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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_locala 
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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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Állami támogatási program első erdősítéshez és erdősített területek létrehozásához 
(2021/6. szakasz) 
 

 Pályáztató: Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség, Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 8.1. alprogram 

 Pályázhatnak: A program kedvezményezettjei lehetnek a mezőgazdasági területek állami és magántulajdonosai, valamint társult 
formáik.  

 A program célja: A program pénzügyi támogatást nyújt erdőültetvények létesítéséhez, illetve erdőtestek és erdővédelmi függönyök 
építéséhez. 

 Támogatható tevékenységek: A rögzített értékben nyújtott pénzügyi támogatást a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területek 
erdősítésének hektáronkénti átlagos költségei jelentik, két támogatás formájában, az alábbiak szerint: 1. sz. támogatás az 
erdőültetvények létesítéséért, amely a technikai erdősítési projekt kidolgozásának költségeit is fedezi - a rendszer minden 
kedvezményezettje számára. A 2.  sz. éves támogatás: 12 éves időszakra vonatkozik, az erdőültetvény karbantartásának és 
gondozásának költségeinek fedezésére, valamint az erdősítés miatti mezőgazdasági bevételkiesés kompenzálására - a 
kedvezményezett és a terület típusának függvényében. 

 Megpályázható összeg:  Az állami támogatási program keretében  maximum 7.000.000 euró igényelhető. 

 Az önrész mértéke:  0% 

 Benyújtási határidő: 2022. február 28. 

 További információk:  http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-iiasc/masuri-delegate-din-pndr 
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A természeti katasztrófák, kedvezőtlen és katasztrofális események következményeinek 
csökkentését célzó megelőző intézkedésekbe történő beruházások támogatása magán 
kedvezményezettek számára 
 

 Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 5.1. alprogram 

 Pályázhatnak: Gazdálkodók, kivéve az engedéllyel nem rendelkező természetes személyeket; szövetkezetek (mezőgazdasági 
szövetkezetek), termelői csoportok, amelyeket a tagok érdekeit szolgáló, hatályos jogszabályok alapján hoztak létre. 

 A program célja: A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) bejelentette, hogy megnyitja a 2021-es támogatások első 
szakaszát a 2014–2020-as Országos Vidékfejlesztési Program, 5.1.  alprogramjából, a természeti katasztrófák, kedvezőtlen és 
katasztrofális események következményeinek csökkentését célzó megelőző intézkedésekbe történő beruházások támogatására. 

 Támogatható tevékenységek: Beruházások létesítményekbe a gazdaságokon belül, valamint a biológiai biztonságot és a szükséges 
egészségügyi infrastruktúrát biztosító berendezésekbe (pl. szűrő rendszer építése és felszerelése mosdókkal, zuhanyzókkal, 
öltözőkkel, stb.). 

 Megpályázható összeg:  250 000 euró / projekt 

 Az önrész mértéke:  20% egyéni gazdálkodóknak, 0% gazdálkodói csoportoknak 

 Benyújtási határidő: 2021. december 20., 16:00. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27273/afir-se-pot-depune-cereri-de-finantare-pentru-submasura-5-
1-dedicata-investitiilor-in-actiuni-de-preventie-a-consecintelor-dezastrelor 
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Mezőgazdasági termékek feldolgozásával / forgalmazásával kapcsolatos beruházások 
támogatása 
 

 Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 4.2. alprogram 

 Pályázhatnak: Vállalkozások, szövetkezetek, termelői szervezetek és csoportok, amelyek kézzelfogható és immateriális 
befektetéseket hajtanak végre a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása érdekében. 

 A program célja: A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) bejelentette, hogy 2021. október 8. és 2022. január 7. 
között zajlik a 4.2. alintézkedés finanszírozási kérelmeinek benyújtása, a 2014–2020-as Országos Vidékfejlesztési Program 
keretében. A program támogatja a mezőgazdasági termékek feldolgozásával / forgalmazásával kapcsolatos beruházásokat; valamint 
új beruházások, bővítés és korszerűsítés a fehérjetartalmú mezőgazdasági termékek feldolgozásában / forgalmazásában. 

 Támogatható tevékenységek: Korszerűsítési beruházások a mezőgazdasági termékek feldolgozásába / forgalmazásába. Új 
beruházások, bővítés és korszerűsítés a fehérjetartalmú mezőgazdasági termékek feldolgozásában / forgalmazásában. 

 Megpályázható összeg:  Mikro- és kisvállalkozások számára: 800 000 euró / projekt új beruházásokra; 600 000 EUR / projekt az 
egyéb beruházásokra; Középvállalkozások esetében: 1 200 000 euró / projekt új beruházásokra; 1.000.000 EUR / projekt az egyéb 
beruházásokra; Más vállalkozások és társult formák esetében: 1 500 000 euró új beruházásokra; 1.200.000 euró egyéb beruházásra. 

