
„A startup egy olyan vállalkozás, 
amelynek célja új termék vagy szolgáltatás 

létrehozása szélsőségesen bizonytalan 
feltételek között.”
(Eric Ries: Lean Startup)

PÁLYÁZZ A JÖVŐDRE
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ELŐSZÓ

Európai uniós tagságunk tizedik évében va-
gyunk, ez azt is jelenti, hogy a mai fiatalok 
életük legfontosabb részét már európai pol-
gárként élték meg. Utazási, oktatási esélyei-
ket is meghatározza az uniós tagság, hiszen 
az Erasmus, de más európai programok je-
lentősen bővítik a fejlődési lehetőségeket. Az 
európai uniós lét ma már a mindennapok va-
lóságához tartozik, de nemcsak akkor, ami-
kor utazunk, tanulunk, jövőt tervezünk, ha-
nem jó vállalkozási lehetőségeket is kínál. A 
statisztikák azt mutatják, hogy a 2007-2013-as tervezési időszakban Románia 
a forrásalapok mintegy kétharmadát tudta felhasználni. Ezen javítani kell és 
javítani érdemes. Meggyőződésem, hogy a következő években elsősorban 
a fiatalok – felkészültségükből és bátor vállalkozói szellemükből adódóan – 
lesznek azok, akik pozitívvá tehetik ezt a mérleget, és az ország sokkal jobb 
arányban használja fel az uniós alapokat. A szakmai felkészültség és vállalko-
zói szellem mellett tájékozottságra is szükség van a pályázati világban, ehhez 
kínál segítséget a Magyar Ifjúsági Értekezlet kiadványa. Remélem, hogy nem-
csak kedvet hoz, de konkrét kapaszkodót is nyújt ez a könyvecske, kiindulási 
pontot, hogy a fiatalok merjenek vállalkozni, merjenek pályázni.
 
Az Európai Néppárt, amely európai kereszténydemokrata jobbközép párt-
család, mindig is kiemelten támogatta a vállalkozói kedv növelésére irányu-
ló erőfeszítéseket, hiszen a gazdaság hajtómotorjai a kis- és közepes vállal-
kozások, külön figyelve a fiatalok fejlődési, munkavállalási lehetőségeinek 
kiterjesztésére. Az idei évben ünnepli az EPP megalakulásának negyvenedik 
évfordulóját, az RMDSZ 23 éve tagja ennek a pártcsaládnak, a MIÉRT pedig 
Európai Néppárt ifjúsági szervezetének, a YEPP-nek tagja 2013 óta. Közös 
értékek mentén dolgozunk közösségeink gyarapodása, fiataljaink boldogu-
lása érdekében. Bízunk abban, hogy a mai fiatalok kiteljesítik, jobbá teszik 
az Európai Uniót, az erdélyi magyar ifjúságot összefogó MIÉRT pedig aktívan 
hozzájárul ahhoz, amit az RMDSZ is célkitűzésként fogalmaz meg: a holnap 
Európai Uniója olyan unió legyen, amelyben a Kárpát-medencei magyar kö-
zösségek szülőföldjükön fejlődhetnek, gyarapodhatnak, biztonságos  jövőt 
tudhatnak magukénak.

Winkler Gyula 
európai parlamenti képviselő, ENP képviselőcsoport
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2015. március 21-ét megelőzően Erdély 
szerte megkérdeztem a fiatalokat, hogy 
szerintük mi egy országos ifjúsági szerve-
zet feladata. Azt mondták, hogy konkrét, 
kézzelfogható segítségnyújtás azoknak a 
fiataloknak, akik Erdélyben magyarként él-
nek, és itt is tervezik jövőjüket. 2015 tava-
szától vagyok a Magyar Ifjúsági Értekezlet 
elnöke, és az a célom, hogy ténylegesen 
olyan programokat szervezzünk a fiatalok-
nak, olyan lehetőségeket mutassunk meg 
számukra, amelyek konkrét segítséget je-
lentenek akár a mindennapokban, akár a 
jövőtervezésben.
 
Európa mindenki számára egy kicsit elérhetetlen, nem tudjuk mi is iga-
zán, csak azt, halljuk, azt mondogatják, hogy jó. Az uniós pályázatok vilá-
ga, a legtöbb fiatalt megijesztik, messzinek érzik azokat. Sokan elbátor-
talanodnak a bürökratikus rendszerek miatt és meg sem próbálnak egy 
egy pályázatot lehívni. Ez a kiadvány ezt hivatott áthidalni. Fontos, hogy 
mindenki számára elérhetővé tegyük a pályázati lehetőségeket, úgy az 
itthoniakat, mint a külföldieket. Bízom benne, hogy aki ezt a kiadványt 
elolvassa, megtalálja a számára megfelelő lehetőséget, és lesz bátorsága 
ki is használni ezt. Ahhoz, hogy versenyképesek legyünk, lépést kell tarta-
nunk a konkurenciával legyen az hazai vagy európai. Ehhez pedig remek 
segítséget nyújtanak ezek a pályázatok. 

Antal Lóránt, 
a MIÉRT elnöke
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AZ EGY STARTUP!

A startup egy kultúra, egy vállalti forma, egy modell, egy módszertan, egy 
életstílus.  A startup egy olyan vállalat, amely nagyon gyors – pár éves 
– növekedési potenciállal kecsegtet, nem regionális, hanem nemzetközi 
piacokat céloz meg és valami innovatív szolgáltatást vagy terméket vezet 
be, hiánypótló, problémamegoldó árut, mindezt minimális saját tőkével, 
jellemzően magas tudásbázissal a háttérben.

A fogalom pontos jelentésének meghatározása nem könnyű, mivel 
számtalan definíció egyenként máshová helyezi a startupok és induló 
vállalkozások, illetve kis- és középvállalkozások közötti határokat. Talán 
legpontosabban nagy növekedési potenciával bíró, innovatív vállalkozás-
ként lehetne definiálni az angolszász kifejezést.

A startup egy érzelmi hullámvasút, amely akár hatalmas kudarcot vagy 
sikert eredményezhet, ennek következtében az ember bankszámlája 
akár drasztikusan emelkedhet vagy csökkenhet. Egy startup alapítója 
mögött, nagyon gyakran egyenes, kissé őrült ember rejtőzik, aki unal-
masnak talál egy normális munkahelyet és elhiteti önmagával azt, hogy 
ő meg tudja változtatni a világot azzal, hogy fáradhatatlanul dolgozik egy 
számítógép előtt. A könyörtelen munka úgy ismert, hogy néhány évet 
lefarag az alapító életéből, hozzátesz a korai őszüléshez, de ugyanakkor 
érzelmileg és anyagilag nagyon jutalmazó azok számára akik bevállalják. 
(Business Insider)

AZ A KÉRDÉS, HOGY

Ki ne ábrándozott volna már önállóságról, saját vállalkozásról? 

Az álmok valóra válásához nem csak ötlet kell, hanem kitartás, valamint 
az, hogy fokozottan figyeljünk néhány mellékesnek tűnő dologra, ame-
lyek sorsdöntőek is lehetnek.
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Egy induló vállalkozásnak valamennyi kritériumnak meg kell felelnie, 
hogy startupnak nevezhessük.

• Az innovációs képesség 
Egy ilyen cég egyik legfontosabb ismérve, hogy innovatív, törekszik az 
újra, az újításra, legyen szó egy termékről, egy szolgáltatásról vagy akár 
egy módszerről. Az innováció nem csupán egy-egy termékét határozza 
meg, hanem magát a vállalati tevékenységet és felépítést is jellemzi ál-
talában. Egy általános értelemben vett induló vállalkozással szemben a 
startup olyan értéket kíván teremteni, amely addig nem volt elérhető, 
vagy kevésbé volt szokványos.

• A növekedési képesség
Míg egy induló vállalkozást inkább a lassú, de dinamikus építkezés, a 
hosszú távú tervek és az óvatos előrelépés jellemez, addig egy startup 
ugyanazt a növekedést akár töredékidő alatt képes megugrani. Úgy építi 
fel üzleti modelljét, hogy képes legyen befutni egy meredekebb növeke-
dési görbét is. A tulajdonosok nem a stabil, de kisebb léptékű bővülés-
sel terveznek, inkább a robbanásszerű növekedési potenciálra építenek 
(amely hosszú távon exponenciális növekedést eredményezhet), és egy-
szerre akár több piacot is célba vesznek. 

• A magas kockázati faktor
A kiugró növekedési célok megvalósításának egyik alapfeltétele, hogy 
a startup képes legyen vállalni magas kockázatokat is. A siker érdeké-
ben olyan döntéseket is meg kell hozniuk, amelyeket például egy induló 
vállalkozásnak nem kell: egyszerre több piacon jelenik meg akár a kész 
termék véglegesítése előtt, tulajdonostársakat, kockázati tőkebefektető-
ket von be, és nem fél az üzletének egy szeletét átengedni a társaknak. 
A magas kockázat egyik oka, hogy a cég növekedés-intenzív iparágban 
tevékenykedik, jellemzően komoly és tőkeerős versenytársakkal küzd, 
és folyamatosan igazodnia kell a hagyományos iparágaktól eltérő sebes-
ségű változásokhoz.

• Nemzetközi célok
Egy startup nem elégszik meg a hazai piaccal (leszámítva sokszor az ame-
rikai cégeket), ugyanis innovációs képességének egyik lába a globális pi-
acok megcélzása. A robbanásszerű sikert egyszerre több piacon, illetve a 
nagyobb piacokon képes elérni. Míg az induló vállalkozások számára az 
új piacok felé nyitás fontos döntés, addig ez a startupok teljes szellemi-
ségét meghatározza és átjárja. 
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• Közösségi jelleg
A startup nem tekinthető egy elszigetelt szervezetnek, ugyanis állandó 
kapcsolatban áll az őt körülvevő világgal, sokkal közvetlenebb módon, 
mint egy induló vállalkozás esetében. Nem partnerekkel rendelkezik, ha-
nem inkább kiterjedt közösségek tagja.

A fenti öt szempont között nem szerepelt két olyan kifejezés, amelyet ál-
talában együtt szoktak emlegetni a startupokkal. Az egyik az IT, amely a 
startupok szinte állandó szókapcsolata, pedig csak arról van szó, hogy a 
legismertebb sikeres cégek ebben a szektorban tevékenykednek. Az ágazat 
folyamatosan fejlődik és változik, rengeteg az új lehetőség, és ezeket a piaci 
réseket képesek megtalálni és kihasználni az egyes startupok. De ezek a cé-
gek nem emiatt nyerték el a címet, hanem a fenti öt tényező miatt.

A másik kifejezés pedig a vállalat kora. A startupokat több definíció is 
induló, fiatal vállalkozásokként emlegeti, viszont itt nincs konszenzus. Ha 
meghatározó szempont a koruk, az azt jelentené, hogy néhány év után 
elvesztik startup státuszukat, és méretüktől függően kis- és középvállal-
kozásokként vagy nagyvállalatként kezdjük el számon tartani őket. Ha 
ez így lenne, akkor ma nem hívhatnánk startupnak a Prezit, vagy akár a 
Twittert és a Google-t. Pedig növekedési pályájukat nem egy kezdő cégé-
hez hasonlíthajuk.

Általában a finanszírozási programok esetében start-up cégként azokat 
a cégeket fogadják el, melyek legtöbb 1-2 éves régiséggel rendelkeznek 
vagy a finonszírozási kérelem leadásának évében alakultak meg.



FŐBB UNIÓS 
FINANSZÍROZÁSI 

FORRÁSOK
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 2. PRIORITÁSI TENGELY 
 
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

2.1. BEFEKTETÉSI PRIORITÁSOK – 
VÁLLALKOZÓI SZELLEM TÁMOGATÁSA, 
FŐKÉNT AZ ÚJ ÖTLETEK GAZDSÁGI 
KIAKNÁZÁSÁNAK MEGKÖNNYÍTÉSE ÁLTAL, ÉS 
AZ ÚJ VÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK 
BÁTORÍTÁSA ÁLTAL, BELEÉRTVE A VÁLLALKOZÓI 
INKUBÁTOROK ÁLTALI SEGÍTSÉGET

TÁMOGATOTT BEFEKTETÉSEK:

• Tárgyi eszközökbe való befektetés:
 • a termelési/szolgáltatásvégzési helyiségek létrehozása/kibőví-

tése/modernizálása, beleértve a vonatkozó közüzemi szolgálta-
tásokat (vízzel való ellátás, csatornázás, földgázzal való ellátás, 
hőellátás, villamos energia, tűzoltás, tűzmegelőzés);

 • állóeszköz jellegű műszaki felszerelések, berendezések, mun-
kafelszerelések, bútorzat, informatikai, irodai berendezések 
beszerzése;

 • speciális berendezések/ felszerelések beszerzése energia-meg-
takarítás céljából, illetve olyan rendszerek beszerzése, amelyek 
megújuló/alternatív energiaforrásokat alkalmaznak a tevé-
kenységek hatékonnyá tétele érdekében (a projekt választható 
értékének 15%-ig terjedően);
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• Befektetés immateriális javakba: szabadalmak, licencek, kereskedelmi 
márkák, informatikai programok, egyéb jogok és hasonló aktívák 

• Befektetés honlapok létrehozásába a saját tevékenységek és termékek 
bemutatása érdekében, beleértve az on-line értékesítési eszközöket

Figyelem! A finanszírozási kérelem benyújtása időpontjában a kérel-
mezőnek már rendelkeznie kell jogosult tevékenységi területtel (TEÁ-
OR-szám), amelyet a befektetés megcéloz, amely végzése engedélye-
zett a (fő vagy másodlagos) székhelyen, amely a projekt kivitelezésének 
helyeként azonosított, függetlenül attól, hogy az a vállalkozás fő vagy 
melléktevékenységét képezi. A tevékenységi területet (TEÁOR-szám), 
amely tekintetében a befektetés/projekt megvalósításra szánt, megkü-
lönböztetett módon szükséges bejelenteni és engedélyeztetni a projekt 
kivitelezési helyén.

TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK:

• Az alapbefektetéshez kapcsolódó munkálatok kivitelezésének költsé-
gei, beleértve a beépítést igénylő felszereléseket:

 • a létesítés helyének előkészítése érdekében a munkálatok 
kezdete idején kiadott költségek és amelyek a szétszerelésekből, 
feltörésből, a keletkezett anyagok eltávolításából, a helyszín köz-
üzemi hálózatainak eltávolításából, alagcsövezésből, víztelení-
tésből (kivéve azokat, amelyek az alapbefektetés munkálatainak 
megvalósítására irányulnak) vízfolyások eltérítéséből származ-
nak;

 • kisvállalkozások termelési/szolgáltatásvégzési helyiségeinek 
létrehozásához/kibővítéséhez/modernizálásához kapcsolódó 
költségek, beleértve a vonatkozó közüzemi szolgáltatásokat (ví-
zellátás, csatornázás, földgázzal való ellátás, hőellátás, villamos 
energia, tűzoltás, tűzmegelőzés);

 • környezetvédelemre irányuló munkálatokkal és műveletekkel 
járó költségek;

 • a munkatelep megszervezésére irányuló, megfelelő módon 
igazolt és szigorúan a projekt céljának megvalósításával járó 
költségek;

 • különféle, váratlan költségek (az alapbefektetéshez kapcsolódó 
munkálatok kivitelezési költségeinek 10%-ig terjedően);
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• Felszerelések költségei:
 • állóeszköz jellegű műszaki felszerelések, berendezések, mun-

kafelszerelések, bútorzat, informatikai, irodai berendezések 
beszerzésével járó költségek;

 • energia-megtakarítás céljából beszerzett speciális berendezések/
felszerelések, illetve olyan rendszerek beszerzésével járó költsé-
gek, amelyek megújuló/alternatív energiaforrásokat alkalmaznak 
a tevékenységek hatékonnyá tétele érdekében (a projekt választ-
ható értékének 15%-ig terjedően);

• Szabadalmak, licencek, kereskedelmi márkák, informatikai progra-
mok, egyéb jogok és hasonló aktívák beszerzésével járó költségek;

• Honlapok létrehozásával járó költségek, amelyek a saját tevékeny-
ségek és termékek bemutatására irányulnak, beleértve az on-line 
értékesítési eszközöket;

• Konzultációs/segítségnyújtási szolgáltatások (a támogatható kiadá-
sok összértékének 7%-ig terjedően), a következő költségek vonatko-
zásában:

 · a befektetés tárgyához kapcsolódó megállapodások, enge-
délyek és véleményezések dokumentációinak összeállítása, 
olyan dokumentációk, amelyek a városfejlesztési engedély 
által megkövetelt engedélyek és véleményezések alapját 
képezik, városfejlesztési dokumentációk, hatástanulmányok;

 · projektmenedzsment és helyszíni felügyelet;
 · finanszírozási kérelem/üzleti terv összeállítása;
 · a beszerzési szerződések odaítélési dokumentációjának és/

vagy az odaítélési eljárásának alkalmazása céljából igénybe 
vett jogi tanácsadási/segédleti szolgáltatások;

• A projekthez kapcsolódó hirdetési és tájokoztatási költségek (5000 
lej keretén belül);

• A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó költségek a díjakra és jutalékok-
ra vonatkozóan:

 • a munkatelep megszervezési munkálatainak végzésére irányuló 
engedély megszerzése; 

 • az építési munkálatok kivitelezésére vonatkozó engedély meg-
szerzése; 

 • helyszíni díjak;
 • az építési munkálatok minőségi ellenőrzésének felügyeletéhez 

kapcsolódó kvóta; 
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 • a területfejlesztésnek, a városfejlesztésnek az állami ellenőrzése, 
illetve az építési munkálatok engedélyezése tekintetében felszá-
molt kvóta;

 • az Építők Szociális Kasszáját megillető kvóta.

NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK:

• telkek és/vagy épületek beszerzése; 
• műveleti, működési, ellenőrzési és karbantartási kiadások; 
• adminisztratív kiadások;
• személyzeti kiadások;
• pénzügyi költségek, azaz biztosítási díjak, adók, jutalékok, hitelrészle-

tek és kamatok; 
• természetbeni hozzájárulások;
• amortizáció;
• lízingköltségek;
• gépjárművek és szállítási eszközök beszerzésével járó költségek, a 

kérelmező tevékenységi területétől függetlenül, illetve attól a te-
vékenységi területtől függetlenül, amelyre a projekt által javasolt 
befektetés vonatkozik;

• külső pénzügyi ellenőrzési tevékenységek.

