rendszer 
sokkjaival szemben. Az érdekelt projekt konzorciumoknak a két téma egyikére kell vonatkozniuk. 

 Megpályázható összeg: Egy kutatási projektre maximálisan 1,5 millió EUR igényelhető. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. 08. 16, 15:00 

 További információk:  https://www.finantare.ro/susfood2-era-net-cofund.html 
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Szarvasmarha-tenyésztők támogatása a COVID-járvány összefüggésében 
 

 Pályáztató: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 

 Pályázhatnak:  szarvasmarhaféléket tenyésztők - természetes személyek, engedélyezett természetes személyek, egyéni és családi 
vállalkozások, jogi személyek;. 

 A program célja:  A 2021. június 24-i kormányülésen sürgősségi rendeletet fogadtak el a szarvasmarha-tenyésztők tevékenységét 
támogató állami támogatási rendszer létrehozásáról, a COVID-járvány által kiváltott gazdasági válság összefüggésében. 

 Támogatható tevékenységek: Az ideiglenes állami támogatási rendszert a szarvasmarha-tenyésztők tevékenységének támogatására 
hozták létre a COVID - 19 járvány által okozott gazdasági válság összefüggésében, a járvány okozta veszteségek ellensúlyozására. A 
támogathatósági feltételek a következők: - 2021. január 31-én legalább 3 minimum 16 hónapos szarvasmarha tartása, amelyhez 
hozzá lehet adni a 2021 január 31-én legalább 7 hónapos szarvasmarhákat, amelyeket az RNE nyilvántartásba vett; - tejtermelés és 
értékesítés 2021 januárjában; 

 Megpályázható összeg:  A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó minden egyes vállalkozás számára nyújtható 
teljes összeg nem haladja meg a RON-nak megfelelő 225 000 eurót. 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2020. augusztus 9.  

 További információk: https://www.finantare.ro/madr-sprijin-pentru-crescatorii-din-sectorul-bovin-in-contextul-pandemiei-covid-
19.html 



   VIDÉKFEJLESZTÉSI pályázati figyelő 

9 9 

Az erdőgazdálkodás hozzájárulása az éghajlatváltozás elleni fellépéshez: folyamatok, 
kompromisszumok és kölcsönös előnyök 
 

 Pályáztató: Európai Bizottság, Research Executive Agency – REA, Pályázati azonosító: HORIZON-CL5-2021-D1-01-09 

 Pályázhatnak:  Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit 
szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság 
(pl. szociális szövetkezet).  Konzorciumi előírás: a konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult 
országból kell, hogy érkezzenek. 

 A program célja: A felhívás keretében a pályázatoknak az EU-s erdők üvegházhatású gázok kibocsátási egyensúlyának 
megteremtését szolgáló különböző módok, valamint egyéb éghajlati célok átfogó értékelését kell kifejleszteni. 

 Támogatható tevékenységek: A pályázatok többek között a következőket kell, hogy kidolgozzák: - Az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseivel és a 2030-as biodiverzitási stratégia céljaival összhangban levő biodiverzitási célkitűzések, kapcsolódva a nem 
őshonos fafajták alkalmazásához, az intenzív ritkításhoz, az intenzív és a természetközeli erdőgazdálkodáshoz, valamint a szigorú 
erdővédelemhez. - Az éghajlatváltozáshoz és a természetes bolygatáshoz kapcsolódó bizonytalanságok. - Meglevő és jövőbeni 
erdősítési és (újra-)fásítási tervek alkalmazkodási igényei, beleértve az alkalmazkodási potenciáljukat meghatározó tényezőket." 

 Megpályázható összeg:  Keretösszeg: 18 000 000 EUR 

 Az önrész mértéke:  0% 

 Benyújtási határidő: 2021.09.14.  

 További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3543 
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Kétoldalú kezdeményezések, 2. felhívás - A bevált gyakorlatok átadása 
 

 Pályáztató: Norvég Alapok, RO-LOCALDEV Program (Helyi Fejlesztési Program) 

 Pályázhatnak: Kizárólag a Helyi Fejlesztési Program keretében finanszírozást nyert projektek végrehajtásában részt vevő szervezetek 
(projektgazdák vagy partnerek) pályázhatnak támogatásra. 

 A program célja: A felhívás támogatja a kétoldalú és hálózati találkozókon, képzéseken és workshopokon, tanulmányutakon, 
konferenciákon és szemináriumokon való részvételt, amelyek a megvalósítandó projekt témája szempontjából relevánsak. 

 Támogatható tevékenységek: Példák támogatható tevékenységekre: részvétel: - értekezleteken; - képzéseken és workshopokon; - 
tanulmányutakon; - konferenciákon és szemináriumokon; - hálózati tevékenységeken, amelyek a program által finanszírozott projekt 
céljai / tevékenységei szempontjából releváns témákra összpontosítanak; A javasolt kétoldalú tevékenységekbe a donor államokból 
legalább egy szervezetet vagy egy nemzetközi szervezetet be kell vonni; 

 Megpályázható összeg:  A kétoldalú kezdeményezésre elkülöníthető támogatás maximális összege 5000 euró/projekt. 

 Az önrész mértéke:  0% 

 Benyújtási határidő: A támogatási kérelmeket 2020. július 6-tól lehet benyújtani. A finanszírozott kétoldalú kezdeményezéseket a 
szerződés aláírásától számított legfeljebb 3 hónapon belül, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig kell végrehajtani. 

 További információk: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/ 