 Az önrész mértéke: KKV-k és szövetkezetek esetében 50%, egyéb vállalkozások esetében 60% . 

 Benyújtási határidő: 2021. október 8. - 2022. január 7. 

 További információk:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27274/cererile-de-finantare-pentru-submasura-4-2-aferenta-
investitiilor-in-procesarea-marketingul-produselor-agricole-se-pot-depune-incepand-din-luna-octombrie 
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Beruházások a gyümölcságazatból származó termékek feldolgozásába / marketingjébe, 2021-es 
felhívás 
 
 Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 4.2.a. alprogram 

 Pályázhatnak: vállalkozások (mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok), szövetkezetek, termelői csoportok és 
szervezetek, amelyek kézzelfogható beruházásokat hajtanak végre a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása érdekében. 

 A program célja: a vállalkozások általános teljesítményének javítása, a beruházásokat végző vállalkozások versenyképességének növelésével.  

 Támogatható tevékenységek: támogathatók a gyümölcságazatból származó nyersanyagokat gyűjtő és feldolgozó egységek létrehozása, 
bővítése és korszerűsítése, beleértve az alkoholtartalmú italok előállítását is; egy feldolgozási szakaszra vagy a teljes technológiai folyamatra 
szánt építmények (alapanyagok / termékek gyűjtése-tárolása –válogatás – kondicionálás – feldolgozás - marketing); belső infrastruktúra és 
közművek, valamint a projektekhez szükséges csatlakozások és kapcsolatok, videomegfigyelő rendszerek a projekt által javasolt 
tevékenységhez stb.; mobil feldolgozó egységek; a higiéniai, egészségügyi / állategészségügyi feltételek és a technológiai folyamatok 
betartására irányuló beruházások, a termelő személyzetnek szánt terek: laboratóriumok, szűrő típusú öltözők a dolgozók számára, helyiség az 
élelmiszerek elkészítéséhez és tálalásához, stb.  

 Megpályázható összeg: teljes költségvetés 20 471 752 euró 

 Az önrész mértéke: a nem támogatható költségeket a projekt kedvezményezettje viseli  

 Benyújtási határidő: 2021. október 14. - 2022. január 14.  

 További információk: https://www.finantare.ro/pndr-ghidul-solicitantului-aferente-sm-4-2a-investitii-in-procesarea-marketingul-produselor-
din-sectorul-pomicol-sesiunea-2021.html 
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6.2. Alintézkedés - Nem mezőgazdasági tevékenységek vidéki területeken történő 
létrehozásának támogatása 
 
 Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 6.2. alprogram 

 Pályázhatnak: mezőgazdasági termelők vagy vidéki háztartások tagjai, nem mezőgazdasági tevékenységet végző, vidéki térségekben működő 
mikrovállalkozások és kisvállalkozások, a finanszírozási kérés benyújtásának évében létrehozott mikrovállalkozások és kisvállalkozások vagy 
amelyek legfeljebb 3 pénzügyi éve létrejöttek, de nem működtek az induló projekt benyújtásának pillanatáig.. 

 A program célja: új, nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozása, különösen a kistermelők vagy családtagjaik, és általában a vidéki 
kisvállalkozók számára.  

 Támogatható tevékenységek: Termelési tevékenységek ( textil -, ruházati, bőráruk, papír-és kartongyártás, faipari termékek gyártása, 
vegyszerek, gyógyszerek gyártása, elektromos és elektronikus termékek gyártása,  biomassza, üzemanyag előállítást); Turisztikai 
tevékenységek (kempingszállások, lakókocsi parkok, bungalók, turisztikai szabadidős és közétkeztetési szolgáltatások, beleértve a helyi 
gasztronómiai helyszínt is); Kézműves termékek (kézműves foglalkozások és egyéb hagyományos nem mezőgazdasági tevékenységek ex 
kerámia, hímzés, kézi feldolgozás vas, gyapjú, fa, bőr); Szolgáltatások (Egészségügyi, szociális, háztartási, állat-egészségügyi, autójavítás, 
szerszámok, háztartási tanácsadás, könyvelés, jogi, audit) 

 Megpályázható összeg: 50 000 euró projektenként, kivéve a termelési tevékenységeket, amelyekre a támogatás összege 70 000 euró/projekt 
(a támogatási összeg első részlete -70% a finanszírozási szerződés aláírása után, második részlet a 30% - az üzleti terv összes céljának 
teljesítése után, de nem több mint 5 év a finanszírozási szerződés megkötésétől számítva 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. okt .29 - 2022 jan. 31. 