A PROJEKT VÁLASZTHATÓ ÉRTÉKE:

25.000 és 200.000 euró közötti érték.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

maximum 200.000 euró (3 pénzügyi évre – minimis támogatás)

FINANSZÍROZÁSI ARÁNY:

maximum 90%

A LEADÁS IDEJE:

2017. április 24.
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ORSZÁGOS 
VIDÉKFEJLESZTÉSI 
PROGRAM 2014 - 2020

ALINTÉZKEDÉS 
 
BEFEKTETÉSEK 
MEZŐGAZDASÁGI 
HASZONOSÍTÁSOKBA

JOGOSULT KEDVEZMÉNYEZETTEK:

• engedélyezett magánszemélyek;
• egyéni vállalkozások;
• családi vállalkozások;
• közkereseti társaságok;
• betéti társaságok;
• részvénytársaságok;
• betéti részvénytársaságok;
• korlátolt felelősségű társaságok;
• magántőkéjű kereskedelmi társaságok;
• kutatási-fejlesztési intézmények;
• mezőgazdasági kutatási-fejlesztési központok és állomások;
• mezőgazdasági társaságok;
• mezőgazdasági szövetkezet típusú társaságok;
• mezőgazdasági szövetkezetek;
• termelői csoportok.

A vállalkozásnak minimum 8.000 SO méretű farm keretén belül szükséges 
megvalósulnia (standard termelés értéke). 
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

• befektetések állattenyésztéssel foglalkozó farmok létesítésébe, kiter-
jesztésébe és/vagy modernizálásába, beleértve a szennyezés csök-
kentésére irányuló hatékony technológiákat, és az Unió szabványa-
inak betartását, amelyek kötelező jellegűvé válnak a közeljövőben a 
gazdaságok területén, illetve a trágya megfelelő tárolására/felhasz-
nálására irányuló intézkedéseket azokon a vidékeken, amelyeken ez 
a követelmény alkalmazási folyamatban található;

• befektetések növénytermesztéssel foglalkozó farmok létesítésébe, 
kiterjesztésébe és/vagy modernizálásába, beleértve a raktározási, 
szabályozási, szétválogatási, csomagolási képességet a termékek 
hozzáadott értékének növelése érdekében;

• befektetések a közösségi szabványok teljesítése céljából (a fiatal 
gazdasági termelők esetében a támogatás a vállalkozás elindításától 
számítva maximum 24 hónapos lehet, a mezőgazdasági hasznosítás 
modernizálása esetén pedig a támogatás maximum 12 hónapos le-
het attól az időponttól kezdve, amikor az új szabvány kötelezővé vált 
a hasznosítás tekintetében);

• hozzáférési útvonalak létesítése és/vagy modernizálása a farm 
keretén belül, beleértve a közüzemi szolgáltatásokat és a csatlakozá-
sokat;

• befektetések a mezőgazdasági termékek feldolgozásába1 a farm szint-
jén és befektetések az értékesítés tekintetében (mint üzletek a farm 
kapuja előtt vagy élelmiszeri felhasználású lakókocsik, amelyek által ki-
zárólag a saját növényi termékek kerülnek értékesítésre) – kizárólag a 
farm modernizálásával/fejlesztésével együtt kerülnek megvalósításra 
(olyan projekteknek számítanak, amelyek integrált élelmiszeri láncot 
céloznak meg és plusz értéket adnak a farm szintjén);

• befektetések az öntözéshez használt berendezések létesítése és/
vagy modernizálása érdekében a farm szintjén, beleértve a víztároló 
létesítményeket a farm szintjén (azzal a feltétellel, hogy az másodla-
gos összetevőt képvisel egy farm szintű befektetési projektben);

• befektetések a megújuló forrásokból származó energiatermelésbe 
és annak felhasználásába, a biomassza kivételével (napenergia, 
szélenergia, hőszivattyúk segítségével termelt energia, geotermális 
energia) a farm keretén belül (mint másodlagos összetevő egy befek-
tetési projekt keretén belül, és azzal a feltétellel, hogy a nyert energia 
kizárólag saját használatra rendelt);

1. A feldolgozott nyersanyag egy mezőgazdasági termék
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• befektetések biomassza (hulladékból/a saját mezőgazdasági tevé-
kenység által keletkezett melléktermékből) (mint másodlagos össze-
tevő egy befektetési projekt keretén belül, és azzal a feltétellel, hogy 
a nyert energia kizárólag saját használatra rendelt);

• immateriális befektetések: szoftver beszerzése vagy fejlesztése és 
szabadalmak, licencek, szerzői jogok, márkák beszerzése.

TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK: 

• a termelői tevékenységet szolgáló, farmon található felszerelések 
építése, bővítése, modernizálása és berendezése, beleértve a farm 
megközelítési útvonalait, a farm öntözését és a farm csatlakoztatását 
a közüzemi szolgáltatásokhoz;

• árusítási és értékesítési helyiségek berendezése és felszerelése, illet-
ve egyéb marketingköltségek integrált élelmiszeri lánc keretén belül;

• új gépek/felszerelések és berendezések beszerzése, beleértve a 
lízing általi módot, a szóban forgó jószág piaci értékének keretén 
belül;

• kompakt szállítóeszközök, hűtőjárművek beszerzése, akár lízing általi 
módon, beleértve az értékesítési célra szolgáló utánfutókat, félpótkocsi-
kat integrált élelmiszeri lánc keretén belül, azaz: tartálykocsik, hőszige-
telt járművek, állatok/madarak/méhek szállítására szolgáló szállítóesz-
közök; 

• csemegeszőlő és egyéb évelő növények ültetvények telepítése által 
generált költségek (azzal a feltétellel, hogy az ültetési anyag rendel-
kezzen tanúsítással) – kivéve a gyümölcstermelő alprogram kereté-
ben támogatható, illetve az I. Oszlop által támogatott költségeket 
(PNS 2014–2018)2;

• a közösségi szabványokkal való megegyezés által meghatározott 
költségek (a fiatal mezőgazdasági termelők esetében) és az új 
szabványokkal való megegyezés által meghatározott költségek3 (a 
mezőgazdasági gazdaságok modernizációjának esetén);

2. csemegeszőlő ültetvény létesítése, beleértve az ültetési anyaggal, a fenntartási 
rendszerrel, a talaj előkészítésével, az ültetési munkálatokkal, a jégesőtől és 
esőtől való védelmet szolgáló rendszerekkel, az öntözéses rendszerekkel járó 
költségek a gazdaság szintjén; csemegeszőlő ültetvények helyettesítése, beleértve a 
földműveléssel, az ültetési anyaggal, a föld előkészítésével, az ültetési munkálatokkal, 
a jégesőtől és esőtől való védelmet szolgáló rendszerekkel, az öntözéses rendszerekkel 
járó költségeket a hasznosítások szintjén

3. A költségek a mezőgazdasági hasznosítások tekintetében alkalmazandó, új szabványok 
megjelenésének időpontjától számítva válnak támogathatóvá.
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• szoftver beszerzése vagy fejlesztése, illetve szabadalmak, licencek, 
szerzői jogok, márkák beszerzése.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE: 

I. Az 500.000 SO gazdasági méretig terjedő farmok esetében és az 
1.000.000 SO méretig terjedő állattenyésztési farmok esetében:
• Vissza nem térítendő finanszírozási arány: 50%
• Vissza nem térítendő finanszírozás értéke:

 • az egyszerű beszerzéseket előíró projektek esetében:
 · maximum 500.000 euró
 · 100.000 euró a kis farmok számára;

 • az építéseket-felszereléseket előíró projektek esetében: 
 · maximum 1.000.000 euró a növényi szektor számára 
 · maximum 200.000 euró a növényi szektorba tartozó kis 

farmok számára;
 · maximum 1.500.000 euró a védett helyet (üvegház) termesz-

tett növények szektora és az állattenyésztő szektor számára 
 · maximum 300.000 euró az állattenyésztő szektorba tartozó 

kis farmok számára;
 • az integrált élelmiszeri láncot előíró projektek esetében: 

 · maximum 2.000.000 euró
 · maximum 400.000 euró a kis farmok számára amelyek nem 

igényelnek befektetést védett övezetekre.

II. Az 500.000 SO gazdasági méretet meghaladó farmok esetében  
és az állattenyésztési farmok esetében amelyek meghaladjak az 
1.000.000 SO gazdasági méretet:

• Vissza nem térítendő finanszírozási arány: 30%
•  Vissza nem térítendő finanszírozás értéke:

 • az egyszerű beszerzéseket előíró projektek esetében:
 · maximum 500.000 euró

 • az építéseket-felszereléseket előíró projektek esetében: 
 · maximum 1.000.000 euró a növényi szektor számára
 · maximum 1.500.000 euró a védett helyet (üvegház) termesz-

tett növények szektora és az állattenyésztő szektor számára
 • az integrált élelmiszeri láncot előíró projektek esetében: 

 · maximum 2.000.000 euró
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III. Szövetkezetek és termelői csoportok esetében: 

• Vissza nem térítendő finanszírozási arány: 50%;
• Vissza nem térítendő finanszírozás értéke: maximum 2.000.000 euró 

a befektetés típusától függetlenül. 

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása járulékosan 20 százalékkal 
növelhető meg, de a kombinált támogatás maximális aránya nem halad-
hatja meg a 90%-ot a következő esetekben:   
• mezőgazdasági termelők társulási formái által létrehozott közös beru-

házások (szövetkezetek és termelői csoportok) és integrált projektek; 
• a PEI4 keretében támogatott műveletek;
• az agrár-környezetvédelemhez és biogazdálkodáshoz kapcsolódó 

befektetések; 
• befektetések olyan vidékeken, amelyek természeti korlátokkal vagy 

speciális megszorításokkal rendelkeznek.

A PROGRAM MEGJELENÉSÉNEK 
VÁRHATÓ IDŐPONTJA:: 

2017. április

ALINTÉZKEDÉS 
 
BEFEKTETÉSEK  
GYÜMÖLCSTERMELŐI 
GAZDASÁGOKBA

JOGOSULT KÉRELMEZŐK: 

• gazdálkodók – kivéve a nem engedélyezett magánszemélyeket; 
• termelői csoportok és szövetkezetek, amelyek a gyümölcstermelői 

ágazatban tevékenykednek. 

4. A vissza nem térítendő támogatás intenzitásának ezen növelése kizárólag azon 
kérelmezők esetében kerül alkalmazásra, amelyek a 16.1. Alintézkedésre jelentkeztek.
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JOGOSULT KÉRELMEZŐ KATEGÓRIÁK:

• engedélyezett magánszemélyek;
• egyéni vállalkozások;
• családi vállalkozások; 
• közkereseti társaságok – SNC; 
• betéti társaságok – SCS; 
• részvénytársaságok – SA;
• betéti részvénytársaságok – SCA; 
• korlátolt felelősségű társaságok – SRL; 
• magántűkével rendelkező kereskedelmi társaságok; 
• kutatási intézmények – fejlesztési, kutatási-fejlesztési állomások és 

egységek, jogi személyiséggel rendelkező, közjoggal vagy magán-
joggal rendelkező gyümölcstermelési oktatást végző állomások és 
egységek; 

• mezőgazdasági társaságok; 
• mezőgazdasági szövetkezet típusú társaságok (amelyek gyümölcster-

melési szektorban végzik tevékenységüket, a megvalósított befekte-
tések pedig tagjaik saját érdekeit szolgálják);

• mezőgazdasági szövetkezetek (amelyek gyümölcstermelési szek-
torban végzik tevékenységüket, a megvalósított befektetések pedig 
tagjaik saját érdekeit szolgálják);

• termelői csoportok (amelyek gyümölcstermelési szektorban végzik 
tevékenységüket, a megvalósított befektetések pedig tagjaik saját 
érdekeit szolgálják).

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

• befektetések a gyümölcstermelő farmok modernizálásába, beleért-
ve a gyümölcstermelési ültetvények létrehozását és a fajtaváltást, a 
mezőgazdasági gépek és felszerelések parkjának modernizálását;

• befektetések a gyümölcstermelési csemetekert modernizálása, 
beleértve a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai által elfoglalt 
területek növelését;

• feldolgozási egységek létrehozása és modernizálása a farmok 
szintjén, és befektetések az értékesítés céljából (mint üzletek a farm 
kapuja előtt vagy élelmiszeri felhasználású lakókocsik, amelyek által 
kizárólag a saját növényi termékek kerülnek értékesítésre), kizárólag 
a projekt másodlagos összetevőként;

• befektetések a megújuló forrásokból származó energiatermelésbe 
és annak felhasználásába, a biomassza kivételével (napenergia, 
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szélenergia, hőszivattyúk segítségével termelt energia, geoter-
mális energia) a farm keretén belül, mint másodlagos összetevő 
egy befektetési projekt keretén belül, és azzal a feltétellel, hogy a 
nyert energia kizárólag saját használatra rendelt;

• befektetések biomassza (hulladékból/a saját mezőgazdasági tevé-
kenység által keletkezett melléktermékből), mint másodlagos össze-
tevő egy befektetési projekt keretén belül, és azzal a feltétellel, hogy 
a nyert energia kizárólag saját használatra rendelt;

• hozzáférési útvonalak létesítése és/vagy modernizálása a farm keretén 
belül, beleértve a közüzemi szolgáltatásokat és a csatlakozásokat;

• befektetések a közösségi szabványok teljesítése céljából a fiatal me-
zőgazdasági termelők esetében; 

• immateriális befektetések: szoftver beszerzése vagy fejlesztése és 
szabadalmak, licencek, szerzői jogok, márkák beszerzése. 

VÁLASZTHATÓ KATEGÓRIÁK: 

• a meglévő ültetvények fajtaváltása, beleértve a föld megművelésével, 
az ültetési anyaggal, a fenntartási rendszerrel, a talaj előkészítésé-
vel, az ültetési munkálatokkal, a jégesőtől és esőtől való védelmet 
szolgáló rendszerekkel, az öntözéses rendszerekkel járó költségek a 
gazdaság szintjén;

• gyümölcstermelési ültetvények létrehozása, beleértve az ültetési 
anyaggal, a fenntartási rendszerrel, a talaj előkészítésével, az ültetési 
munkálatokkal, a jégesőtől és esőtől való védelmet szolgáló rendsze-
rekkel járó költségeket;

• gyümölcstermelési csemetekert létrehozása gyümölcstermő növé-
nyek szaporítóanyagának és ültetőanyagának termelése érdekében, 
beleértve az ültetési anyaggal, a fenntartási rendszerrel, a talaj elő-
készítésével, az ültetési munkálatokkal, a jégesőtől védő háló felsze-
relésével járó költségeket stb.;

• a raktározási, szabályozási, szétválogatási, csomagolási rendszerek 
és a feldolgozási egységek létrehozása, kibővítése és/vagy moderni-
zálása a gazdaság szintjén, beleértve a mobil feldolgozó egységeket. 
– Figyelem! A raktározott, tárolt, csomagolt termékeknek túlnyomó 
részt saját hasznosításból szükséges származniuk; 

• új gépek/felszerelések és berendezések beszerzése, beleértve a 
lízing általi módot;

• kompakt szállítóeszközök, hűtőjárművek beszerzése, akár lízing általi 
módon, a termékek rövid értékesítési lánc keretén belül történő 
értékesítése céljából, azaz: 
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 • tartálykocsik 
 • hőszigetelt járművek
 • élelmiszeri felhasználású lakókocsik és lakóautók;

• eladási helyiségek berendezése, építése, felszerelése a hasznosítá-
son belül és egyéb marketing tevékenységek (lakóautók, természetes 
gyümölcslevet adagoló (automata) berendezés, és egyéb gyümölcs-
termelési termék, honlap létrehozása a saját termékek népszerűsíté-
se és értékesítése érdekében, címkézés - koncepció megalkotása);

• honlap létrehozása a saját termékek népszerűsítése és értékesítése 
érdekében, címkézés - a koncepció megalkotása 5000 euró keretén 
belül történik;

• a gyümölcstermelési gazdaságok környezeti teljesítményének 
javítását megcélzó befektetések (épületek energiahatékonyságának 
növelése, épület burkolása, megújuló energiatermelő berendezések 
beszerzése a gazdaság szintjén);

• a befektetés megvalósítási területének körbekerítése és bekötőutak 
létrehozása; 

• a be nem ültetett lyukak kiegészítése facsemetékkel a fa- és cserjeül-
tetvényeken (újraültetése) - a helyettesített facsemeték százalékará-
nya az ültetési projektben kerül előírásra (létesítés és/vagy fajváltás), 
amelyet egy körzeti gyümölcstermelési intézmény vagy gyümölcster-
melési állomás véleményez, ez viszont nem haladhatja meg az 5%-ot. 

• az Európai Unió szabványaival való egyeztetés; 
• szoftver beszerzése vagy fejlesztése és szabadalmak, licencek, szer-

zői jogok, márkák beszerzése. 

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK: 

• A megvalósított befektetésnek tiszteletben kell tartania a program 
által megállapított minimális gazdasági méreteket: 4.000 euró SO

• Gyümölcstermelési és fajváltási ültetvények létrehozása esetében 
a létrehozott/újraültetett területnek minimálisan a következőkkel 
szükséges egyenértékűnek lennie:  

 • 7000 euró SO mezei és védett területen végzett földieper-term-
esztés esetén (hozzávetőlegesen 1 ha a mezei földieper-termesz-
tés esetén, és 0.19 ha a védett területen végzett földieper-term-
esztés esetén);

 • 6000 euró SO gyümölcstermő fa szaporítóanyagának és ülte-
tőanyagának termelése esetén (hozzávetőlegesen 0.9 ha);

 • 3000 euró SO az összes többi termelési faj és termelési rendszer 
esetén (hozzávetőlegesen 0.9 – 1.1 ha, fajtól függően). Ebben az 
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esetben a létrehozott terület több mint 50%-át egyetlen fajnak 
szükséges elfoglalnia. 

• abban az esetben, ha a feldolgozás a farm szintjén történik, úgy a 
nyersanyagot, mint a feldolgozott anyagot bele szükséges foglalni 
a TFUE I. sz. Mellékletébe. Értékesítés esetében kizárólag a TFUE I. 
sz. Mellékletében foglalt termékek kerülnek támogatásra. Azok a 
projektek, amelyek mezőgazdasági termékek feldolgozását/értékesí-
tését is magukba foglalják, fő összetevőként alapvető mezőgazdasági 
termelési befektetéseket foglalnak magukba (a projekt támogatható 
értékének >50%-a). Az alapként szolgáló nyersanyagnak teljes mér-
tékben a gyümölcstermelési gazdaságból kell származnia.  

