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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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Termelői csoportok létrehozása az agrárszektorban


Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya, PNDR 9.1 alintézkedés



Pályázhatnak: Mikro-, kis- és közepes vállalkozások



A program célja: A jogszabály szerint elismert mezőgazdasági termelői csoportok létrehozásának és adminisztratív működésének
ösztönzése.



Támogatható tevékenységek: - A csoportokhoz tartozó termelők termelésének és termékeinek piaci igényekhez igazítása; - A
termékek közös marketingje, ideértve az értékesítésre való felkészítést, az értékesítés központosítását és a nagykereskedelmi vevők
ellátását; - A termelési információkra vonatkozó közös szabályok megállapítása, különös figyelmet fordítva a betakarításra; - A
termelői csoportok által végzett egyéb tevékenységek: pl. értékesítési és marketinges készségek fejlesztése, az innovációs
folyamatok megszervezése és elősegítése.



Megpályázható összeg: A támogatást a termelői csoport által forgalmazott termelés értékének százalékában adják meg az alábbiak
szerint: Az első évben – 10%, a 100.000 euró/év maximális összeg túllépése nélkül; A második évben – 8%, a 100 000 euró/év
maximális összeg túllépése nélkül; A III. évben – 6%, a 100 000 euró/év maximális összeg túllépése nélkül; A negyedik évben – 5%, a
100 000 euró/év maximális összeg túllépése nélkül; Az ötödik évben – 4%, a 100 000 euró/év maximális összeg túllépése nélkül.



Az önrész mértéke: 0%



Benyújtási határidő: október 18.



További információk:
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol
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Termény-, állat- és növénybiztosítási díjak támogatása


Pályáztató: Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR)



Pályázhatnak: Az igényelt támogatásnak megfelelő időszakban aktív gazdák.



A program célja: Az AFIR meghirdette a 2014-2020-as Országos Vidékfejlesztési Program 17.1. alintézkedésének elindítását a
termény-, állat- és növénybiztosítások támogatására.



Támogatható tevékenységek: A gazdálkodóknak egy biztosítótársasággal biztosítási szerződést kell kötniük a támogatható
kockázatokra. Jelen felhívás keretében a növénytermesztő ágazatból (a 2021-es őszi és a 2022-es tavaszi kultúrákra kötött
kötvényekre), valamint az állattenyésztési ágazatból (a 2022-ben megkötött kötvényekre) lehet támogatási kérelmet benyújtani.



Megpályázható összeg: A gazdálkodó által elszámolható és ténylegesen befizetett biztosítási díj értékének 70%-a.



Az önrész mértéke: 30%



Benyújtási határidő: 2022. december 16. A támogatási kérelmek benyújtása a kiutalt keret felhasználásáig, folyamatosan történik.



További információk: https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/39754
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Az élelmiszer-pazarlás megelőzésére szolgáló megoldások támogatása


Pályáztató: Európai Unió, Egységes Piac Program



Pályázhatnak: Vendéglátóipari cégek, különösen kkv-k. Más szervezetek is részt vehetnek a konzorciumokban, például társult
partnerek, alvállalkozók, természetbeni hozzájárulást nyújtó harmadik felek stb.



A program célja: Az érdekelt felek támogatása az élelmiszer-pazarlás hatékonyabb mérésében, illetve elősegíteni az élelmiszerpazarlás megelőzésének megvalósítását a tevékenységeikben és szervezeteikben.



Támogatható tevékenységek: Támogatást az élelmiszer-pazarlás megelőzésének üzleti tevékenységekbe történő integrálására lehet
igényelni.



Megpályázható összeg: 100 000 EUR és 300 000 EUR között projektenként



Az önrész mértéke: 50%



Benyújtási határidő: 2022. szeptember 20., 17:00 CET



További információk: LINK
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