 További információk: https://fonduri-euro.ro/finantari/submasura-6-2-in-2021/ 
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6.4. Alintézkedés  -  Nem mezőgazdasági tevékenységek létrehozására és fejlesztésére irányuló beruházások 
támogatása 
 
 Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 6.4. alintézkedés 

 Pályázhatnak: Mikrovállalkozások és meglévő, nem  mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások, valamint új, induló vállalkozások vidéki területeken; 
Olyan gazdák vagy gazdaságok tagjai amelyek a létező vállalkozásukon belül a mezőgazdasági alaptevékenységüket változtatják  nem mezőgazdasági 
tevékenységre a vidéki térségben;  

 A program célja: Fenntartható és digitális gazdasági fejlődés előmozdítása a vidéki területeken; A üzleti vállalkozások ösztönzése vidéki környezetben; a vidéki 
területeken végzett nem mezőgazdasági tevékenységek számának növelése; Munkahely teremtés; A vidéki lakosság jövedelmének növekedése; A 
mezőgazdasági háztartások tagjai nem mezőgazdasági tevékenységek gyakorlásával a jövedelmek növelése és a foglalkozási alternatívák létrehozása érdekében. 

 Támogatható tevékenységek: Termelési tevékenységek (textil -, ruházati, bőráruk, papír-és kartongyártás, faipari termékek gyártása, vegyszerek, gyógyszerek 
gyártása, elektromos és elektronikus termékek gyártása, biomassza, üzemanyag előállítást); Kézműves termékek (kézműves foglalkozások és egyéb 
hagyományos nem mezőgazdasági tevékenységek pl. kerámia, hímzés, kézi feldolgozás vas, gyapjú, fa, bőr); Turisztikai tevékenységek (kempingszállások, 
lakókocsi parkok, bungalók, turisztikai szabadidős és közétkeztetési szolgáltatások, beleértve a helyi gasztronómiai helyszínt is); Szociális szolgáltatások nyújtása 
beleértve a tevékenységek fejlesztésével kapcsolatos terek és területek építését vagy korszerűsítését; Szolgáltatások nyújtása a lakosság számára pl. gépek, 
szerszámok, háztartási cikkek javítása, tanácsadás, könyvelési, számviteli, jogi, informatikai és számítógépes szolgáltatások, műszaki, adminisztratív 
szolgáltatások; Biomassza pellet és brikett gyártása 

 Megpályázható összeg: maximum 200.000 euró – az elszámolható költségek 90% vagy 70% -a 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021  nov. 2 – 2022 febr. 1  

 További információk: http://www.afir.info/ 
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4.1. Alintézkedés- Beruházások mezőgazdasági egységekbe 
 
 Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 4.1. alintézkedés 

 Pályázhatnak: mezőgazdasági termelők (kivéve az engedéllyel nem rendelkező természetes személyeket), szövetkezetek, mezőgazdasági szövetkezetek, termelői 
csoportok és szervezetek, mezőgazdasági termelők (kivéve az engedéllyel nem rendelkező természetes személyeket), szövetkezetek, mezőgazdasági 
szövetkezetek, termelői csoportok és szervezetek. 

 A program célja: A mezőgazdasági üzemek általános teljesítményének javítása a mezőgazdasági tevékenység versenyképességének növelésével; A kis-és 
középvállalkozások szerkezetátalakítása és kereskedelmi gazdaságokká való átalakítása, valamint az asszociatív formák fejlesztésének ösztönzése; a 
mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése a termékek mezőgazdasági szintű feldolgozásával. 

 Támogatható tevékenységek: A mezőgazdasági üzemben történő feldolgozásra és kondicionálásra szolgáló épületek, bővítése, korszerűsítése a mezőgazdasági 
üzemben történő termelés és feldolgozás érdekében, az élelmiszer szállítására használt utánfutók, speciális gépek, berendezések és szállítóeszközök beszerzése 
(például kompakt, hűtött szállítóeszközök, beleértve a speciális pótkocsikat és félpótkocsikat); trágya- és trágyakezelő berendezések építése, korszerűsítése és 
beszerzése állattartó gazdaságok számára; A mezőgazdasági üzemen belüli öntöző-, vízelvezető és víztelenítő létesítmények létrehozásával és/vagy 
korszerűsítésével kapcsolatos kiadások, beleértve a mezőgazdasági üzemen belüli víztároló létesítményeket is. 

 Megpályázható összeg:  az elszámolható költségek 50%-a 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021. október 25 – 2022. január 25. 