• a farm keretén belüli öntözéshez használt berendezések létesítésébe 
és/vagy modernizálásába, és a megújuló forrásokból származó ener-
giatermelésbe történő befektetések azzal a feltétellel támogathatóak, 
ha azok másodlagos összetevőt képviselnek (a projekt támogatható 
értékének >50%-a) olyan projektben, amelynek célja a farm moderni-
zálása/fejlesztése (alapvető mezőgazdasági termelés fejlesztése).

• azon berendezésekbe való befektetése, amelyeknek fő célja az ener-
giatermelés a biomassza használata által, és azáltal, hogy igazolásra 
kerül a hőenergia 10%-os minimális százalékarányának használata. 
A biomasszának saját farmról kell származnia, a keletkezett energiát 
pedig saját felhasználásra szükséges használni.

• gyümölcstermelési ültetvény létrehozása és/vagy fajváltás esetén a 
kérelmező kizárólag tanúsított biológiai kategóriába tartozó gyü-
mölcstermesztési anyagot használhat.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE: 

A. Kis és közép méretű farmok esetében, gyümölcstermő növények 
szaporítóanyagának és ültetőanyagának beszerzése:
 
• Kis farmok 4.000-11.999 SO – a támogatható költségek összértéké-

nek maximum 50%-a anélkül, hogy az meghaladná a következőket:
 • maximum 100.000 euró azoknak a befektetéseknek az esetében, 

amelyek egyszerű beszerzéseket feltételeznek;
 • maximum 300.000 euró a termelési tevékenységbe történő be-

fektetés esetében (felszerelés, létrehozás, fajváltás stb.)
 • maximum 450.000 euró azoknak a vállalkozásoknak az esetén, 

amelyek integrált élelmiszeri lánchoz vezetnek, a mezőgazdasági 
hasznosítás szintjén (termelés, feldolgozás, értékesítés)
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• Közepes farmok 12.000- 250.000 SO – a támogatható költségek össz-
értékének maximum 50%-a anélkül, hogy az meghaladná a következőket:

 • maximum 200.000 euró azoknak a befektetéseknek az esetében, 
amelyek egyszerű beszerzéseket feltételeznek;

 • maximum 600.000 euró a termelési tevékenységbe történő be-
fektetés esetében (felszerelés, létrehozás, fajváltás stb.)

 • maximum 900.000 euró azoknak a vállalkozásoknak az esetén, 
amelyek integrált élelmiszeri lánchoz vezetnek, a mezőgazdasági 
hasznosítás szintjén (termelés, feldolgozás, értékesítés).

• Gyümölcstermő növények szaporítóanyagának és ültetőanyagának 
beszerzése - a támogatható költségek összértékének maximum 50%-
a anélkül, hogy az meghaladná a következőket:

 • maximum 1.050.000 euró a termelési tevékenységbe történő 
befektetés esetében (felszerelés, létrehozás).

Kis és közép méretű farmok esetében, gyümölcstermő növények szapo-
rítóanyagának és ültetőanyagának beszerzése tekintetében a vissza nem 
térítendő támogatás intenzitása járulékosan 20 százalékkal növelhető 
meg, de a kombinált támogatás maximális aránya nem haladhatja meg a 
90%-ot a következő esetekben:   
• fiatal mezőgazdasági termelők által létrehozott befektetések, amely 

befektetők 40 évnél fiatalabbak a finanszírozási kérelem benyújtásá-
nak időpontjában; 

• integrált projektek, amelyek legkevesebb két olyan művelet kombinálá-
sát célozzák meg, amelyek legkevesebb két különböző intézkedés hatá-
lya alá tartoznak, amelyből az egyik a 4. intézkedés, és ezek biztosítják a 
finanszírozási hozzáférést ugyanazon kedvezményezett számára;  

• a PEI keretén belül támogatott műveletek;
• a biogazdálkodáshoz kapcsolódó befektetések.

B. Nagy farmok esetében (> 250.000 SO) – a támogatható költsé-
gek összértékének maximum 50%-a anélkül, hogy az meghaladná 
a következőket:
• maximum 250.000 euró azoknak a befektetéseknek az esetében, 

amelyek egyszerű beszerzéseket feltételeznek;
• maximum 750.000 euró a termelési tevékenységbe történő befekte-

tés esetében (felszerelés, létrehozás, fajváltás.);
• maximum 1.050.000 euró azoknak a vállalkozásoknak az esetén, 

amelyek integrált élelmiszeri lánchoz vezetnek, a mezőgazdasági 
hasznosítás szintjén (termelés, feldolgozás, értékesítés);
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A vissza nem térítendő támogatás intenzitása járulékosan 20 százalékkal 
növelhető meg a következők esetében:
• a PEI keretén belül támogatott műveletek.

C. Társulási formák esetében – a támogatható költségek összértéké-
nek maximum 50%-a anélkül, hogy az meghaladná a következőket:
• maximum 350.000 euró azoknak a befektetéseknek az esetében, 

amelyek egyszerű beszerzéseket feltételeznek;
• maximum 750.000 euró a termelési tevékenységbe történő befekte-

tés esetében (felszerelés, létrehozás, fajváltás.);
• maximum 1.050.000 euró azoknak a vállalkozásoknak az esetén, 

amelyek integrált élelmiszeri lánchoz vezetnek, a mezőgazdasági 
hasznosítás szintjén (termelés, feldolgozás, értékesítés);

• Maximum 1.050.000 szaporitóanyag és gyümölcsfa csemeték. 
Figyelem! Ebben az esetben a projektet kizárólag a gyümölcstermő nö-
vény szaporítóanyagának és/vagy ültetőanyagának megszerzésére szük-
séges szánni.

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása 20 százalékkal növelhető 
meg, de a kombinált támogatás maximális aránya nem haladhatja meg a 
90%-ot a következők tekintetében:
• Közösségi befektetések (termelői csoportok és szövetkezetek által 

végzett tevékenységek) és integrált projektek - amelyek legkevesebb 
két olyan művelet kombinálását célozzák meg, amelyek legkevesebb 
két különböző intézkedés hatálya alá tartoznak, amelyből az egyik a 
4. intézkedés, és ezek biztosítják a finanszírozási hozzáférést ugyana-
zon kedvezményezett számára;

• a PEI keretében támogatott műveletek;
• az agrár-környezetvédelemhez és biogazdálkodáshoz kapcsolódó 

befektetések;
• befektetések olyan vidékeken, amelyek természeti korlátokkal vagy 

speciális megszorításokkal rendelkeznek.  

A PROGRAM INDÍTÁSÁNAK BECSLÉS 
SZERINTI IDŐSZAKA 

2017. április
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ALINTÉZKEDÉS 
 
A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK 
FELDOLGOZÁSÁRA/MARKETINGJÉRE IRÁNYULÓ 
BEFEKTETÉSEKET TÁMOGATÓ PROGRAM 

JOGOSULT KÉRELMEZŐK: 

• vállalkozások (mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások)
• szövetkezetek és termelői csoportok

JOGOSULT KÉRELMEZŐ KATEGÓRIÁK:

• engedélyezett magánszemélyek
• egyéni vállalkozások
• családi vállalkozások
• közkereseti társaságok – SNC
• betéti társaságok – SCS
• részvénytársaságok – SA
• betéti részvénytársaságok – SCA
• korlátolt felelősségű társaságok – SRL
• mezőgazdasági szövetkezetek
• mezőgazdasági szövetkezet típusú társaságok 
• termelői csoportok

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• feldolgozó egységek létrehozása, kibővítése és/vagy modernizálása, 
beleértve a termékmarketingre vonatkozó befektetéseket (pl. címké-
zés, csomagolás);

• helyi gyűjtő, átvevő, raktározó, szabályozó, szétválasztó és csomago-
ló hálózatok létrehozása, kibővítése és/vagy modernizálása;

• belső minőségellenőrzés javítása és megfeleltetés az európai tör-
vénykezés által megszabott, élelmiszeripari termékek feldolgozására 
és értékesítésére vonatkozó új szabványoknak;

• megújuló forrásokból (napenergia, szélenergia, geotermális 
energia) származó energia, hőszivattyúk segítségével termelt 
energia termelése és használata a termelő egység keretén belül, 
kizárólag saját használatra, és befektetések az energiahatékony-
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ság javítása érdekében, egy nagyobb befektetési projekt keretén 
belüli műveletként;

Figyelem! A Támogatás az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 
termékek előállítása céljából I. Mellékletében, I. Mellékletben és non-I. 
Mellékletben foglalt listába tartozó mezőgazdasági termékek feldolgo-
zásába történő befektetésekre korlátozódik. A mezőgazdasági termék 
feldolgozásának eredménye kizárólag egy termék lehet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésének (TFUE) I. Melléklete szerint.

VÁLASZTHATÓ KATEGÓRIÁK:

A. Feldolgozó egységek épületeinek megépítése, kiterjesztése, mo-
dernizálása és felszerelése:
• a teljes technológiai folyamatra vagy annak egyik szakaszára rendelt 

építések (begyűjtés5- tárolás (nyersanyag/termékek) – kiválogatás – 
szabályozás– feldolgozás – értékesítés);

• környezetvédelmi építések (a befektetésekhez tartozóan, üvegház ha-
tású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében, megújuló energia, 
energiahatékonyság), belső infrastruktúra és közüzemi szolgáltatások, 
illetve a projektekhez szükséges csatlakozások és bekötő szolgáltatások.

B. Új gépek, felszerelések, berendezések és speciális szállítóeszkö-
zök beszerzése, akár lízing által, a nyersanyag begyűjtése és/vagy 
az élelmiszeripari termékeknek az integrált élelmiszeri láncok ke-
retén belül történő értékesítés céljából:
• engedélyezett a projektben leírt tevékenységekhez szükséges fel-

szerelések, gépek, berendezések, illetve az energiafogyasztás és az 
üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló berendezések;

• tartálykocsik;
• hőszigetelő járművek (amelyek falai hőszigeteléssel vannak ellátva, 

de nem tartalmaznak hűtőegységet, élelmiszeripari áru szállítására);
• hőszigetelt jármű hűtőberendezéssel (romlandó vagy szabályozott 

hőmérsékletet igénylő termékek szállítására);
• élelmiszeri felhasználású lakókocsik és lakóautók.

5. Példák nyersanyag begyűjtésére szolgáló építményekre: tejet begyűjtő, átvevő, hűtő 
központok; tojást begyűjtő, átvevő, osztályozó központok; zöldségeket begyűjtő, 
átvevő, szétválasztó, csomagoló központok; gabonákat és olajos magvakat begyűjtő, 
szárító, osztályozó, tisztító állomások.
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C. Belső minőségellenőrzés javítása által, és az európai törvényke-
zés által megszabott, élelmiszeripari termékek feldolgozására és 
értékesítésére vonatkozó, új szabványoknak való megfelelés által 
keletkezett költségek

D. Az előállított termékek marketingjéhez kapcsolódó költségek (pl. 
címkézés, csomagolás)

E. Immateriális javakba való befektetés által keletkezett költségek:
• minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek megszervezése 

és gyakorlatba ültetése; 
• technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése; 
• szoftver beszerzése;
• előállított termékek marketingjéhez kapcsolódó költségek, 5.000 

euró keretén belül:
 • honlap létrehozása – saját termékek népszerűsítése és értékesí-

tése érdekében,
 • címkézés (koncepció megalkotása),
 • bejegyzett márka/brand létrehozása.

F. A projekt általános kiadásainak költségei (a támogatható költségek 
teljes összegének maximum 10%-a azon projektek esetében, amelyek 
építéseket – felszereléseket írnak elő, és 5% keretén belül azon pro-
jektek esetében, amelyek egyszerű befektetéseket támogatnak):
• tanácsadási, tervezési, felügyeleti és menedzsment tekintetében, 

beleértve a gazdasági és környezeti fenntarthatóságra vonatkozó ta-
nácsadás honoráriumait, a tanúsítványok kibocsátásának, a vélemé-
nyezések megszerzésének, és a projektek gyakorlatba ültetéséhez 
szükséges engedélyek díjait.

A PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSE A 2015. ÉVBEN:
93.489.144 euró

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:
 • maximum 1.000.000 euró kkv-k számára azoknak a projekteknek 

az esetében, amelyek nem feltételeznek olyan befektetéseket, 
amelyek integrált élelmiszeri lánchoz vezetnek;

 • maximum 1.500.000 euró egyéb vállalkozások számára azoknak 
a projekteknek az esetében, amelyek nem feltételeznek olyan 
befektetéseket, amelyek integrált élelmiszeri lánchoz vezetnek;
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 • maximum 2.500.000 euró azon vállalkozások számára, amelyek 
integrált élelmiszeri lánchoz vezetnek (a kérelmező típusától 
függetlenül), illetve társulási formák számára (szövetkezetek és 
termelői csoportok) azoknak a projekteknek az esetében, ame-
lyek nem feltételeznek olyan befektetéseket, amelyek integrált 
élelmiszeri lánchoz vezetnek;

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁSI ARÁNY:

• a támogatható költségek teljes értékének maximum 50%-a a kkv-k és 
szövetkezetek/termelői csoportok számára;

• a támogatható költségek teljes értékének maximum 40%-a egyéb 
vállalkozások számára.

A PROGRAM INDÍTÁSÁNAK BECSLÉS 
SZERINTI IDŐSZAKA:

2017. május-június

ALINTÉZKEDÉS 
 
BEFEKTETÉSEK A GYÜMÖLCSTERMELÉSI 
SZEKTORBA TARTOZÓ TERMÉKEK 
FELDOLGOZÁSÁBA/MARKETINGJÉBE 

JOGOSULT KÉRELMEZŐK: 

• vállalkozások (mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, nagy-
vállalkozások);

• azok a szövetkezetek és termelői csoportok, amelyek materiális és 
immateriális befektetéseket valósítanak meg a mezőgazdasági ter-
mékek feldolgozása és marketingje érdekében.

JOGOSULT KÉRELMEZŐKATEGÓRIÁK:

• engedélyezett magánszemélyek;
• egyéni vállalkozások;
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• családi vállalkozások; 
• közkereseti társaságok – SNC; 
• betéti társaságok – SCS;
• részvénytársaságok – SA;
• betéti részvénytársaságok – SCA; 
• korlátolt felelősségű társaságok – SRL; 
• mezőgazdasági szövetkezetek;
• mezőgazdasági szövetkezeti jellegű társaságok;
• termelői csoportok.

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• a TFUE I. Mellékletében említett, gyümölcstermelési szektorból 
származó nyersanyag feldolgozására szolgáló egységek létrehozása, 
kibővítése és/vagy modernizálása, beleértve az alkoholos italok elő-
állítására használt egységeket (ez utóbbi kizárólag a mikrovállalkozá-
sok és a társulási formák esetében);

• helyi gyűjtő, átvevő, raktározó, szabályozó, szétválasztó és csomago-
ló hálózatok létrehozása, kibővítése és/vagy modernizálása;

• energia termelése és felhasználása saját egységen belül, megújuló 
forrásokból;

• marketing műveletek (nem jogosultak azok a projektek, amelyek 
kizárólag marketing tevékenységeket céloznak meg);

• minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek megszervezése 
és gyakorlatba ültetése;

• technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése; 
• szoftver beszerzése.

VÁLASZTHATÓ KATEGÓRIÁK:

• a teljes technológiai folyamatra, vagy annak egyik szakaszára rendelt 
építések (begyűjtés - tárolás (nyersanyag/termékek) – kiválogatás – 
szabályozás – feldolgozás – értékesítés); 

• belső infrastruktúra és közüzemi szolgáltatások, illetve a projektek-
hez szükséges csatlakozások és bekötő szolgáltatások;

• mobil feldolgozó egységek; 
• új gépek, felszerelések, berendezések és speciális szállítóeszközök 

beszerzése, akár lízing által, a nyersanyag begyűjtése: tartálykocsik; 
hőszigetelt járművek (amelyek falai hőszigeteléssel vannak ellátva, 
de nem tartalmaznak hűtőegységet, élelmiszeripari áru szállítására); 
hőszigetelt jármű hűtőberendezéssel (romlandó vagy szabályozott 
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hőmérsékletet igénylő termékek szállítására;
• speciális szállítóeszközök beszerzése, akár lízing által, gyümölcsből 

készület termékek rövid élelmiszeri lánc keretén belül történő érté-
kesítése céljából (tartálykocsik; hőszigetelt járművek (amelyek falai 
hőszigeteléssel vannak ellátva, de nem tartalmaznak hűtőegységet, 
élelmiszeripari áru szállítására); hőszigetelt jármű hűtőberendezéssel 
(romlandó vagy szabályozott hőmérsékletet igénylő termékek szállítá-
sára); élelmiszeri felhasználású lakókocsik és lakóautók);

• megújuló energiába való befektetések, saját használat és/vagy ener-
giahatékonyság érdekében, víztakarékossági rendszerek és hulladé-
keltávolítási technológiák a saját egységen belül;

• a belső minőségellenőrzés javítása, és az európai törvénykezés által 
megszabott, élelmiszeripari termékek feldolgozására és értékesíté-
sére vonatkozó új szabványoknak való megfelelés által keletkezett 
költségek;

• marketingtevékenységekkel járó költségek (pl. címkézés, csomago-
lás, egység előtti üzlet, automaták);

• minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek megszervezése 
és gyakorlatba ültetése;

• technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése; 
• szoftver beszerzése;
• előállított termékek marketingjéhez kapcsolódó költségek: honlap 

létrehozása – saját termékek népszerűsítése és értékesítése érde-
kében; címkézés (koncepció megalkotása); bejegyzett márka/brand 
létrehozása (30.000 euró keretén belül).

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

1. Mikro- és kisvállalkozások esetén: a támogatható költségek értéké-
nek maximum 50%-a, anélkül, hogy az meghaladná a következőket: 
• maximum 600.000 euró azoknak a projekteknek az esetén, amelyek 

nem feltételeznek olyan befektetéseket, amelyek integrált élelmiszeri 
lánchoz vezetnek;

• maximum 900.000 euró olyan befektetések esetén, amelyek integ-
rált élelmiszeri lánchoz vezetnek.

2. Középvállalkozások esetén: a támogatható költségek értékének 
maximum 50%-a, anélkül, hogy az meghaladná a következőket:
• maximum 800.000 euró azoknak a projekteknek az esetén, amelyek 

nem feltételeznek olyan befektetéseket, amelyek integrált élelmiszeri 
lánchoz vezetnek;
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• maximum 1.100.000 euró olyan befektetések esetén, amelyek integ-
rált élelmiszeri lánchoz vezetnek.

