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--------------------------------------------------------Az Önkormányzati Hírlevéllel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket, anyagokat a következő email címekre várjuk:
ilyesgyula@rmdsz.ro, ilyesgyula@hotmail.com
juga.tibor@rmdsz.ro
hekman@rmdsz.ro, hekmana@yahoo.com

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt:
www.oot.ro – Önkormányzati hírlevél menüpont

JOGSZABÁLYFIGYELŐ
Az önkormányzati tevékenységeket szabályozó teljes jogszabályozás tanulmányozható/
letölthető a www.oot.ro honlapon, az Önkormányzati törvénytár menüpontról.
Utolsó aktualizálás: 2015. március 10

1. Fontos : önkormányzatokank amelyek állami segélyt (adókedvezmények,
adóhátralékok törlése, beruházásokhoz áron alul biztosított telkek, stb.) akarnak
adni jogi személyeknek !
(M.O. nr. 160/6.III.2015 - Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,
precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996)
A 77/2014-es Sűrgősségi Kormányrendelet és a 21/1996-os Törvény teljes szövegei (a
módosítások pirossal vannak megjelölve) megtalálhatóak és letölthetőek itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont,
Közszolgáltatások – Általános rendelkezések fejezet

PÁLYÁZATI FIGYELŐ

1. Február 25.-én a Bizottság két új Operatív Programot fogadott el, ezek:
I.

Adminisztratív Kapacitás OP :

http://www.fonduriadministratie.ro/wp-content/uploads/2015/01/POCA_20142020_ian_2015.pdf
II.

Humán Tőke OP :

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/20142020/po/pocu/Programme_2014RO05M9OP001_1_3_en.pdf
A programok honlapján hamarosan elérhetőek lesznek a pályázati útmutatók is.
2. Uniós források kezdőknek!
A Bizottság legfrissebb útmutatója! (angolul)
http://ec.europa.eu/…/…/funds/files/beginners_guide_en_0.pdf
3.

A 2014–2020 közötti pénzügyi időszakban az Európai Unió új finanszírozási
programokat indított, mások átalakulnak, illetve egyes eljárások megváltoznak.
Az EU s pályázati projektek kidolgozását és lebonyolítását szakemberektől
származó gyakorlati információkkal kívánjuk segíteni. Közös célunk, hogy a magyar
szervezetek és vállalkozók a pályázások területén sikeresebbek legyenek.
A kolozsvári konferencia a magyar civil és ifjúsági szervezeteket szólítja meg
tevékenységi területüktől függetlenül.
Kolozsvár, Minerva Ház (Jókai/Napoca utca 16. szám) Cs. Gyímesi Éva terme, (I emelet)

Az A P I A közleményei
Tekintettel a falvainkban a mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozó gazdák
tájékoztatásának szükségességére, az Önkormányzati Hírlevélben rendszeresen közöljük
az APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) hivatalos közleményeit és
tájékoztató anyagait.
Kérjük a települések önkormányzati képviselőit, hogy biztosítsák lehetőségük szerint e
tájékoztató anyakok minél szélesebb ismertetését közösségeikbe.

1.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat pe pagina oficială de
internet a instituției (www.afir.info) versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului
pentru subMăsura 4.1- Investiții în exploatații agricole din cadrul Măsurii 4 „Investiții
în active fizice” și pentru subMăsura 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”.
Așadar, potențialii solicitanți vor putea formula si transmite propuneri și observații
la următoarea adresă de e-mail: consultare@afir.info. Toate aceste solicitări vor fi
analizate de către departamentele de specialitate din cadrul AFIR în vederea includerii
lor, după caz, în versiunea finală a Ghidurilor Solicitantului.
Ghidurile au fost realizate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în
colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale având ca punct de plecare
consultările cu Grupurile de Lucru Agricultură din cadrul Comitetului de Monitorizare al
PNDR și în baza versiunii PNDR 2020 transmisă Comisiei Europene spre aprobare.
Ghidurile Solicitantului vor fi aplicabile în sesiunea de primire a cererilor de
proiecte prin PNDR 2020 care va fi deschisă în martie 2015. În cadrul acestei sesiuni,
se vor acorda fonduri europene nerambursabile, prin intermediul subMăsurii 4.1Investiții în exploatații agricole, investițiilor pentru creșterea competitivității
exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu
structura agricolă actuală, precum și proiectelor pentru modernizarea fermei (în special
cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității
activelor fixe.
Beneficiarii care pot accesa fonduri europene în cadrul acestei submăsuri pot fi
fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate), cooperative și grupuri de
producători (constituite în baza legislației naționale, care deservesc interesele
membrilor).
Un obiectiv esențial pentru acest tip de sprijin îl reprezintă creșterea valorii
adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și
comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare
integrate dar și respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de
investiții.
Finanțarea nerambursabilă pentru aceste categorii de beneficiari este de 50% (30%
pentru fermele de peste 500.000 SO).
De asemenea, precizăm că fondurile europene nerambursabile și contribuția de la
Bugetul de Stat pentru anul 2015, aferente subMăsurii 4.1 sunt în valoare de
205.776.952 euro.

Scopul investițiilor realizate în cadrul subMăsurii 6.1 Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri este acela de a sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri
ca șefi unici ai unei exploatații agricole.
Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate
agricolă ca şefi/ conducători de exploataţie este principalul obiectiv al acestei subMăsuri.
Astfel, tinerii fermieri sunt încurajați să devină competitivi, să se asocieze și să
participe la dezvoltarea lanţurilor alimentare integrate.
Finanțarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană pentru proiectele de
investiții realizate în cadrul acestei subMăsuri este de 100%.
Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat tinerilor fermieri sub formă de
primă, în două tranșe. Astfel, prima tranșă este de 75% din valoarea totală a sprijinului,
primită la instalare. A doua tranșă reprezintă 25% și se acordă în maxim 3/5 ani de la
primirea deciziei de finanțare.
Fondurile europene nerambursabile pentru anul 2015, alocate de Uniunea
Europeană acestei subMăsuri și contribuția de la Bugetul Național sunt în valoare totală
de 111.209.889 euro.
Beneficiarii eligibili pentru a primi finanțare nerambursabilă prin subMăsura 6.1
sunt tinerii fermieri (PFA) care se instalează ca șefi unici ai exploatației agricole dar și
persoanele juridice (IMM-uri) în care un tânăr fermier se instalează.
Versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului pentru subMăsurile 4.1- Investiții
în exploatații agricole și 6.1- Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri sunt publice pe
pagina oficială a AFIR în cadrul secțiunii „Investiții PNDR”.
Aceste versiuni vor rămâne publicate, astfel încât, orice persoană interesată să aibă
posibilitatea de a trimite propuneri și observații privind conținutul Ghidurilor
Solicitantului pentru cele două subMăsuri menționate.

Forrás:
Melinda KEREKES
Director General Adjunct
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
B- dul : Carol I, nr 17, sector 2, București
e-mail: melinda.kerekes@apia.org.ro
tel.: 021-305.48.02
mobil: 0729.168.544