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27405/afir-submasura-4-1-aferenta-investitiilor-in-exploatatiile-agricole-se-va-lansa-in-25-
octombrie 
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4.3. Alintézkedés – Mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra, mezőgazdasági utak 
 
 Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR), Országos Vidékfejlesztési Program 2014–2020, 4.3. alintézkedés 

 Pályázhatnak: Közigazgatási egységek és/vagy azok egyesületei 

 A program célja: Valamennyi gazdaság, gazdasági teljesítményének javítása, valamint a gazdaságok szerkezetátalakításának és korszerűsítésének megkönnyítése, 
különösen a piaci részesedés és orientáció növelése érdekében, valamint a mezőgazdasági diverzifikáció, amely pozitív hatással lesz a mezőgazdasági ágazat 
versenyképességére azáltal, hogy javítja a mezőgazdasági üzemek hozzáférhetőségét, a bekötőutak korszerűsítésével és átalakításával, jó ellátás biztosításával.  

 Támogatható tevékenységek: a mezőgazdasági bekötőutak építése, kiterjesztése és / vagy korszerűsítése a gazdaságokhoz (mezőgazdasági üzemeken kívüli 
bekötő utak) 

 Megpályázható összeg:  100%, de nem több mint 1.000.000 Euró/ projekt 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021 október 28– 2022 január 27.  

 További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/27591/pndr-pot-fi-depuse-propunerile-de-proiecte-pe-apelul-pentru-infrastructura-de-acces-
agricola 
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A Közös Agrárpolitikára vonatkozó tájékoztató intézkedések támogatása 
 
 Pályáztató: Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG AGRI). 

 Pályázhatnak: Bármely, az EU-ban jogszerűen létrehozott állami vagy magánszervezet: helyi, regionális és központi állami hatóságok, nem kormányzati 
szervezetek, ügynökségek, egyesületek, vállalatok, egyetemek, iskolák, kutatóközpontok, stb. 

 A program célja: A fenntartható európai mezőgazdaság népszerűsítése, összhangban az Európai Zöld Paktum célkitűzéseivel és az abban foglalt stratégiákkal: „A 
gazdaságtól a fogyasztóig”, „Biológiai sokféleség 2030-ig” és „Az EU biotermelési cselekvési terve”. 

 Támogatható tevékenységek: A projektjavaslatokban csak egyetlen pályázó (egyetlen kedvezményezett) pályázhat; indokolt esetben kapcsolt szervezetek és 
egyéb résztvevők is elfogadhatók. A tájékoztatási intézkedéseknek tartalmazniuk kell egy vagy több tevékenységet, mint például (a lista nem teljes): nyomtatott, 
multimédiás vagy audiovizuális anyagok előállítása és terjesztése; internetes kampányok és közösségi média platformok; médiaesemények; konferenciák, 
szemináriumok, műhelyek és tanulmányok a KAP-hoz kapcsolódó témákról. 

 Megpályázható összeg:  Minimum 75.000€, maximum 500.000 €/projekt 

 Az önrész mértéke: 40% 

 Benyújtási határidő: 2022. január  25.  

 További információk: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/call-fiche_imcap-infome-2022_en.pdf 
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Állami támogatási program a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adójának csökkentésére (2022) 
 
 Pályáztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 

 Pályázhatnak: Mezőgazdasági termelők, jogosult természetes személyek, egyéni és családi vállalkozások, jogi személyek, elismert termelői csoportok vagy 
elismert termelői szervezetek, földjavító szervezetek és földjavító szervezetek szövetségei, kutatótestületek/szervezetek, illetve egyetemek, mezőgazdasági 
kutató-fejlesztő intézetek, természetes személyek (ha 60 munkanapon belül jogosult természetes személyként vagy egyéni vállalkozásként regisztrálnak). 

 A program célja: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 2021 decemberében benyújthatók a mezőgazdaságban felhasznált 
gázolaj jövedékiadó-csökkentési állami támogatási programjához kapcsolódó finanszírozási kérelmek 2022-re. 

 Támogatható tevékenységek: A kérelmeket a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség bukaresti vagy megyei központjaiban lehet benyújtani,. A 
visszatérítéses finanszírozásra vonatkozó előszerződést a megyei APIA központok adják ki, a megállapodási kérelem benyújtásának határidejétől számított 
legfeljebb 20 munkanapon belül. A finanszírozási megállapodások benyújtásához szükséges dokumentumokat az APIA honlapján, a Nyomtatványok (Formulare) 
rovatban (hhttp://www.apia.org.ro/ro/formulare1386829353) lehet letölteni. 

 Megpályázható összeg:  változó 

 Az önrész mértéke: - 

 Benyújtási határidő: 2021 december folyamán  

 További információk: https://www.finantare.ro/se-pot-depune-cereri-de-acord-pentru-finantare-aferente-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-
la-motorina-utilizata-in-agricultura-pentru-anul-2022.html 