3. Nagyvállalkozások esetén: a támogatható költségek értékének ma-
ximum 40%-a, anélkül, hogy az meghaladná a következőket:
• maximum 1.000.000 euró azoknak a projekteknek az esetén, ame-

lyek nem feltételeznek olyan befektetéseket, amelyek integrált élel-
miszeri lánchoz vezetnek;

• maximum 1.500.000 euró olyan befektetések esetén, amelyek integ-
rált élelmiszeri lánchoz vezetnek.

4. Alkoholos ital előállítása esetén (kizárólag mikrovállalkozások és 
társulási formák esetében): a támogatható költségek értékének maxi-
mum 50%-a, anélkül, hogy az meghaladná a következőket:
• maximum 200.000 euró mikrovállalkozások számára;
• maximum 300.000 euró társulási formák számára (termelői csopor-

tok és szövetkezetek).

A vissza nem térítendő támogatás intenzitása járulékosan 20 százalékkal 
növelhető meg a következő esetben: 
• a PEI keretében támogatott műveletek.

A PROGRAM INDÍTÁSÁNAK BECSLÉS 
SZERINTI IDŐSZAKA: 

2017. május-június

ALINTÉZKEDÉS 
 
FIATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK 
ELINDÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TÁMOGATÁS 

JOGOSULT KEDVEZMÉNYEZETTEK: 

• fiatal mezőgazdasági termelők, amelyek egyedüli vezetőként indítják 
a mezőgazdasági hasznosítást;



34

• több részvényessel rendelkező jogi személyek esetén, ahol a fiatal 
mezőgazdasági termelő elkezdi tevékenységét és tényleges hosszú 
távú kontrollt gyakorol a gazdaság vezetésére vonatkozó döntések, a 
pénzügyi nyereségek és kockázatok tekintetében;  

• bejegyzett és engedélyezett magánszemélyek (egyéni és független 
módon, engedélyezett magánszemélyként; egyéni vállalkozást bir-
tokló vállalkozóként; családi vállalkozást birtokló vállalkozóként);

• korlátolt felelősségű társaságok egyedüli tulajdonosai és ügyvezetői; 
• korlátolt felelősségű társaság többségi részesedéssel rendelkező 

tagja6 és ügyvezetője (50%+1 abszolút többségi részesedés).

A GAZDASÁGNAK BE KELL TARTANIA A 
KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKET:

• A gazdaságnak 12.000 – 50.000 SO közötti gazdasági mérettel szük-
séges rendelkeznie;

• A gazdaságot kötelező módon be kell jegyezni a Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – Egyéni Azonosító Nyil-
vántartásába, a Mezőgazdasági Nyilvántartásba és/vagy az Országos 
Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) – Gaz-
dasági nyilvántartásába7;

• A gazdaság mikrovállalkozásként vagy kisvállalkozásként került 
bejegyzésre.

A JELEN INTÉZKEDÉS KERETÉN BELÜLI FINANSZÍROZÁS, AMELY 
A NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (PNDR) 2014 – 
2020 ÁLTAL KERÜL LEBONYOLÍTÁSRA, KORLÁTOZÓ JELLEGŰ 
AZ ALÁBBI KEDVEZMÉNYEZETT KATEGÓRIÁK SZÁMÁRA:

• a Vidéki Befektetéseket Kifizető Ügynökség (AFIR) - Adósok Nyil-

6. Azon jogi személy esetében, amely több részvényessel rendelkezik, a gazdaságot 
indító fiatal mezőgazdasági termelőnek a részvények több mint 50+1%-át kell 
birtokolnia, legkevesebb 8 éves, hosszú időtartamú, tényleges kontrollt gyakorolva 
a jogi személyre. A társaság tagjai kijelölik azt a társult tagot és ügyvezetőt, amely 
a társaságot az AFIR-ral szemben képviseli, ez pedig a gazdaságot indító fiatal 
mezőgazdasági termelő. 

7. A mezőgazdasági hasznosítást a kérelmezőnek kell bejegyeznie, saját nevében, 
a Polgármesteri Hivatalban a Mezőgazdasági Nyilvántartásba, a Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – Egyéni Azonosító Nyilvántartásába, a 
Mezőgazdasági Nyilvántartásba és az Országos Állat-egészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság (ANSVSA) Gazdasági Nyilvántartásába – eset szerint, a fiatal 
mezőgazdasági termelők elindítására irányuló támogatás kérelmezése előtt.
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vántartásában bejegyzett kérelmezők/kedvezményezettek, úgy a 
SAPARD, mint a FEADR program tekintetében, egészen a teljes adós-
ságnak az AFIR számára történő kifizetéséig, beleértve a késedelmi 
kamatokat és összegemeléseket;

• azok a kérelmezők/kedvezményezettek, amelyek olyan finanszírozási 
szerződésekkel rendelkeznek, amelyeket saját kezdeményezésből 
szüntették meg, a felbontás időpontjától számított 1 évig, illetve azok 
a kérelmezők/kedvezményezettek, amelyek az AFIR kezdeményezése 
szerint kerültek megszüntetésre a szerződéses kötelezettségek meg-
szegése okán, a felbontás időpontjától számított 2 évig;

• a SAPARD program vagy a FEADR társfinanszírozás kedvezménye-
zettjei, amelyek esetében jogvita helyzete áll fenn az AFIR-ral szem-
ben, az elbírálásra váró jogvita ítéletének az igazságügyi szerv általi 
végleges és visszavonhatatlan kihirdetésének időpontjáig;

• Azok a kedvezményezettek, amelyek a 112. intézkedés közvetítése 
által szereztek támogatást „Fiatal mezőgazdasági termelők támo-
gatása”, PNDR 2007–2013, és a 6.1. alintézkedés közvetítése által 
„Fiatal mezőgazdasági termelők elindítására irányuló támogatás”, 
PNDR 2014–2020;

• Azok a gazdaságok, amelyek támogatásban részesültek a 112. 
intézkedés által „Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása”, PNDR 
2007–2013, és a 6.1. alintézkedés közvetítése által „Fiatal mezőgaz-
dasági termelők elindítására irányuló támogatás”, PNDR 2014–2020.

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• fiatal mezőgazdasági termelők elindításának támogatása - mezőgaz-
dasági hasznosítás teljes jogú igazgatása, először, annak vezetője-
ként/menedzsereként. A gazdaság átruházása tulajdonjogot és/vagy 
haszonbérbe adást és/vagy átengedélyezést igazoló dokumentumok 
által történik.

INDÍTÁS FOLYAMATA:

I. Szakasz: A fiatal mezőgazdasági termelőnek a Kereskedelmi Nyilvántartá-
si Hivatalba történő bejegyzése mint mikrovállalkozás/kisvállalkozás, azzal a 
tevékenységi tárggyal, amellyel támogatást kérelmez a 6.1 alintézkedés ke-
retén belül, maximum 24 hónappal a finanszírozási kérelem benyújtásának 
időpontja előtt (idő közben a fiatal mezőgazdasági termelő előkészíti az üzle-
ti tervet, megszervezi az adminisztratív tevékenységeket, beszerzi az új vállal-
kozáshoz szükséges javakat stb.). Ennek az alintézkedésnek a tekintetében, 
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ennek a szakasznak le kell zárulnia a finanszírozási kérelem benyújtása előtt;
II. Szakasz: Az Üzleti Tervvel kísért Finanszírozási Kérelem benyújtása 
és regisztrációja illetve a kötelező dokumentumok (az alapanyagot és a 
finanszírozási kérelem benyújtásának időpontjában a birtokolt eszközö-
ket igazoló dokumentumok), illetve a mellékletet képező dokumentu-
mok benyújtása és regisztrációja:
• az üzleti terv gyakorlatba ültetését a támogatás odaítélésének időpont-

ját követően, legkevesebb 9 hónapon belül szükséges elkezdeni;
• a második részlet kifizetésének kérelmezése előtt a kérelmező ta-

núsítja a gazdaság teljesítményének növekedését azáltal, hogy saját 
terméshozamát az első fizetési részlet minimum 20%-ának megfele-
lő mértékben értékesíti.

III. Szakasz: A fiatal mezőgazdasági termelő elindítása befejezettnek 
minősül az üzleti terv helyes összeállításának időpontjában (a második 
fizetési részlet kifizetésekor). A kérelmező kötelezi magát arra, hogy ak-
tív gazdálkodóvá válik az elindulás befejezésétől számított maximum 18 
hónapos határidő alatt.

Annak érdekében, hogy a fiatal mezőgazdasági termelő vissza nem térí-
tendő alapokban részesüljön, olyan mezőgazdasági hasznosítás elindu-
lási folyamatában szükséges lennie, amely minimum 12.000 SO mérettel 
rendelkezik, maximum 24 hónapos időtartamon belül az AFIR Finanszí-
rozási Kérelem benyújtása előtt.   

A kérelmezőnek szakmai kompetenciákkal és képességekkel szükséges 
rendelkeznie, teljesítve legalább egyet az alábbi feltételek közül:

 • középfokú/felsőfokú tanulmányok a mezőgazdasági/állatorvosi/
agrárgazdasági ágazatban;

 • képzési programokon való részvétel által megszerzett ismeretek 
a mezőgazdasági ágazatban8/tapasztalat következtében szerzett 
kompetenciákat igazoló tanúsítvány (ANC), vagy

 • kötelezi magát arra, hogy kompetenciákat és szakmai képesí-
téseket szerez annak a mezőgazdasági tevékenységtípusnak a 

8. Mezőgazdasági ágazat alatt értendő: egyetemi tanulmányok tekintetében a „Növényi 
és állati erőforrások mérnöki tudománya” tudományág (az utólag módosított és 
kiegészített 580/2014. sz. Kormányhatározat szerint), gimnáziumi tanulmányok 
tekintetében pedig mezőgazdasági ágazat alatt értendő a „Természetes erőforrások 
és környezetvédelem” tagozat (az utólag módosított és kiegészített 844/2002. sz. 
Kormányhatározat szerint)
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tekintetében, amelyet végezni készül  (pl.: a kedvezményezett, 
amely állattenyésztő gazdaságot létesít, a következőkben kép-
zési tanfolyamot kell végeznie az állattenyésztési ágazatban), 
a támogatás odaítélésének egyéni határozatának időpontját 
követő, maximum 33 hónapon belül, de nem később, mint az 
utolsó fizetési részlet kifizetésének időpontja, ezáltal a kedvez-
ményezettnek lehetőségében lesz alkalmazkodni a vidékfejlesz-
tési programban megjelölt szakmai kompetenciák elsajátítására 
vonatkozó feltételekhez.     

AZ ÜZLETI TERVNEK KÖTELEZŐ MÓDON BE KELL 
TARTANIA A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKET:

• a saját terméshozam értékesítési céljának teljesítése, az első fizetési 
részlet minimum 20%-ának megfelelő mértékben, tanúsító doku-
mentumokkal igazolva; 

• abban az esetben, ha a mezőgazdasági hasznosítás állattenyésztést 
céloz meg, az üzleti terv kötelező módon előírja a trágyának a kör-
nyezetvédelmi normák szerinti kezelését;

• a fiatal mezőgazdasági termelő lakhelye ugyanazon adminisztratív 
területi egységben (ATE) található, mint amelyben a gazdaság bejegy-
zésre került;

• abban az esetben, ha a gazdaságot indító fiatal mezőgazdasági 
termelő egyéb, fizetéses munkaviszonnyal járó tevékenységet végez, 
a munkahelyének a finanszírozási szerződés aláírásától számított 
maximum 9 hónapos határidőn belül ugyanazon ATE-ben, vagy a 
szomszédos ATE-ben szükséges lennie, mint amelyben a gazdaság 
bejegyzésre került;

• a kedvezményezett társasági székhelyének ugyanazon ATE-ban szük-
séges lennie, mint amelyben a gazdaság bejegyzésre került.

VÁLASZTHATÓ KATEGÓRIÁK:

• az Üzleti Tervben javasolt költségek, beleértve a forgótőkét és a jóvá-
hagyott Üzleti Terv helyes kivitelezése tekintetében releváns tevé-
kenységek költségei támogathatóak, azok természetétől függetlenül, 
a nem támogatható költségekre vonatkozó feltételek fenntartása 
mellett. 
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ KÖLTSÉGEK:

• másodkézből származó javak és berendezések beszerzésével járó 
költségek;

• a projekt finanszírozási szerződésének aláírása előtt végzett költ-
ségek, kivéve: azokat az általános kiadásokat, amelyek megvalósít-
hatóak a finanszírozási kérelem benyújtása előtt, azon projektek 
alkalmazásához szükséges költségek, amelyek gyümölcstermő nö-
vények ültetvényeinek létrehozását/fajváltását feltételezik, ame-
lyek a finanszírozási kérelem benyújtása után valósíthatók meg;

• személyes használatra és személyszállításra szánt szállítóeszközök 
beszerzésével járó költségek;

• ugyanazon támogatható kiadást megcélzó, kettős finanszírozás tár-
gyát képező befektetésekkel járó költségek;

• hitelkamatok;
• beépítetlen földterületek beszerzése, amelyek meghaladják az üzleti 

tervben előírt teljes támogatható költségek 10%-át, és beépített föld-
területek beszerzése;

• épített földterületek beszerzése;
• általános forgalmi adó, kivéve azt az esetet, ha az nem nyerhető visz-

sza az áfára vonatkozó országos jogszabályok, és a pénzügyi eszkö-
zök speciális előírásainak hatályán belül;

• lízingszerződések esetében a lízingszerződésekhez kapcsolódó egyéb 
kiadások, mint a lízingbe adó árrése, kamatok újbóli finanszírozásának 
kiadásai, általános költségek és biztosítási költségek;   

• az Országos Támogatási Program és az Országos Méhészeti Program 
által támogatható költségek, illetve azon költségek, amelyek kettős 
finanszírozás tárgyát képezhetik.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

• Vissza nem térítendő finanszírozási arány: 100%, amely két részlet-
ben kerül kiadásra: 

 • a támogatás értékének 75%-a a finanszírozási határozatok aláí-
rásának időpontjában;

 • a támogatás értékének 25%-a abban az esetben kerül kifizetésre, 
ha az üzleti terv kivitelezése helyes, anélkül, hogy az meghaladná 
a finanszírozási határozatok meghozatalától számított három/öt 
éves időtartamot.   
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• Vissza nem térítendő finanszírozás értéke: 
 • maximum 50.000 euró a 30.000 S.O. és 50.000 SO méret között 

gazdaságok számára;
 • maximum 40.000 euró a 12.000 S.O. és 29.999 SO méret között 

gazdaságok számára.

A PROGRAM INDÍTÁSÁNAK BECSLÉS 
SZERINTI IDŐSZAKA: 

2017. április-május

ALINTÉZKEDÉS 
 
NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 
VIDÉKI KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ 
LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÁMOGATÁS 

JOGOSULT KÉRELMEZŐK: 

• mezőgazdasági hasznosítás gazdálkodói vagy tagjai, amelyek vidéki 
környezetben, nem mezőgazdasági területen fejtik ki tevékenysé-
geiket első alkalommal (minimum engedélyezett magánszemély 
státusszal engedélyezett személyek); 

• vidéki környezetben lévő mikrovállalkozások és kisvállalkozások, 
amelyek nem mezőgazdasági tevékenységet indítványoznak, és a 
jelentkezés időpontjáig nem kérelmeztek támogatást;

• új mikrovállalkozások és kisvállalkozások, amelyek a finanszírozási 
alkalmazás benyújtásának évében kerültek megalapításra, vagy 
maximum 3 egymást követő évnyi régiséggel rendelkeznek, és nem 
végeztek semmilyen jellegű tevékenységet a benyújtási kérelem 
időpontjáig (start-ups).

JOGOSULT KÉRELMEZŐKATEGÓRIÁK:

• engedélyezett magánszemélyek;
• egyéni vállalkozások;
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• családi vállalkozások;
• közkereseti társaságok– SNC;
• betéti társaságok– SCS, 
• részvénytársaságok– SA;
• betéti részvénytársaságok – SCA; 
• korlátolt felelősségű társaságok– SRL;
• magántőkéjű kereskedelmi társaságok;
• mezőgazdsági társaságok;
• 1. fokú mezőgazdasági szövetkezet típusú társaságok, kézműves 

szövetkezetek és fogyasztói szövetkezetek;
• 1. fokú mezőgazdasági szövetkezetek.

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• az Üzleti Tervben javasolt befektetések, tevékenységek és célok gya-
korlatba ültetése. 

A beépítetlen és beépített földterületek beszerzése engedélyezett ezen 
alintézkedés keretén belül, azzal a feltétellel, miszerint a beszerzett te-
rület a projekt által javasolt tevékenységek végzése érdekében kerül 
használatra (a támogatás 10%-a használható a beépítetlen és beépített 
földterületek beszerzésere).

Speciális gépjárművek szállítási költségei is támogathatóak bizonyos fel-
tételek között. 

NEM TÁMOGATHATÓ MŰVELETI/TEVÉKENYSÉGI 
TÍPUSOK ÉS KÖLTSÉGEK:

• mezőgazdasági tevékenységek végzése, mezőgazdasági berendezé-
sek és felszerelések beszerzése;

• a Szerződés I. Mellékletében előírt termékek feldolgozása és értéke-
sítése;

• biomasszából és gazdasági tevékenységből származó energia terme-
lése; 

• másodkézből származó javak és berendezések beszerzésével járó 
költségek;

• személyes használatra és személyszállításra szánt szállítóeszközök 
beszerzésével járó költségek;

• hitelkamatok;
• általános forgalmi adó, kivéve azt az esetet, ha az nem nyerhető 
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vissza az áfára vonatkozó országos jogszabályok, vagy a pénzügyi 
eszközök speciális előírásainak hatályán belül;

• lízingszerződések esetében a lízingszerződésekhez kapcsolódó 
egyéb kiadások, mint a lízingbe adó árrése, kamatok újbóli finanszí-
rozásának kiadásai, általános költségek és biztosítási költségek.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

• maximum 50.000 de euró/projekt, a támogatás 70.000 euró/pro-
jekt értékű megnövelésének lehetőségével a termelési, orvosi, 
állat-egészségügyi és a mezőgazdasági turizmushoz kapcsolódó 
szolgáltatások esetén, anélkül, hogy az meghaladná a 200.000 euró 
értékű összeget/kedvezményezett 3 költségvetési év alatt (támoga-
tás/minimis támogatás).

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁSI ARÁNY: 

100%, amely két részletben kerül kiadásra: 
• a támogatás értékének 70%-a a finanszírozási határozat aláírása 

időpontjában;
• a támogatás értékének 30%-a abban az esetben kerül kifizetésre, ha az 

üzleti terv kivitelezése helyes, anélkül, hogy az meghaladná a finanszíro-
zási határozatok meghozatalától számított öt éves időtartamot.  

