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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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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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Beruházások gyümölcsgazdaságokba


Pályáztató: Európai Unió és Románia Kormánya, PNDR 4.1.a



Pályázhatnak: Engedélyezett természetes személyek, Egyéni cégek, Családi vállalkozások, Részvénytársaság - SNC, Egyszerű korlátolt
felelősségű társaság - SCS, Részvénytársaság - SA, Részvénytársaság - SCA, Korlátolt felelősségű társaság - SRL, Kereskedelmi
társaságok, kutató-fejlesztő intézetek, üdülőhelyek és kutatás-fejlesztési, köz- vagy magánjogi jogi személyiséggel rendelkező
mezőgazdasági és didaktikai innovációs egységek, mezőgazdasági társaságok, mezőgazdasági szövetkezetek, termelői csoportok,
termelői szervezetek, közbirtokosságok, kommunák és a földtulajdon egyéb társulási formái



A program célja: A gazdaságok szerkezetátalakítását és korszerűsítését végző gazdaságok gazdasági teljesítményének javítása,
különös tekintettel a részvétel és a piacorientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra



Támogatható tevékenységek: Ültetvény/faiskola létesítése/bővítése/korszerűsítés, beleértve a szabályozást és a marketinget
(másodlagos komponensek), tárolás/szabályozás/feldolgozás (másodlagos komponens feldolgozás) – üzemkorszerűsítés, betakarító
gépek (telepkorszerűsítés).



Megpályázható összeg: 100 000 és 1 500 000 euró között



Az önrész mértéke: 30%



Benyújtási határidő: 2022. december 12.



További információk: https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pndr
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AGRO IMM INVEST


Pályáztató: Románia Kormánya



Pályázhatnak: Kis- és középvállalkozások, valamint közepes piaci tőkeértékű kisvállalkozások a mezőgazdaság, a halászat, az
akvakultúra és az élelmiszer-ágazat területén



A program célja: Az AGRO IMM INVEST a mezőgazdasági, halászati, akvakultúra- és élelmiszerágazati kis- és középvállalkozások,
valamint közepes piaci kapitalizációjú kisvállalkozások számára jött létre, és megkönnyíti a finanszírozáshoz jutást a kölcsönt igénylő
kedvezményezettek számára a garantált hitelkereteket finanszírozó intézményektől, a román állam nevében.



Támogatható tevékenységek: Az AGRO IMM INVEST elősegíti a finanszírozáshoz jutást azon kedvezményezettek számára, akik a
Pénzügyminisztériumon keresztül, akár az FNGCIMM, akár az FGCR által garantált hitelt/hitelkeretet igényelhetnek a finanszírozó
intézményektől a román állam nevében. Az AGRO IMM Invest a garantált finanszírozás értékének maximum 10%-os vissza nem
térítendő komponensét is tartalmazza.



Megpályázható összeg: A kedvezményezettnek nyújtott egyes finanszírozás maximális összege forgótőke-finanszírozási hitel/
hitelkeret és beruházási hitel esetében nem haladhatja meg az 5 000 000 lejt, legfeljebb 90%-os garanciaszázalék mellett.



Az önrész mértéke: -



Benyújtási határidő: 2022.09.15-2022.12.31



További információk: www.fngcimm.ro vagy www.fgcr.ro.
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A Közös Agrárpolitikával kapcsolatos tájékoztatási intézkedések támogatása 2023-ra


Pályáztató: Európai Bizottság, DG AGRI



Pályázhatnak: Jogi személyek (állami vagy magánszervezetek), amelyek a programban részt vevő országokban működnek. A
pályázóknak rendelkezniük kell a szükséges tudással, képesítéssel és erőforrásokkal a projektek sikeres végrehajtásához (beleértve a
hasonló méretű és jellegű projektekben szerzett tapasztalatokat).



A program célja: Az állampolgárok, különösen a fiatalok, a mezőgazdasági termelők vagy más, mezőgazdaságban érintett szereplők
tájékoztatása a Közös Agrárpolitikáról (KAP), beleértve az országos KAP stratégiai terveket.



Támogatható tevékenységek: A tájékoztatási intézkedéseknek tartalmazniuk kell egy vagy több olyan tevékenységet, amelyek
jelentős számú polgárhoz eljutnak, mint például: − nyomtatott, multimédiás vagy audiovizuális anyagok előállítása és
terjesztése/sugárzása; − a polgárok jelentős részét elérő ismeretterjesztő tevékenységek a weben és közösségi médiában; −
médiaesemények − konferenciák, szemináriumok, workshopok, amelyek jelentős számú állampolgárt elérnek; − tanulmányok a
KAP-hoz kapcsolódó kérdésekről.



Megpályázható összeg: Egy projekt 125 000 - 500 000 euró támogatást igényelhet.



Az önrész mértéke: 40%



Benyújtási határidő: 2023 január 5.



További információk: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/imcap/wp-call/2023/callfiche_imcap-2023-infome_en.pdf
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