A PROGRAM INDÍTÁSÁNAK BECSLÉS 
SZERINTI IDŐSZAKA: 

2017. április
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ALINTÉZKEDÉS 
 
KIS FARMOK FEJLESZTÉSE

JOGOSULT KEDVEZMÉNYEZETTEK: 

• azok a farmerek, amelyek a kis farm kategóriába sorolt mezőgazda-
sági hasznosítással rendelkeznek birtoklás és/vagy használat által, 
amely a mikrovállalkozás és kisvállalkozás kategóriájába sorolt, illet-
ve 8.000 és 11.999 SO közötti gazdasági mérettel rendelkező gazda-
sággal rendelkeznek.

A vállalkozás kérelmezőként bejegyzett, saját nevében vagy a támogatás 
megszerzése tekintetében jogosult szervezeti formában, a támogatás 
kérelmezése előtt legkevesebb 24 hónappal, a Mezőgazdasági Kifizetési 
és Intervenciós Ügynökség (APIA) – Egyéni Azonosító Nyilvántartásában, 
és/vagy az Országos Állat-egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
(ANSVSA) – Gazdasági Nyilvántartásában, illetve a Polgármesteri Hivatal-
ban a Mezőgazdasági Nyilvántartásban.

A kedvezményezetteknek a következő szervezeti formák egyikébe kell 
illeszkedniük: bejegyzett és engedélyezett magánszemély (mint engedé-
lyezett magánszemély; mint egyéni vállalkozás birtokában lévő vállalko-
zó; mint családi vállalkozás;

 • egyedüli tulajdonossal/többségi részesedéssel rendelkező taggal 
(abszolút többségi részesedés 50%+1) működő korlátolt felelős-
ségű társaság az egyedüli tulajdonos által képviselve, amely a 
társaság ügyvezetői minőségét is betölti; többségi részesedéssel 
rendelkező tag (abszolút többségi részesedés 50%+1) amely a 
társaság ügyvezetői minőségét is betölti. A több részvényessel 
rendelkező jogi személyek esetében a többségi részesedéssel 
rendelkező tagnak szükséges tényleges ellenőrzést gyakorolnia a 
finanszírozási határozat határidejének teljes időtartama alatt; 

 • a korlátolt felelősségű társaságok kategóriájába beletartozik a 
kezdő vállalkozó által indított mikrovállalkozás is („kezdő korlá-
tolt felelősségű társaság” vagy „S.R.L.-D.”) azzal a feltétellel, hogy 
teljesíti a hatályban lévő közösségi és országos törvénykezésben 
előírt kritériumokat a minimis vázlat tekintetében, a finanszíro-
zási Határozat időtartama alatt;
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• a kis farmok gazdasági és környezetvédelmi tevékenységének jobbí-
tása az Üzleti Terv keretén belül javasolt tevékenységek által.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

• A kérelmezőknek, a támogatás kérelmezése előtt legalább 24 hónap-
pal bejegyzett mezőgazdasági hasznosítással szükséges rendelkezni-
ük;  

• A projektek kizárólag azon ATE-ekben alkalmazgatóak, amelyek 
≥2,40 kezdvező teljesítményértékkel rendelkeznek; 

• az üzleti terv gyakorlatba ültetését a támogatás odaítélésének idő-
pontját követően, legkevesebb 9 hónapon belül szükséges elkezdeni;

• a második részlet kifizetésének kérelmezése előtt a kérelmező ta-
núsítja a gazdaság teljesítményének növekedését azáltal, hogy saját 
terméshozamát az első fizetési részlet minimum 20%-ának megfe-
lelő mértékben értékesíti (a követelmény az üzleti terv gyakorlatba 
ültetésének befejezése időpontjában kerül ellenőrzésre);

• abban az esetben, ha a mezőgazdasági hasznosítás állattenyésztést 
céloz meg, az üzleti terv kötelező módon előírja a trágyának a kör-
nyezetvédelmi normák szerinti kezelését;

• a kérelmező lakhelyének/társasági székhelyének ugyanazon admi-
nisztratív területi egységben (ATE) kell lennie, mint amelyben a gaz-
daság bejegyzésre került. Abban az esetben, ha a gazdaságot indító 
fiatal mezőgazdasági termelő egyéb, fizetéses munkaviszonnyal járó 
tevékenységet végez, a munkahelyének a finanszírozási szerződés 
aláírásától számított maximum 9 hónapos határidőn belül ugyan-
azon ATE-ben, vagy a szomszédos ATE-ben szükséges lennie, mint 
amelyben a gazdaság bejegyzésre került;

• A kérelmező nem lehet részvényese egyéb mikrovállalkozásnak/kis-
vállalkozásnak, amely jelentkezett/jelentkezik erre a programra; 

• egy családon belül kizárólag az egyik tag részesülhet támogatásban, 
a családi vállalkozás formájától függetlenül; 

• azokat a szerződéseket, amelyek használati jogot biztosítanak a 
mezőgazdasági épületek és területek tekintetében (pl. haszonbérbe-
adás), a finanszírozási kérelem benyújtásától számítva legalább 10 
éves időszakra szükséges megkötni;

• szőlőtermelő gazdaságok, illetve gyümölcstermelő gazdaságok létre-
hozása/fajváltása esetében a kedvezményezettnek, a finanszírozási 
kérelem benyújtásától számítva legalább 15 éves időszakon keresz-
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tül rendelkeznie kell azon gazdaság mezőgazdasági épületeinek és 
területeinek használati jogával, amelyen a befektetés megvalósításra 
kerül (kivétel: csemetekert, földieper-, málna, szeder, ribizli és egres 
ültetvények esetén, amelyek esetében a minimális időszak a finanszí-
rozási kérelem benyújtásától számított 10 év).  

Ezen alintézkedés kedvezményezettjei kötelesek.
• megőrizni annak a gazdaságnak a gazdasági méretét (S.O.) amely 

tekintetében támogatást kaptak, a projekt kivitelezésének és felügye-
letének időszaka alatt, vagyis maximum 8 évig (maximum 10 évig a 
gyümölcstermelési gazdálkodások esetében);

• nem csökkenthetik a hasznosítás területének méretét a 0. évtől egé-
szen a célév végéig.

A jelen intézkedés keretén belüli finanszírozás, amely a Nemzeti Vi-
dékfejlesztési Program (PNDR) 2014–2020 által kerül lebonyolításra, 
korlátozó jellegű az alábbi kérelmező/kedvezményezett kategóriák 
számára:
• a Vidéki Befektetéseket Kifizető Ügynökség (AFIR) - Adósok Nyilván-

tartásában bejegyzett kérelmezők/kedvezményezettek, eset szerint, 
úgy a SAPARD, mint a FEADR program tekintetében, egészen a teljes 
adósságnak az AFIR számára történő kifizetéséig, beleértve a kése-
delmi kamatokat és összegemeléseket;

• azok a kérelmezők/kedvezményezettek, eset szerint, amelyek olyan 
finanszírozási szerződésekkel rendelkeznek, amelyeket saját kezde-
ményezésből szüntették meg, a felbontás időpontjától számított 1 
évig, illetve azok a kérelmezők/kedvezményezettek, amelyek az AFIR 
kezdeményezése szerint kerültek megszüntetésre a szerződéses 
kötelezettségek megszegése okán, a felbontás időpontjától számított 
2 évig;

• Azok a kérelmezők/kedvezményezettek, amelyek esetében PNS-ből 
finanszírozott program van folyamatban;

• Azok a kérelmezők/kedvezményezettek, amelyek esetében PNA általi 
költségelszámolás van folyamatban;

• a SAPARD program vagy a FEADR társfinanszírozás kedvezménye-
zettjei, amelyek esetében jogvita helyzete áll fenn az AFIR-ral szem-
ben, az elbírálásra váró jogvita ítéletének az igazságügyi szerv általi 
végleges és visszavonhatatlan kihirdetésének időpontjáig;

• Azok a kedvezményezettek, amelyek a következők közvetítése által 
szereztek támogatást: 

• 112. Intézkedés - „Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása” PNDR 
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2007-2013; 
• 141. Intézkedés - „Részben önellátó mezőgazdasági üzemek támo-

gatása”, amelyek nem vitték véghez a Finanszírozási Határozatot (a 
támogatás nem került bevételezésre a kedvezményezettek által az 5 
kivitelezési év során) PNDR 2007-2013; 

• 6.1. Alintézkedés - „Fiatal mezőgazdasági termelők elindítására irá-
nyuló támogatás” PNDR 2014-2020;

• 6.3. Alintézkedés - „Kis gazdasági farmok fejlesztésének támogatása” 
PNDR 2014-2020.

VÁLASZTHATÓ KATEGÓRIÁK:

az Üzleti Terv által javasolt összes költség 

NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK:

• másodkézből származó javak és berendezések beszerzésével járó 
költségek;

• a projekt finanszírozási szerződésének aláírása előtt végzett költ-
ségek, kivéve: azokat az általános kiadásokat, amelyek megvalósít-
hatóak a finanszírozási kérelem benyújtása előtt, a projektek alkal-
mazásához szükséges költségek, amelyek a finanszírozási kérelem 
benyújtása után valósíthatók meg;

• személyes használatra és személyszállításra szánt szállítóeszközök 
beszerzésével járó költségek;

• ugyanazon támogatható kiadást megcélzó, kettős finanszírozás tár-
gyát képező befektetésekkel járó költségek;

• hitelkamatok;
• beépítetlen földterületek beszerzése, kivéve azokat, amelyek nem 

haladják meg az üzleti tervben előírt teljes támogatható költségek 
10%-át (a 10%-os határértéken belül beszerzett területeket ki kell 
vonni az osztatlan közös tulajdonból);

• épített földterületek beszerzése (nem támogatott az épületbeszerzés 
a terület beszerzésének keretén belül);

• általános forgalmi adó, kivéve azt az esetet, ha az nem nyerhető visz-
sza az áfára vonatkozó országos jogszabályok, és a pénzügyi eszkö-
zök speciális előírásainak hatályán belül;

• lízingszerződések esetében a lízingszerződésekhez kapcsolódó egyéb 
kiadások, mint a lízingbe adó árrése, kamatok újbóli finanszírozásának 
kiadásai, általános költségek és biztosítási költségek.

• méhkaptárok beszerzése azoknak az elhasználódott méhkaptárok-
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nak a helyettesítése érdekében, amelyek meghaladják a kérelmező 
által a „0.” évben, összesen birtokolt méhkaptárok számának 30%-át; 

• a Romániai Nemzeti Támogatási Program által a borágazati szektor-
ban támogatható költségek, az utólagos módosításokkal és kiegészí-
tésekkel, mint: nemes borszőlőültetvények fajváltása/újjászervezése, 
hektár-fizetés (ha), szüret biztosítása, új berendezések vásárlása vagy 
bérlése a bor előállítása érdekében, befektetés a meglévő eladási és 
bemutatási infrastruktúra modernizálásába (borpince, bemutató ter-
mek) és a szőlő-bortermékek marketingjébe, illetve külföldi piacokon 
való népszerűsítés és a belföldi piac tájékoztatása, és bármely egyéb, 
Nemzeti Támogatási Program által kivitelezett befektetés.    

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

• maximum 15.000 euró, a támogatható költségek értékének 100%-a 
két részletben kerül kifizetésre, ezáltal:  

 • a támogatás értékének 75%-a a Finanszírozás Határozat aláírá-
sának időpontjában;

 · a támogatás értékének 25%-a azzal a feltétellel kerül kifize-
tésre, ha az üzleti terv KIVITELEZÉSE HELYES, nélkül, hogy 
meghaladná a Finanszírozási Határozat aláírásától számított 
3/5* évet (*5 év a gyümölcstermelési gazdaságok esetében).

A PROGRAM INDÍTÁSÁNAK BECSLÉS 
SZERINTI IDŐSZAKA: 

2017. április-május
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ALINTÉZKEDÉS 
 
A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 
LÉTREHOZÁSÁBA ÉS FEJLESZTÉSÉBE 
TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEK TÁMOGATÁSA

JOGOSULT KÉRELMEZŐK: 

• vidéki környezetben működő, létező és újonnan alapított (start-ups), 
nem mezőgazdasági mikrovállalkozások és vállalkozások;

• mezőgazdasági hasznosítás gazdálkodói vagy tagjai (minimum 
engedélyezett magánszemély státusszal engedélyezett személyek), 
amelyek mezőgazdasági alapú tevékenységet tesznek változatossá 
nem mezőgazdasági tevékenység fejlesztése által, vidéki területen, 
egy már meglévő, a mikrovállalkozások és a kis vállalkozások kategó-
riájába illeszkedő vállalkozás keretén belül, kivéve a nem engedélye-
zett magánszemélyeket.

JOGOSULT KÉRELMEZŐKATEGÓRIÁK:

• engedélyezett magánszemélyek;
• egyéni vállalkozások;
• egyéni vállalkozások;
• közkereseti társaság;
• betéti társaság;
• részvénytársaság;
• betéti részvénytársaság;
• korlátolt felelősségű társaság;
• magántőkével rendelkező kereskedelmi társaság;
• mezőgazdasági társaság;
• 1. fokú mezőgazdasági szövetkezet típusú társaságok, kézműves 

szövetkezetek és fogyasztói szövetkezetek;
• 1. fokú mezőgazdasági szövetkezetek ;
• szabad munkavállalási engedéllyel rendelkező állatorvos, amely 

szervezett és egyéni állatorvosi rendelő keretén belül működik – ki-
zárólag modernizációra irányuló befektetések finanszírozása kérel-
mezhető; 

• szabad munkavállalási engedéllyel rendelkező, humán gyógyászat 
területén működő orvos, amely szervezett és egyéni orvosi rendelő 
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keretén belül működik – kizárólag modernizációra irányuló befekte-
tések finanszírozása kérelmezhető.

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A. Befektetések a nem mezőgazdasági termékek előállítása és érté-
kesítése érdekében:
• textil termékek, ruházat, bőráru, papír- és kartoncikkek gyártása;
• kémiai, gyógyszeripari termékek gyártása;
• fatermékek gyártási tevékenysége;
• fémipar, fémszerkezetek, gépek, berendezések és felszerelések 

gyártása;
• elektromos, elektronikus termékek gyártása.

B. Befektetések kézműipari tevékenységek tekintetében:
• kézműipari tevékenységek és egyéb hagyományos nem mezőgaz-

dasági tevékenységek (fazekasság, hímzés, vas, gyapjú, fa, bőr kézi 
megmunkálása stb.) .

B. Szolgáltatásvégzési befektetések:
• orvosi, szociális, állat-egészségügyi szolgáltatások;
• autók, eszközök, háztartási cikkek javítási szolgáltatása;
• tanácsadási, számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatások;
• információtechnológiai és informatikai szolgáltatások;
• technikai, adminisztratív szolgáltatások stb.

D. Az agroturizmus típusú turisztikai egységek infrastruktúrájába 
való befektetések,  szabadidős tevékenységeket érintő projektek 

E. Befektetések biomasszából készített üzemanyag-termelésbe (pl.: 
pellet és brikett) az értékesítés érdekében

SAJÁTOS JOGOSULT KIADÁSOK:

• épületek építése, kiterjesztése és/vagy modernizálása; 
• új gépek, felszerelések és berendezések felszerelésének költségei 

(beleértve a lízinget); 
• immateriális beruházások: szoftver beszerzése vagy fejlesztése és 

szabadalmak, licencek, szerzői jogok, márkák beszerzése.
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

• maximum 200.000 euró/ kedvezményezett 3 költségvetési évre (mi-
nimis támogatás);

• maximum 100.000 euró/kedvezményezett 3 költségvetési évre (mini-
mis támogatás) – a szállítási szektorban.

FINANSZÍROZÁSI ARÁNY:

• a támogatható költségek összértékének 70%-a;
• a nyilvános vissza nem térítendő támogatás intenzitása akár 90%-al 

növelhető a következő esetekben: 
 • azon kérelmezők számára, amelyek termelési tevékenységet 

végeznek, orvosi, állat-egészségügyi, agroturisztikai szolgáltatá-
sokat végeznek; 

 • azon gazdálkodók számára, amelyek mezőgazdasági alapú tevé-
kenységet tesznek változatos nem mezőgazdasági tevékenység 
fejlesztése által.

A PROGRAM INDÍTÁSÁNAK BECSLÉS 
SZERINTI IDŐSZAKA: 

2017. április



BELFÖLDI PÁLYÁZATI 
LEHETŐSÉGEK
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A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
PROJEKTMEGVALÓSÍTÁSI ÜGYNÖKSÉGÉNEK 
(AIPPIMM) PROGRAMJAI

START-UP NATION – ROMÁNIA

Kis és középvállalkozások amelyeket magánszemélyek hoztak létre 2017 
február 1. után

KIKNEK SZÓL A PROGRAM?

• Kis és középvállalkozások
• Teljes magán tőkével rendelkeznek
• Be vannak jelentve az ORC-hez és van központ/munkaállomás-uk és 

Románia területen hajtsa végre tevékenységeit.
• Legkevesebb egy személyt alkalmaz végleges munkaszerződéssel ha-

tározatlan munkaidőre és teljes normával,abban az időszakban ami-
kor leteszik az elszámolási kerelmet,és legkevesebb 2 évig szükséges 
megtartani a tevékenységet amely a következő év minimisz segitség 
kifizetése után történik.

• Társasági tagok/Részvényesek amelyek több vállakozást birtókolnak 
nem aplikálhatnak a jelenlegi sémán belül csak egy vállalkozással. 

MIBEN ÁLL A TÁMOGATÁS?

• Tehnológiai eszközök, gépek, járművek, munka berendezések és 
software-ek.

• Mérési, ellenőrzési, beállitási eszközök, kód leolvasó gépek, elektro-
nikus mérlegek, elektronikus készpénz adó gépezet.

• Teherszállitó autok N1,N2,N3 kategoriábol, G mintájú terepjárú 
gépeken kivül.

• IT-s eszközök, számitási tehnika-PC tipus, tartalmazva: központi 
agy-szerver-kijelző, nyomtató

• Javak megvásárolása amely ki van irva az alcsoportokba: 3.1.Butor-
zat,3.2.Irodaházi felszerelés,3.3 Az emberi és anyagi értékek védő 
rendszere a HG 2139/2004 alapján

• Felszerelések és berendezések megvásárlása energia takarékosság 
érdekében,ugyszintén olyan rendszerek használata amelyek az ener-
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giaforrások ujrahasznositására szolgálnak és elősegitik az aktivitások 
hatékonyságát amelyre finanszirozást igényelt.

• Melegitő és klimatizáló felszerelések beszerzése 
• Bérezési dij, termelési helyiség, kereskedelmi és szolgáltatási  helyi-

ség költségei
• Munkálati helyiség beszerzése
• Weboldal szerkesztése a kérelmező aktivitások és a termékek vagy a 

hirdetett szolgáltatások bemutatására 
• Immateriális javak beszerzése amely az online kereskedési software 

–re utal.
• Vállalkozoi készségek fejlesztése tanfolyam segitségével- a pályázó 

részvénytársaság adminisztrátorának/társának
• A Start-Up Nation-Romania program keretén belül tanácsadás a 

dokumentumok osszeállitásában amely a finanszirozás megszerzé-
séhez szükséges,és a projekt implementálása,amely maxim 4 % -ka 
az elszámolható költségek értékének (de nem több mint 8000 lej áfa 
nélkül) 

VISSZANEM TÉRITENDŐ FINANSZIROZÁS ÉRTÉKE:

• Maxim 200.000 lej/projekt

FINANSZIROZÁSI RÁTÁK:

• 100%

BEINDITÁSI IDŐSZAK

2017. május

HOL LEHET FELIRATKOZNI?

• www.aippimm.ro
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A KÉZMŰVESSÉG ÉS A KÉZMŰIPAR 
TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ PROGRAM

A Program fő célja a romániai kézművesség és kisipar fejlesztése, azon 
kézművesek és kézműiparosok osztályának megerősítése, akik egyé-
ni módon, vagy egyesületek, illetve egyéb szervezetek közvetítésével, 
szervezett módon végzik tevékenységüket, főként vidéki, de városi te-
lepüléseken egyaránt, azoknak a mesterségeknek a védelme, amelyek 
gyakorlása nagy számú kézzel vágzett műveletet feltételez, az általuk lét-
rehozott, főleg hagyományos jellegű termékek és végzett szolgáltatások 
fellendítése, beleértve a népművészeti és kézműipari tárgyakat, ezeknek 
a termékeknek és szolgáltatásoknak a népszerűsítése az országos és 
nemzetközi piacokon.

JOGOSULT KEDVEZMÉNYEZETTEK:

• gazdasági szereplők (kis- és középvállalkozások)kereskedelmi társa-
ságok;

• szövetkezetek (beleértve a vegyes kézműves szövetkezeteket);
• engedélyezett magánszemélyek, akik egyéni módon végeznek gazda-

sági tevékenységet; 
• magánvállalkozások, családi vállalkozások;
• szakmai egyesületek vagy alapítványok.

Amelyek a kérelmezés időpontjában összesítve egyesítik a következő kri-
tériumokat: 

 • egyedülálló vállalkozások;
 • tevékenységi tárgyuk olyan termékek készítése és értékesítése, 

amelyek őrzik a kézi és kézműipari előállítás jellemzőjét, olyan 
szolgáltatás végzése, amely nagyszámú kézi műveletet feltételez, 
vagy amelynek célja a kézművesség, a kézműves szakmák, a ha-
gyományos jellegű termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése; 

 • teljes mértékben magántőkével rendelkeznek;
 • nem haladták meg a 200.000 eurós miminis felső határértéket 

három költségvetési év ideje alatt.

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• ingyenes részvétel a Regionális Kézműipari és Kézműves Vásárokon, 
amelyek keretén belül lehetőségük nyílik bemutatni saját (kézműves 
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és/vagy kézműipari) termékeiket, részt vehetnek a gazdasági tevé-
kenységekben, illetve munkaműhelyeket készíthetnek elő a látoga-
tók számára a saját standjukon.

A regionális vásárok keretén belül a jogosult kedvezményezettek be-
mutathatják saját (kézműves és/vagy kézműipari) termékeiket, és gaz-
dasági tevékenységeket végezhetnek a hatályban lévő törvények felté-
telei szerint. A vásáron részt vevő kedvezményezettek, hasonlóképpen 
munkaműhelyeket szervezhetnek a látogatók számára saját standjukon. 
A munkaműhelyek keretén belül a kézművesek és kézműiparosok elma-
gyarázzák és bemutatják gyakorlati módon, hogy készülnek termékeik 
– kézzel szőtt szűnyegek, csomózott szőnyegek, hímzett ingek, hímzett 
faliszőnyegek, törölközők elkészítése; fonott termékek – zsineg, kosárkö-
tő- és fonott áru növényi rostokból; fazekasműhely, szövőműhely, hím-
zés, csipkekészítés, hagyományos kerámia és díszkerámia, ikonográfia, 
népművészeti babák készítése, tojáshímzés, maszkok készítése, nö-
vényi színek elkészítése és hagyományos anyagok festése, bőr-, vas-, 
üveg, facikkek készítése; restaurátor műhely; fafeldolgozó műhely és kis 
kézműipari bútorzat, ékszerkészítés stb. Az említett és az egyéb, ezen 
ágazatba tartozó munkaműhelyeknek tiszteletben kell tartaniuk a nép-
hagyományt úgy a felhasznált anyagok feldolgozási módja, mint a vég-
termék tekintetében.

TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK:

• ingyenes részvétel a vásáron;
• kedvezményezettek és azok termékeinek szállítási költségei (ameny-

nyiben azok különálló szállítást igényelnek).

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

maximum 2.500 lej/kedvezményezett Romániából (szállítás) és 5.000 lej/ 
kedvezményezett az Európai Unióból. 100% finanszírozás

INDÍTÁS BECSLÉS SZERINTI IDŐSZAKA: 

2017. június/évente
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PIACI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK FEJLESZTÉSI ÉS 
MODERNIZÁLÁSI PROGRAMJA

JOGOSULT KÉRELMEZŐK:

• kis- és középvállalkozások, illetve társaságok, szövetkezetek, ame-
lyek esetében legkevesebb 2 naptári év telt el az alapítástól számítva 
befektetési terv on-line kitöltésének időpontjáig, amelyek tevékeny-
ségi tárgya piaci termékek és szolgáltatások értékesítése, és az a 
TEÁOR-szám, amelynek tekintetében kérelmezik a finanszírozást, a 
befektetési terv on-line kitöltésének időpontja előtt legkevesebb 3 
hónappal engedélyezésre került.

Nem kapnak pénzügyi finanszírozást azok a társaságok, amelyek vissza 
nem térítendő pénzügyi juttatásban részesültek az elmúlt 3 év program-
jának keretén belül, vagy amelyek tagjai/ügyvezetői tagi/részvényesi/
ügyvezetői minőséggel rendelkeznek, vagy rendelkeztek egyéb kedvez-
ményezett társaságon belül, amelyek pénzügyi juttatásban részesültek 
az elmúlt 3 év programjának keretén belül.     

Hasonlóképpen nem kapnak pénzügyi finanszírozást azok a társaságok, 
amelyek egyéb olyan társaságok tagjai/ügyvezetői, amelyek a 2016. év-
ben az Energiaügyi Minisztérium, kkv és Üzleti Környezet által indított 
bármely Program keretén belül vissza nem térítendő pénzügyi juttatás 
kedvezményezettjei voltak.     

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• számítástechnikai IT berendezések beszerzése (PC típus, a következő 
összetétellel: központi egység, szerver, képernyő, nyomtató/fény-
másoló/multifunkcionális készülék, beleértve a hordozható rendsze-
reket, a tevékenység végzéséhez szükséges licenceket, audio-video 
rendszereket stb.); 

• vonalkód-leolvasó készülékek beszerzése; 
• a címkézéshez szükséges nyomtatóval rendelkező/nem rendelkező 

elektronikus mérlegek beszerzése; 
• elektronikus kasszagép beszerzése; 
• technológiai felszerelések, gépek, szerszámok és munkaberendezé-

sek beszerzése – beleértve a vonatkozó szoftvereket, mérőműsze-



56

reket és mérő-, ellenőrző és szabályozó berendezéseket, amelyek a 
tevékenység végzéséhez szükségesek;

• elektromos és villás targoncák beszerzése;
• befektetés immateriális javakba, amelyek a feltalálói szabadalomra, 

termékek és szolgáltatások márkáira (ökocímkézés, licencek), az 
on-line kereskedelem érdekében igénybe vett szoftverre, a piaci ter-
mékek és szolgáltatások értékesítési tevékenységeinek végzéséhez 
szükséges szoftverekre vonatkoznak; 

• bútorzat, irodai felszerelés, emberi és anyagi értékek védelmére 
készült rendszerek beszerzése;

• áruszállító eszközök beszerzése (N1, N2, N3 kategóriába tartozó ha-
szongépjármű, kivéve a G jelzéssel ellátott terepjáró járműveket);

• minőségbiztosítási /környezetközpontú/élelmiszer-biztonsági 
irányítási rendszer és munkahelyi biztonsági irányítási rendszer /
élelmiszer-biztonsági rendszer tanúsítása a következő szabványok 
egyikének megfelelően: MSZ EN ISO 9001:2008 (minőségirányítási 
rendszer), MSZ EN ISO 14001:2005 (környezetközpontú irányítási 
rendszer); MSZ EN ISO 22000:2005 (élelmiszer-biztonsági irányítási 
rendszer); OHSAS 18001: 2007 (munkahelyi egészségvédelmi és biz-
tonsági irányítási rendszer), egyszerű vagy integrált;

• honlap létrehozása a kérelmező tevékenységének, és a népszerűsí-
tett termékeknek vagy szolgáltatásoknak a bemutatása érdekében 
(beleértve az ágazat bejegyzésének költségeit, hosting nélkül) azon 
gazdasági szereplők esetében, amelyek nem rendelkeznek egyéb 
honlappal;

• speciális berendezések/felszerelések beszerzése energiamegtakarí-
tás céljából, illetve olyan rendszerek beszerzése, amelyek megújuló/
alternatív energiaforrásokat alkalmaznak azoknak a tevékenységek-
nek a hatékonnyá tétele érdekében, amely tekintetében kérelmezés-
re került a finanszírozás;

• a kereskedelmi vagy szolgáltatásvégzési helyiség fűtését vagy légkon-
dicionálását ellátó berendezés beszerzése; 

• képzési tanfolyamokon való részvétel szakmai képzés/szakképesí-
tés/szakosodás/szakmai tökéletesedés céljából, a piaci termékek és 
szolgáltatások értékesítésének területén, amely tekintetében a finan-
szírozás kérelmezésre került, alapvető higiéniai ismeretekről szóló 
tanfolyamokon való részvétel, amelyek szükségesek a piaci termékek 
és szolgáltatások értékesítésének tevékenységeihez;

• a Kis- és Középvállalkozások Hitelbiztosításának Nemzeti Alapját – 
S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) megillető, a garancia odaítélési évének 
megfelelő garanciadíj, azoknak a garanciáknak az esetében, amelyek 
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a kedvezményezettek által szerződött hitelek tekintetében kerültek 
benyújtásra a Program keretén belül elfogadott üzleti tervek meg-
valósítása érdekében, azon kérelmezők számára, amelyek a hitelből 
saját hozzájárulást biztosítottak;

• a dokumentáció összeállítása érdekében végzett tanácsadás a 
Program keretén belüli finanszírozás megszerzése és a projekt ösz-
szeállítása tekintetében (a projekt választható/elszámolt értékének 
maximum 4%-a, tanácsadás kevésbé, nem haladhatja meg az 5769 
lej értéket).

Az irányítási rendszerek gyakorlatba ültetése és tanúsítása érdekében 
végzett, az irányítási rendszerek gyakorlatba ültetéséhez és tanúsításá-
hoz kapcsolódó tevékenységek tekintetében a következő szolgáltatási 
kategóriák kerülnek finanszírozásra:
• képzési tanfolyam a minőségbiztosítási/környezetközpontú/élelmi-

szer-biztonsági és munkahelyi biztonsági irányítási rendszerhez/élel-
miszer-biztonsági rendszerhez kapcsolódó tevékenységekben részt 
vevő személyzet számára (belső ellenőrzés);

• az irányítási rendszerek gyakorlati alkalmazásához szükséges doku-
mentáció összeállítása érdekében végzett tanácsadás; 

• minőségbiztosítási/környezetközpontú/élelmiszer-biztonsági irányí-
tási rendszer és munkahelyi biztonsági irányítási rendszer /élelmi-
szer-biztonsági rendszer tanúsítása, egyszerű vagy integrált.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

maximum 250.000 lej/kedvezményezett

FINANSZÍROZÁSI ARÁNY:

a támogatható költségek teljes összegének maximum 90%-a

INDÍTÁS BECSLÉS SZERINTI IDŐSZAKA:

2017. II. trimeszter



58

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
SZEKTORÁBAN, A MENEDZSER FUNKCIÓT 
BETÖLTŐ NŐK KÖRÉBEN, A VÁLLALKOZÓI 
KULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 
INDÍTOTT TÖBBÉVES NEMZETI PROGRAM9 

JOGOSULT KÉRELMEZŐK:

• Mikrovállalkozások,autorizált magánszemélyek,amelyek függetle-
nül gazdasági aktivitásokat hajtanak végre,egyéni vállalkozás amely 
keretén belül legkevesebb egy társ női személy legyen és legalább 
50%-ot képviseljen a részvényekből.

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

•  Szállitási és szállási költségek a nemzetközi és regionális konferenci-
ák lezajlása alatt

•  Üzleti munka a kiválasztott pályázoknak,bemondoknak,a miniszteriu-
mi képviselőknek ,rendezőknek  és a  Román női tagoknak a vállalko-
zoi konzulátusból.

•  Szállitási és szállási költségek az Europai Unios események részvétlé-
hez amely a női tagok számára van meghirdetve

•  Prospektusok,hirdetési és bemutatási anyagok megszerkesztése és 
többszörösitése

•  terem béri költségek
•  szervezési és fogadási költségek

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

maximum 2.500 lej/projektre

FINANSZÍROZÁSI ARÁNY:

a támogatható költségek összértékének 100%-a 

INDÍTÁS BECSLÉS SZERINTI IDŐSZAKA: 

2017 II. trimeszter

9. * a kiadvány nyomtatásának időpontjában nem volt információnk arról, hogy 
folytatják-e ezt a programot.
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A KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS ÚJÍTÁS 
SERKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ PROGRAM A KIS- 
ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN

JELENTKEZHETNEK:

• mikro- kis- és középvállalkozások, amelyek esetében a megalapítástól 
számítva legkevesebb 2 naptári év telt el a programra való jelentkezés 
időpontjáig, és a TEÁOR-szám, amelynek tekintetében kérelmezik a 
finanszírozást, a programra való jelentkezés időpontja előtt legkeve-
sebb 3 hónappal engedélyezésre került, illetve legkevesebb 10, teljes 
munkanormával, korlátlan időtartamú munkaviszonnyal rendelkező 
alkalmazottal rendelkeznek a 2016.12.31-i időpontban.  

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• a tulajdonjog ágazatában szervezett, általános és szakmai képzési 
tanfolyamok részvétel díja, a képzéseken való részvétel érdekében 
történő szállítási költségek és szállásköltségek maximum 5 személy 
számára/kkv;  

• a cég előzetes felmérése érdekében végzett tanácsadás és kutatás/
adatgyűjtés a szabadalmaztatható megoldások tekintetében; 

• a szellemi tulajdonjogoknak a Találmányok és Márkák Állami Hivata-
lánál (OSIM) történő regisztrációs díjainak megfelelő kiadások.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

• maximum 25.000 lej/kedvezményezett a tulajdonjog ágazatában 
szervezett, általános és szakmai képzési tanfolyamok részvétel (ma-
ximum 5 képzésben részesülő személy/kkv);

• maximum 5.000 lej/kedvezményezett a cég előzetes felmérése érde-
kében végzett tanácsadás és kutatás/adatgyűjtés a szabadalmaztat-
ható megoldások tekintetében; 

• maximum 20.000 lej/kedvezményezett a szellemi tulajdonjogoknak a 
Találmányok és Márkák Állami Hivatalánál (OSIM) történő regisztráci-
ós díjainak tekintetében.

FINANSZÍROZÁSI ARÁNY:

a támogatható költségek összértékének 90%-a.



60

INDÍTÁS IDŐSZAKA: 

2017/évente

A SZOCIÁLIS GAZDASÁGI SZFÉRÁBA 
TARTOZÓ MIKROVÁLLALKOZÁSOK 
MEGALAPÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK 
SERKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ PROGRAM10 

JOGOSULT KÉRELMEZŐK:

• mikrovállalkozások, engedélyezett magánszemélyek (PFA), amelyek 
független módon végeznek gazdasági tevékenységet, magánvállal-
kozások, amelyek esetében a megalapítástól számítva legkevesebb 
2 naptári év telt el a programra való jelentkezés időpontjáig, és a 
TEÁOR-szám, amelynek tekintetében kérelmezik a finanszírozást, az 
on-line jelentkezés időpontjában jogosult és engedélyezett, illetve 
legkevesebb egy tag a hátrányos helyzetű személyek kategóriájába 
tartozik a társaságnak a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalhoz való 
bejegyzésének időpontjában, vagyis:

 • azok a fiatalok, akik nem töltötték be a 25. életévet, vagy akik 
maximum 2 éve fejezték be tanulmányaikat, és még nem alkal-
mazták őket rendszeresen fizetett tevékenység tekintetében, 
nők, munkanélküliek, azok a személyek, akik legkevesebb 45 
évesek a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalhoz való bejegyzé-
sének időpontjában, és amelyek a társaság üzletrészeinek több 
mint 50%-át birtokolják a kisvállalkozások esetében, illetve az a 
személy, amely a gazdasági tevékenységet végző, engedélyezett 
magánszemély (PFA)/magánvállalkozó képviselője a hátrányos 
helyzetű személyek kategóriájába tartozik. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• technológiai felszerelések, gépek, szerszámok és munkaberendezé-
sek beszerzése – beleértve a vonatkozó szoftvert, mérőműszereket 
és mérő-, ellenőrző és szabályozó berendezéseket;

10. a kiadvány nyomtatásának időpontjában nem volt információnk arról, hogy folytatják-e 
ezt a programot.
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• befektetés immateriális javakba, amelyek a feltalálói szabadalomra, 
termékek és szolgáltatások márkáira (franchise, ökocímkézés, licen-
cek), az on-line kereskedelem érdekében igénybe vett szoftverre, 
egyéb szoftverekre vonatkoznak;

• bútorzat, irodai felszerelés, emberi és anyagi értékek védelmére 
készült rendszerek beszerzése;

• számítástechnikai IT berendezések beszerzése (PC típus, a következő 
összetétellel: központi egység, szerver, képernyő, nyomtató/fény-
másoló/multifunkcionális készülék, beleértve a hordozható rendsze-
reket, a tevékenység végzéséhez szükséges licenceket, audio-video 
rendszereket stb.); 

• áruszállító eszközök beszerzése (N1, N2, N3 kategóriába tartozó ha-
szongépjármű, kivéve a G jelzéssel ellátott terepjáró járművek);

• honlap létrehozása a kérelmező tevékenységének, és a népszerűsí-
tett termékeknek vagy szolgáltatásoknak a bemutatása érdekében 
azon gazdasági szereplők esetében, amelyek nem rendelkeznek 
egyéb honlappal (maximum 10.000 lej keretén belül);

• a tevékenységek on-line népszerűsítése, papírra nyomtatott és és 
elektronikus hordozón lévő, a tevékenységek népszerűsítése érdeké-
ben készült anyagok összeállítása és legyártása, reklámszpotok általi 
népszerűsítés a médiában (a támogatható költségek értékének 15%-
os határán belül, népszerűsítés és tanácsadás kevésbé);

• a jelen program keretén belüli finanszírozás megszerzése érdeké-
ben, a dokumentáció összeállítása tekintetében végzett tanácsadás 
(a projekt választható/elszámolt értékének maximum 5%-a, tanács-
adás kevésbé);

• vállalkozó készségek fejlesztését megcélzó képzések – a kérelmező 
társaság tagja/ügyvezetője számára, a vállalkozói oktatás területén 
elismert, engedélyezett szervezet által megszervezett képzés;

• speciális berendezések/ felszerelések beszerzése energia-megtaka-
rítás céljából, illetve olyan rendszerek beszerzése, amelyek megújuló 
energiaforrásokat alkalmaznak a tevékenységek hatékonnyá tétele 
érdekében.

TÁMOGATÁS TÍPUSAI:

• maximum 50.000 lej/kedvezményezett; 
• a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalban, a mikrovállalkozás bejegy-

zése alkalmával végzett bejegyzési műveleteknek megfelelő díjak 
fizetése alóli kivonás, illetve Románia Hivatalos Közlönyének IV. 
részében való közléséért fizetett díj fizetése alóli kivonás.
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FINANSZÍROZÁSI ARÁNY:

a támogatható költségek összértékének 90%-a.

INDÍTÁS IDŐSZAKA: 

2017. július, évente

AZ IFJÚSÁG FINANSZÍROZÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI (DRI)

INTERETNIKUS ÉS AZ INTOLERANCIA LEKÜZDÉSÉRE 
IRÁNYULÓ PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK

1. Tengely. Projektek és programok, amelyek tekintetbe veszik az 
adott év egy vagy több prioritását, amelyek az Interetnikus Kapcso-
latok Részlege szintjén kerültek rögzítésre, ezáltal:

• nemzeti kisebbségek jogainak és nyelveinek megismerése és nép-
szerűsítése különböző területeken, főként a Nemzeti Kisebbségek 
Védelméről szóló Keretegyezmény és a Regionális vagy Kisebbségi 
Nyelvek Európai Chartájában előírt területeken;

• innovatív megoldások népszerűsítése az interkulturális oktatási te-
rületen, különös hangsúlyt fektetve a roma közösségek bevonására; 
kultúraközi és vallásközi párbeszéd népszerűsítése;  

• a nemzeti kisebbségek kulturális, materiális és immateriális öröksé-
gének megismerése és kamatoztatása; a mesterségek és ezek sajá-
tos hagyományainak újbóli életre keltésének támogatása a vállalko-
zási oktatás érdekében és ezen ágazat kompetenciájának serkentése 
érdekében;

• a nemzeti kisebbségeknek a kortárs irodalomban és művészetben 
történő sajátos kifejezési formáinak támogatása;

• a kisebbségi fiatalok bátorítása és támogatása arra vonatkozóan, 
hogy vegyenek részt a közösség életében és általános értelemben, 
a közéletben; a nemzeti kisebbségek sorából érkező fiatalok polgári 
részvételére irányuló kompetenciák növelése.
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TÁMOGATOTT CSELEKVÉSI TÍPUSOK, 
PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK: 

• Oktatási projektek
 • Diákok és fiatalok számára szervezett táborok, amelyek különbö-

ző, kisebbségek számára rendelt oktatási formákat követnek;  
 • Iskolai versenyek és fesztiválok, egyéb nonformális oktatási 

tevékenységek;
 • Oktatók és tanfelügyelők, akadémiai professzorok konferenciá-

kon/ szemináriumokon/ munkaértekezleten való összegyűlése 
bizonyos tankönyvek, oktatási útmutatók, kiegészítő tankönyvek 
stb. összeállítása érdekében;  

 • Könyvek, munkák, audio-video oktatási eszközök létrehozása 
kisebbségi nyelven, vagy két nyelven a gyermekek és oktatók 
tevékenységeinek érdekében.  

• Kulturális és interkulturális projektek
 • Fesztiválok, turnék és egyéb események, amelyek a nemzeti 

kisebbségbe tartozó, vagy hozzájuk kapcsolódó személyek/cso-
portok kulturális kifejezésére irányulnak – irodalom, tánc, zene, 
színház, film stb. által;  

 • Versenyek, műhelyek, művészeti/alkotási táborok, egyéb, a 
művészetek szférájába tartozó, interetnikus és interkulturális 
rendezvények;

 • Könyvek és publikációk különböző nyelveken történő kiadására 
vonatkozó tevékenységek; 

 • Tréningprogramok és tapasztalatcserék a kisebbségi kiadványok 
újságírói, az olyan rádió és televízió szerkesztőségeinek tagjai 
számára, amelyek kisebbségekkel foglalkoznak.

• Ifjúsági projektek 
 • Interetnikus/interkulturális témájú összejövetelek, szemináriu-

mok, nyári iskolák, táborok, műhelyek;
 •  Képzési programok és tréningek az összes etnikai csoportba 

tartozó fiatalok számára, amelyek az interkulturális oktatás-
ra, szervezeti menedzsmentre, alapokhoz való hozzáférésre, 
cselekvési tervek és stratégiák kidolgozására, részvételi munka-
módszerekre, a saját tevékenység népszerűsítésére és sajtóban 
történő nyilvánosságra hozatalára stb. irányulnak. 

• Kiállítások és vásárok
 • Kiállítások és vásárok szervezése, vagy azokon való részvétel a 

diverzitásra és az interkulturális kapcsolatokra irányuló alkotóré-
szekkel/részlegekkel;  
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 • Könyvkiállításokon, olyan részlegeken való részvétel, ame-
lyeket a kisebbségi nyelveken írt könyvek részére alakítottak 
ki, illetve kisebbségi írók számára, akik különböző nyelveken 
írták alkotásaikat;

 •  A kisebbségek kultúrájához kapcsolódó hagyományokról és 
mesterségekről szóló vásárok szervezése/és az ezeken törté-
nő részvétel;

 •  Diverzitásra és az etnikai csoportok közötti párbeszédre irányuló 
műhelyek/táborok/festészeti-, grafikai-, fényképkiállítások.  

• Szervezeti kultúrára irányuló projektek 
 • A projektek összeállításáról és menedzsmentjéről, alapokhoz 

való hozzáférésről, egyéb, a szervezetek számára hasznos témák 
köré szerveződő szemináriumok és képzési programok;

 • Versenyek, táborok, kiadói tevékenységek szervezése, amelyek 
hozzájárulhatnak az interetnikus kapcsolatok területén aktív 
szervezetek cselekvési képességének megerősítéséhez.

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• szemináriumok, kollokviumok, tudományos tanácskozások, kon-
ferenciák, kongresszusok, kerekasztal-beszélgetések, értekezések, 
munkatalálkozások, gyűlések, plenáris ülések, műhelyek, worksho-
pok szervezése az országban és az ezeken való részvétel;

• a tolerancia és az etnikai diverzitás kultúráját népszerűsítő, országos 
és nemzetközi érdekeltségű, kulturális, interkulturális és sporte-
semények szervezése, és az ezeken történő részvétel (fesztiválok, 
előadások, versenyek, mérkőzések, összejövetelek, kiállítások, könyv-
kiadások, vásárok);

• oktatási tevékenységek megszervezése az országban, és az ezeken 
történő részvétel (táborok, nyári iskolák, versenyek, tréningek);

• dokumentumanyagok létrehozása, megjelentetése, nyomtatása, 
beszerzése, lefordítása és terjesztése (brosúra, tájékoztató lapok, 
prospektusok, albumok, időszakos kiadványok, könyvek, tankönyvek, 
antológiák, poszterek, bannerek, naptárak, határidőnaplók, enciklo-
pédiák, hirdetmények, CD-k, DVD-k, multimédia);

• dokumentumfilmek megrendelése és/vagy létrehozása;
• reklám célú írószerek és reklámanyagok beszerzése;
• nyilvános tájékoztatási kampányok és arculat létrehozása.
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A PROJEKTEK CÉLKITŰZÉSEI A KÖVETKEZŐ 
TEMATIKÁT KÖVETI, ÉS A PROGRAM TEKINTETÉBEN A 
KÖVETKEZŐKET SZÜKSÉGES ELŐTÉRBE HELYEZNI:

• etnikai, nyelvi, kulturális és vallási diverzitás;
• a nemzeti kisebbségek, illetve a nemzeti kisebbségek és többségben 

lévő nemzetiségek közötti megfelelő ismeret és megértés művelése;
• a nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogi és intézményes keret töké-

letesítése;
• faji és etnikai intolerancia leküzdésére irányuló politikák népszerűsí-

tése;
• a civil társadalommal, közintézményekkel és a helyhatóságokkal 

fenntartott partnerségi kapcsolatok folytatása a jó interetnikus kap-
csolatok támogatása érdekében;

• különböző európai programokban és együttműködésekben való 
részvétel az interetntikai kapcsolatok szférájában.

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

minimum 15.000 lej és maximum 170.000 lej között, 90%

A FINANSZÍROZÁSI KÉRELMEK 
BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:

évente 2 alkalom:
• 2017. április
• 2017. augusztus (abban az esetben, hogyha maradt keret 

az első szesszió lezárása után)

AZ IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM 
PROGRAMJAI IFJÚSÁGI TERÜLETEN (MTS)

1. AZ IFJÚSÁGI CSELEKVÉSEK TÁMOGATÁSÁNAK PROGRAMJA

ALKALMAS KÉRELMEZŐK:

• nemkormányzati ifjúsági/egyetemista szervezetek.
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TÁMOGATOTT TERÜLETEK:

• Kultúra és nonformális oktatás:
 • Az irodalmi foglalkozások és az irodalmi alkotás serkentése a 

fiatalok körében;
 • A fiatalok kreativitásának és teljesítményének támogatása 

és serkentése a kreatív iparágakban (reklám, szépművészet, 
előadó-művészet, kutatás-fejlesztés, szoftver stb.);

 • A fiatalok számára készített nonformális oktatási projektek 
fejlesztése.

• Egészség, sport és szabadidő:
 • A serdülők és fiatalok drog-, alkohol- és dohányfogyasztásának 

megelőzésére irányuló cselekvések;
 • Egészségvédelmi oktatás a szexuális úton terjedő betegségek 

megelőzéséről, és a HIV-fertőzés hatásainak csökkentéséről 
szóló projektek támogatása által;

 • Fogyatékkal élő fiatalok bevonása a sportok gyakorlásába;
 • Túlsúly, elhízás elleni küzdelem a fiatalok sorában speciális pro-

jektek által.
• Részvétel és önkéntesség:

 • Szemináriumok, konferenciák és egyéb hasonló események 
támogatása az ifjúsági részvétel támogatása érdekében; 

 • Az önkéntesség jellegzetes tevékenységeinek támogatása;
 • A fiatalok által a közösség életében végzett tevékenységek fej-

lesztése és változatossá tétele.
• Munka és vállalkozás:

 • Az ifjúság gazdasági tevékenységének serkentése;
 • Az ifjúság kreativitásának serkentése a gazdasági és szociális 

ágazatban. 

PROJEKTTÍPUSOK:

• gyakorlóév és képzések; versenyek, táborok; fesztiválok; filmtár/
videotár; kampányok; karavánok; kiállítások; vásárok; sportesemé-
nyek és turisztikai rendezvények; ifjúsági klubok; szemináriumok; 
tudományos tanácskozások; kerekasztal-beszélgetések; tárgyalások; 
konferenciák; erőforrás-központok; munkaesemények, munkatalál-
kozások;

• a projektek országos vagy helyi szinten kerülnek benyújtásra.
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VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

maxim 50.000 lei/90%

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 

2017. május, évente kerül megszervezésre 

ROMÁNIAI NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
(AFCN) -  KULTURÁLIS PROJEKTEK

ALKALMAS KÉRELMEZŐK:

• engedélyezett természetes személyek;
• egyesületek;
• alapítványok;
• kulturális közintézmények;
• kulturális tevékenységet végző kereskedelmi társaságok.

VÁLASZTHATÓ PROJEKT-KATEGÓRIÁK: 

• immateriális kulturális örökség és kulturális beavatkozás; 
• materiális kulturális örökség;
• képzőművészet;
• építészet és design.

A Romániai Nemzeti Kulturális Alap kiemelt figyelmet szentel a terjedel-
mes, átfogó és integratív jellegű kulturális projektekre. 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

maximum 50.000 lej – 75.000 lej/projekt, 90%

A PROGRAM FUTAMIDEJE: 

2017. június–november

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 

2017. április/szeptember, évente egyszer vagy kétszer



KÖZVETLEN UNIÓS 
FORRÁSOK
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ERASMUS PLUS

ALKALMAS KÉRELMEZŐK: 

 • az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén aktív állami vagy 
magánszervek; 

 • ifjúsági területen aktív ifjúsági csoportok (fiatalok és fiatal mun-
kások, illetve az ifjúsági területen stratégiai partnerek oktatási 
céljával történő utazás). 

A KÖVETKEZŐK SZÁMÁRA: 

Ifjúság - mobilitás:
• különböző országokból érkező ifjúság csoportok, akik kis időre 

találkoznak (5-21 nap) annak érdekében, hogy a nonformális oktatás 
jellegzetes tanulási programjában vegyenek részt (diákcsere);

• fiatalok, akik különböző országok önkéntesei az Európai Önkéntes 
Szolgálat által, 2 hét és 12 hónap között változó időszakban.

STRATÉGIAI PARTNEREK A KÖVETKEZŐK TEKINTETÉBEN:

• új és innovatív megközelítés fejlesztése az oktatási, képzési kínálat 
minőségének és relevanciájának növelése, és a résztvevő szereplők 
ifjúsági munkája érdekében;  

• személyre szabott segítség biztosítása, tanítás együttműködés 
alapján, kritikus gondolkodás, nyitott oktatási erőforrások, virtuális 
mobilitás vagy egyéb innovatív oktatási módszerek;  

• kapcsolatok létrehozása formális, informális és nonformális oktatás 
között, szakmai képzés, ifjúsági munka és a fiatalság kapcsolódása a 
munkapiachoz a kompetenciák és képesítések fejlesztése által; 

• ágazatközi és nemzetközi együttműködési kultúra népszerűsítése; 
• szervezeti kapacitásfejlesztés; 
• egyenlőség népszerűsítése és ennek a fiatalság oktatásába és képzé-

sébe való belefoglalása az iskola abbahagyásának megelőzése érde-
kében, és annak serkentése érdekében, hogy a hátrányos csoportok 
részt vegyenek a közösségben; 

• vállalkozó kultúra serkentése (beleértve a szociális vállalkozásokat) az 
aktív állampolgárság és a foglalkoztathatóság fejlesztése érdekében; 

• a tanulásban és foglalkoztathatóságban való részvétel növelése kar-
rier-tanácsadás és segítő szolgáltatások által.
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STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD:

• Országos értekezletek és nemzetközi szemináriumok: 
 • amelyek teret biztosítanak a fiatalok tájékoztatásának, vitáinak, 

aktív részvételének – a döntő tényezőkkel rendelkező párbeszé-
dekben – azokra az aspektusokra vonatkozóan, amelyek rele-
vánsak a Strukturált párbeszéd, vagy az EU ifjúsági stratégiája 
tekintetében;

 • amelyek előkészítik a terepet a hivatalos ifjúsági konferenciák 
számára, amelyek minden félévben megszervezésre kerülnek 
abban a tagállamban, amely az Európai Unió soros elnökségét 
látja el. 

• Konferenciák;
• Ifjúság megkérdezése azzal a céllal, hogy kiderüljön, melyek az 

ifjúság igényei a demokratikus életben való részvételhez kapcsolódó 
aspektusokra vonatkozóan (online megkérdezés, kérdőívek stb.);

• Események:
 • amelyek vitákat indítanak és információkat szolgáltatnak poli-

tikai témákról a fiatalság számára, az Európai Ifjúság Hét ideje 
alatt szervezett tevékenységekhez kapcsolódóan;

 • amelyek serkentik a demokratikus intézmények működését és a 
döntő tényezők szerepét ezen intézményeken belül.

FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

Ennek a finanszírozásnak nincs rögzített összege, az, a projekt költségei-
nek függvényében kerül kiszámításra 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 

2017. február 2.
2017. október 4.

COSME

Egy kifejezetten a kis- és középvállalkozásokra (kkv) irányuló prog-
ram. A kis- és középvállalkozások (kkv-k) vissza nem térítendő támo-
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gatások, kölcsönök és – bizonyos esetekben – garanciák formájában 
juthatnak uniós finanszírozáshoz. Emellett a kkv-k különböző áruk 
beszerzésére vagy szolgáltatások igénybe vételére irányuló szerződé-
seket is elnyerhetnek.

A COSME a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozá-
sokat segítő program. Az Európai Bizottság által irányított új programot 
kifejezetten a kkv-k támogatása céljából hozták létre. A COSME célja a 
kkv-k finanszírozáshoz jutásának és piaci hozzáférésének javítása, a vál-
lalkozók támogatása, valamint a vállalkozások létrehozását és növekedé-
sét ösztönző feltételek biztosítása.

A program az ezen két pénzügyi eszközön keresztül segíti elő és javítja a 
kkv-k finanszírozáshoz jutását:
• Hitelgarancia-eszköz;
• Növekedésösztönző tőkefinanszírozási eszköz.

A COSME programot a Bizottság a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségen 
(EASME) keresztül irányítja.

KÖZLEKEDÉS, ENERGIA ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS 
TECHNOLÓGIÁK

A kkv-k az uniós energia-, közlekedési és digitális hálózatok hiányzó ösz-
szeköttetéseit megteremtő projekteket finanszírozó Európai Hálózatfi-
nanszírozási Eszköz (CEF) révén is forráshoz juthatnak. A támogatható-
ság szabályait a pályázati felhívásokban határozzák meg. A CEF forrásait 
a Bizottság az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségen 
(INEA) keresztül közvetlenül kezeli.

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

A kkv-k az alábbi területeken kapcsolódhatnak be a Horizont 2020 prog-
ramba, azaz az új uniós kutatási programba.
• „Ipari vezető szerep”: Innováció a kis- és középvállalkozásoknál;
• Alacsony szén-dioxid kibocsátású fenntartható ipar (SILC II);
• A Horizon 2020 program „Vezető szerep az alap- ipari technológiák 

területén” elnevezésű pillérének része;
• „Társadalmi kihívások”: A „Biztonságos, tiszta és hatékony energia” 

célkitűzés energiahatékonysági része;
• Az „Éghajlatváltozás elleni küzdelem, környezet, erőforrás-haté-
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konyság és nyersanyagok” kihíváshoz kapcsolódóan a hulladékgaz-
dálkodással, a vízgazdálkodással, az innovációval és a fenntartható 
nyersanyag-ellátással összefüggő pályázati felhívások.

A Horizon 2020 program ezen területeit a Bizottság az EASME ügynöksé-
gen keresztül kezeli.

A kkv-kat támogató eszköz a rendkívül innovatív, erős növekedési és 
nemzetközivé válási szándékkal rendelkező kkv-kra irányul, függetlenül 
attól, hogy csúcstechnológiai, kutatásvezérelt, szociális vagy szolgáltató 
vállalkozásokról van-e szó. Vállalkozástámogatás és mentorálás céljára 
egy-egy kkv akár 2,5 millió EUR forráshoz is juthat.

MEZŐGAZDASÁG

A közös agrárpolitika (KAP) keretében számos finanszírozási lehetőség 
elérhető a kisvállalkozások részére:
• Az iskolatejprogramban, az iskolagyümölcs-programban, és a me-

zőgazdasági termékek Unión belüli és Unión kívüli promóciójában 
érintett vállalkozások jogosultak támogatásra.

• A mezőgazdasági termelést végző vállalkozások közvetlen kifizetések-
re lehetnek jogosultak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból.

• A vidéki területeken található vállalkozások az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból juthatnak támogatáshoz. A finanszí-
rozási prioritások az uniós tagállam vagy régió prioritásai szerint 
változnak.

• Romániában a vidéki, nem mezőgazdasági szektorban tevékenykedők 
támogatására, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) 2014-2020 
keretein belül, mintegy 70.000 eurós támogatást lehet lekérni a vidéki 
kis vállalkozások indítására. Ezen program ösztönzi a vidéki fejlesztés 
fellendítését és a hagyományos tevékenységek fennmaradását.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

• A farmot működtető vállalkozók;
• Olyan személyek akik először hoznak létre nem-mezőgazdasági 

vállalkozást;
• A pályázás évében megalakuló mikro- és kisvállalkozások;
• Olyan mikro- és kisvállalkozások, amelyek már 3 pénzügyi év régi-

séggel rendelkeznek, de még nem kezdték meg tevékenységüket a 
pályázat leadásának időpontja előtt.  
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A pályázók előzetesen ki kell válasszanak egy tevékenységi területet, 
ugyanis nem akármelyik területen folytatott tevékenység részesül finan-
szírozásban.

FINANSZÍROZÁSBAN RÉSZESÍTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK:

• Textil, karton vagy papír alapú tárgyak gyártása;
• Kémiai- vagy gyógyszerészeti anyagok előállítása;
• Fafeldolgozás.

ACCES PROGRAM

A Kulturális Minisztérium a 2017-os évben 1.000.000 lejes támogatást hir-
det kulturális programok megszervezéséhez a következő témakörök-ben: 
architektúra, írott kultúra, film, a fellépések művészete, interkul-túrális 
párbeszéd, szellemi örökségek.

Az ACCES Program álltal kiírt teljes keretösszeg a kultúrális progamok fi-
nanszírozásához 1.000.000 lej és a maximális összeg amit megpályáz-hat-
nak -szervezetek, alapitványok, kultúrális közintézmények és más jogi sze-
mélyiséggel bíró entitások - 100.000 lej.
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EGYÉB FORRÁSOK
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BGA PROGRAM - REGIONÁLIS 
ERDÉLYI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

ALKALMAS KÉRELMEZŐK: 

• nemkormányzati szervezetek, non-profit egyesületek, állami intéz-
mények, helyi, regionális és országos közigazgatási szervek;

• jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozási szövetségek, és 
engedélyezett természetes személyek, amelyek gazdasági tevékeny-
séget végeznek;

• egyházi jogi személy, és ennek adminisztrációját ellátó intézmény, 
amely által vallási, oktatási, gyermekvédelmi, kulturális tevékenysé-
gek vagy szolgáltatások kerülnek kivitelezésre. 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

• Oktatási, kulturális és kapcsolódó tevékenységekre irányuló progra-
mok támogatása, amelyek a magyar közösség céljait szolgálják 

 • a magyar történelem és kulturális örökség fontosságának 
megőrzése helyi vagy regionális szinten, hagyományos kulturá-
lis ifjúsági programok, illetve a szórvány támogatására irányuló 
programok által;

 • a magyar közoktatás programjainak támogatása, (nevelés - 
oktatás), főként a tehetségek menedzselése, az ismeretek és 
tudomány terjesztése, közösségszervezés és a karriertémáknak 
az intézményen kívüli terjesztése érdekében; 

 • Magyar szakmai fejlődés támogatása, felnőttképzések, felsőok-
tatási programok (tudományos kutatás, konferenciák, oktatási 
események és szakmai táborok);

 • Iskolabusz működtetésének támogatása. 
• Írott és elektronikus média, illetve olyan kiadványok támogatása, 

amelyek a magyar közösség céljait szolgálják 
 • Oktatás és tudományok szakmai kiadványok támogatása.  

• A magyar közösségek célját szolgáló fejlesztések támogatása 
 • A kulturális és oktatási célkitűzések regionális vagy helyi fontos-

sággal bíró infrastruktúrának fejlesztésének támogatása; 
 • a támogatási infrastruktúra javítása oktatási célokból.

• Regionális vagy helyi nemkormányzati szervezetek, ugyanakkor ok-
tatási, gyermekvédelmi, kulturális és szociális intézmények valamely 
egyház keretén belül 
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 • működési költségek támogatása: személyes jellegű kifizetések 
és hozzájárulások, anyagi és immateriális javak, szolgáltatások, 
kiszállási költségek, karbantartási költségek.

FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

- 150.000 – 600.000.Ft. 

FINANSZÍROZÁSI ARÁNY:

a finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utóla-
gos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadást követően.

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK:

2017. január 1. – 2017. december 31.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:

2017., évente kerül megszervezésre

A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY ÁLTAL 
TÁMOGATOTT PROGRAMOK

1. AZ IFJÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK 
TÁMOGATÁSA A KÖZÉLETBEN

ALKALMAS JELENTKEZŐK:

• nemkormányzati szervek és jogi személyiséggel rendelkező ifjúsági 
szervezetek és azok tagszervezetei (ebben az esetben a kérelmet/
nyilatkozatot a jogi személyiséggel regisztrált szervezet bélyegzője 
által szükséges hitelesíteni) és diáktanácsok.
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TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:

• Országos szervezetek: az országos szintű rendezvények támogatása 
érdekében, amely az országban való maradást serkentik (országos 
szervezet, bármely szervezet országosnak tekinthető, amely legkeve-
sebb három megyében jelen lévő tagszervezettel rendelkezik);

• Megyei és városi szervezetek: a közösség megszilárdítására irányuló 
tevékenységek védelme érdekében;

• Vidéki környezetben működő szervezetek: a közösségeknek a vidéki 
ifjúsági programok népszerűsítésében való részvételének védelme 
érdekében;

• Szórványban működő szervezetek: azon programok védelme érde-
kében, amelyek a hagyományos tevékenységeket, a magyar nyelvet 
és a kulturális örökséget támogatják, és céljuk az ott élő magyar 
közösségek megerősítése;

• Diáktanácsok: a diákok szakmai és szabadidős tevékenységeinek 
megerősítése érdekében 

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE:

• A diáktanácsok esetében 500 lej
Pályázó szervezetek esetében minimum 500 lej, maximum 2000 lej. Egy 
szervezet maximum 3 pályázatot nyújthat be. Egy diáktanács maximum 
2 pályázatot nyújthat be.

PROJEKTEK BENYÚJTÁSA

évente, tavasszal és ősszel

2. KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

ALKALMAS JELENTKEZŐK:

• jogi személyiséggel rendelkező nemkormányzati szervezetek, intéz-
mények, parókiák. 



78

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:

• hagyományos, oktatási tevékenységek, tapasztalatcsere (népzene, 
néptánc, népművészet);

• amatőr és hivatalos művészeti események, képzés és támogatás 
országos forduló érdekében (fesztiválok, találkozók, kórusok, népi 
színházak és egyetemi hallgatókból álló színházi csoportok, rézfúvós 
zenekarok és szimfonikus események stb.);

• középiskolai képzés (gazdaság- és társadalomtudományi képzések, 
szociális, és ehhez kapcsolódó képzések a szakmai képzéssel nem 
rendelkező személyek számára);

• a magyar kultúrához kapcsolódó versenyek, vizsgák;
• a magyar kultúra fontos évforduló alkalmából szervezett rendezvé-

nyek támogatása és emlékművek felavatásának ünneplése;
• közösségfejlesztő tevékenységek;
• a magyar épített örökség értékelése és népszerűsítése; az „Örökségünk 

Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket” program támogatása;
• művészettörténeti kutatások támogatása;
• a „Magyar Házak”(által szervezett kulturális események támogatása.

PROJEKTEK BENYÚJTÁSA:

évente, tavasszal és ősszel

3. ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ 

ALKALMAS JELENTKEZŐK:

• 35 év alatti romániai magyar alkotóknak az irodalom, a vizuális 
művészetek, a zeneművészet, a színházművészet, a film és a televízió 
területén.

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:

• irodalom, szépművészet, zene, művészet, színház, film és televízió 
ágazatába tartozó munkák megvalósítása a művek létrehozásának 
területén.
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TÁMOGATÁS ÉRTÉKE:

legtöbb havi 790 lej

PROJEKTEK BENYÚJTÁSA:

évente, tavasszal és ősszel

4. SPORTTEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA 

ALKALMAS JELENTKEZŐK:

• jogi személyiséggel rendelkező nemkormányzati szervezetek, illetve 
jogi személyiséggel rendelkező sportklubok. 

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:

• sportesemények és szórakoztató események létrehozása helyi, me-
gyei és országos szinten. 

TÁMOGATÁS ÉRTÉKE:

minimum 500 lej, maximum 2.000 lej

Egy szervezet maximum 2 pályázatot nyújthat be.

PROJEKTEK BENYÚJTÁSA:

évente, tavasszal és ősszel
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5. SZÓRVÁNYKÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA

ALKALMAS JELÖLTEK:

• jogi személyiséggel rendelkező intézmények, egyesületek, illetve 
parókiák, amelyek programokat szerveznek a szórvány számára. 

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:

• a szórvány táborközpontjainak működéséhez való hozzájárulás; 
• a magyar közösségi központok infrastruktúrájának működése és 

fejlesztése; 
• a közösségek és a kistérségek megszilárdításának programjai (neves 

személyiségek meghívása által, különböző közösségi csoportok rész-
vételével, a szórványban élő közösségek közötti kapcsolatok megerő-
sítése a közös programok keretén belül).

PROJEKTEK BENYÚJTÁSA:

évente, tavasszal és ősszel

SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS 
IFJÚSÁGI ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK 
ÉVES FINANSZÍROZÁSI PROGRAMJA

ALKALMAS KÉRELMEZŐK: 

• egyesületek, alapítványok, vallási szervezetek/felekezetek, amelyek 
a törvény szerint Székelyudvarhely megyei jogú városban rendel-
keznek székhellyel/kirendeltséggel/munkaponttal, és amelyek fő 
tevékenysége ifjúsági vagy oktatási tevékenységek szervezése.   

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

• Érintett terület: Tudomány és technika
 • Történelem, tudomány és technika ismereti szintjének növelése;
 • Innovatív tudományos tevékenységekben való részvétel támoga-
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tása és népszerűsítése;
 • Egyéb releváns tevékenységek.

• Beavatkozási terület: Társadalmi párbeszéd és helyi demokrácia
 • Demokratikus értékek népszerűsítése a fiatalok sorában;
 • Interkulturális, illetve a rasszizmus, az idegengyűlölet és az into-

lerancia leküzdésére irányuló párbeszéd támogatása a fiatalok 
körében;

 • Az ifjúság részvételi fokának növelése a közéletben, és a fia-
talság biztatása az egyéni vagy csoportos felelősségvállalások 
tekintetében;

 • Az emberi jogok védelméről szóló tájékoztató kampányok 
létrehozása; 

 • Tájékoztatási szint és érzékenység növelése a közösség életének 
tekintetében, és polgári magatartásforma fejlesztése; 

 • Partnerségi kapcsolatok megerősítése az oktatási intézmények 
és egyéb társadalmi szereplők között; 

 • A fiatalok bevonásának növelése a projektszervezésekbe és az 
iskolán kívüli tevékenységekbe; 

 • Egyéb releváns tevékenységek.
• Beavatkozási terület: Önkéntesség serkentése 

 • Tapasztalatcsere és a legjobb gyakorlatok cseréje;
 • Tanulmányok végzése és kutatási tevékenységek folytatása és 

ezek eredményeinek bemutatása;
 • Konferenciák és egyéb események szervezése, amelyek népsze-

rűsítik a tárgyalásokat és felhívják a közvélemény figyelmét az 
önkéntesség fontosságára, serkentve az állampolgárok kötele-
zettségvállalását, és erősítve az önkéntességgel, illetve az önkén-
tességgel foglalkozó szervezetek által végzett erőfeszítésekkel 
szembeni tiszteletet;

 • Egyéb releváns tevékenységek.
• Beavatkozási terület: Egészséges életstílus kialakítása

 • Egészséges élelmiszerfogyasztás népszerűsítése; 
 • A cigaretta-, alkohol- és drogfogyasztás hatásainak médiában 

való nyilvánosságra hozása; 
 • A teljes közösség számára egészséges életmód előnyeinek nép-

szerűsítése;
 • Energia és kreativitás befektetése a minőségi élet létrehozása 

érdekében;
 • A szaporodás és a család egészsége - tájékoztató és oktató 

kampányok a fiatalok számára a családtervezésről, ifjúság tájé-
koztatása a szexuális úton terjedő fertőzések átadási módjairól és 
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komplikációiról, illetve a terhesség megszakításának kockázatáról;    
 • Egészségvédelmi oktatás;
 • Tájékoztató és oktató kampányok a fiatalok számára az alapve-

tő higiéniai normákról és szabályokról (személyes, táplálkozási 
és élelmezési, környezetvédelmi stb.), illetve a hiányos higiénia 
miatt megbetegedésekről;

 • Tanácsadási tevékenységek és szolgáltatások a családon belüli 
erőszak leküzdése érdekében;

 • Bármely egyéb intézkedés és cselekvés, amelynek célja olyan 
nehézségek vagy sebezhetőségek megelőzése vagy korlátozása, 
amelyek marginalizációhoz vagy iskolai kizáráshoz vezethetnek; 

 • Egyéb releváns tevékenységek.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

maximum 5.000 lei, 90%

A PROGRAM FUTAMIDEJE:

2017. május-december

PROJEKTEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2017. március
2017. szeptember

HARGITA MEGYE IFJÚSÁGI ÉS 
OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉVES 
FINANSZÍROZÁSI PROGRAMJA 

ALKALMAS KÉRELMEZŐK:

• Vagyoni céllal nem rendelkező jogi személyek – egyesületek, alapít-
ványok vagy olyan szervezetek, amelyek tevékenységüket ifjúsági 
területen végzik, illetve vallási felekezetek, Hargita megye adminiszt-
ratív-területi körzetében.  
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VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

• Tematikus táborok szervezése tehetséges fiatalok számára;
• Támogató tevékenységek szervezése a sikeres záróvizsgák és érett-

ségi vizsgák érdekében;
• Cseretáborok szervezése gyermekek és fiatalok számára;
• Iskolai oktatás fejlesztése - oktatási anyagok beszerzése; 
• Különböző, ifjúságnak szánt tevékenységek, amelyek Hargita megye 

szervezeteivel és kulturális, történelmi, néprajzi hagyományokkal 
rendelkező közösségeinek intézményeivel partnerségi viszonyban 
kerülnek kivitelezésre;

• Különböző iskolai versenyek szervezése diákok és iskolaköteles kor 
előtti gyermekek számára;

• Tudományos tevékenységek szervezése;
• Megfelelő berendezések beszerzése annak érdekében, hogy az ifjú-

ság megfelelő készségeket sajátítson el a gasztronómia területén;
• „Iskola utáni iskola” tevékenységek támogatása, amelyek oktatási, szó-

rakoztatási szabadidős tevékenységeket kínálnak a megszerzett kom-
petenciák megszilárdítása, vagy a tanulás gyorsítása érdekében, illetve 
magukba foglalják a tanulás javítására irányuló tevékenységeket;

• Saját hozzájárulás fenntartása ezen ágazatokban, különböző finan-
szírozási szervezetekhez benyújtott projektek tekintetében.

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

maximum 5.000 lej, 90%

PROJEKTEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2017. április, évente kerül megszervezésre
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KULTURÁLIS PROGRAMOK, PROJEKTEK ÉS 
TEVÉKENYSÉGEK MAROS MEGYÉBEN

ALKALMAS KÉRELMEZŐK:

• engedélyezett természetes személy, illetve közjogi vagy magánjogi, 
romániai vagy külföldi jogi személy, amely Maros megyei székhellyel 
rendelkezik, és/vagy kulturális programját/projektjét/tevékenységét 
Maros megye területén végzi 

VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

A következő kulturális területek tekintetében kerül felkínálásra vissza 
nem térítendő finanszírozás:
• Szépművészetek: kiállítások, alkotótáborok, országos vagy nemzet-

közi részvétellel (legkevesebb 4 résztvevő, annak megerősítésével, 
hogy külföldiek); 

• Előadó-művészet: fesztiválok, vidéki mulatságok, szokások és ha-
gyományok, országos és nemzetközi hagyományos vásárok a helyi 
kulturális örökség népszerűsítésével; 

• Tudományos ülések, konferenciák és szemináriumok országos és 
nemzetközi részvétellel; 

• Nemzetközi kiállításokon, előadásokon, fesztiválokon, tudományos 
értekezleteken, konferenciákon és szemináriumokon való részvétel..

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FINANSZÍROZÁS ÉRTÉKE:

max. 90%

PROJEKTEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2017. április, évente kerül megszervezésre
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