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Tárgy: Ramona Riscau román állampolgár által benyújtott 1838/2012. számú petíció 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatható projektek 
finanszírozásáról Romániában

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy a 141. intézkedés – részben önellátó 
mezőgazdasági üzemek részére nyújtott támogatás – keretében benyújtott 11 430 projekt 
jogosultságának megerősítésére vonatkozó leveleket küldtek ki, azonban az ezekhez tartozó 
finanszírozási kérelmeket sorozatosan visszautasították. A petíció benyújtója szintén 
kifogásolja, hogy a hatóságok vagy nem tesznek közzé minden fontos információt, vagy pedig 
téves tájékoztatást nyújtanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

Az Európai Bizottság által jóváhagyott vidékfejlesztési programok megállapítják az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által támogatandó intézkedések hatókörét 
(célkitűzések, támogathatósági kritériumok, betartandó feltételek, kedvezményezettek stb.). A 
tagállamok az uniós támogatások igénylését megalapozó kiválasztási kritériumokat is 
kötelesek megállapítani. A kiválasztási kritériumokat arra használják, hogy azonosítsák és 
előnyben részesítsék azokat a projekteket és/vagy kedvezményezetteket, amelyek/akik egy 
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adott támogatási intézkedés célkitűzéseinek a leginkább megfelelnek, és így a legjobban 
hozzájárulnak a tagállam által annak programjában azonosított átfogó stratégiai célkitűzések 
megvalósításához.

A „megosztott irányítás” elve alapján a vidékfejlesztési program keretébe tartozó projektek 
kiválasztása az irányító hatóság hatáskörébe tartozik. Ebben a folyamatban az Európai 
Bizottság nem működik közre.

Egy projekt támogatható volta azonban még nem keletkeztet jogot az uniós finanszírozásból 
való részesedésre. A romániai vidékfejlesztési programban valamennyi pályázati felhíváshoz 
tartozik egy pénzügyi keretösszeg, amelyet az illetékes nemzeti hatóságok előzetesen 
közzétesznek. Ha a beérkezett projektek összértéke – úgy, mint a szóban forgó petícióban 
ismertetett esetben – meghaladja a pályázati felhíváshoz tartozó pénzügyi keretösszeget, 
akkor a romániai vidékfejlesztési programban felsorolt kiválasztási kritériumok alapján az 
összes támogatható projektet pontozzák.

A 141. intézkedés – „részben önellátó mezőgazdasági üzemek részére nyújtott támogatás” –
keretében pályázatot benyújtókra az alábbi kiválasztási kritériumok vonatkoznak:

– a hatályos nemzeti jogszabályok által elismert valamely társulási forma (például: 
termelői csoport, szövetkezet stb.) tagja legalább 6 hónappal annak a fordulónak a 
kezdete előtt, amelynek pályázatára pályázik; 

– egyúttal az agrár-környezetvédelmi intézkedésre is pályázik;

– székhelye kedvezőtlen adottságú területen található;

– tulajdonosa fiatal gazdálkodó;

– valamely beruházást valósít meg, különösen olyan beruházást, amely biztosítja a 
közösségi előírásoknak való megfelelést.

Az egyes fenti kritériumokhoz rendelt pontozásról (pontszámokról) a romániai 
vidékfejlesztési program irányító hatósága határoz a programellenőrző bizottsággal folytatott 
konzultációt követően. Megjegyzendő, hogy a petícióban jelzettekkel ellentétben a beérkezési 
sorrend elvét sohasem alkalmazták a romániai vidékfejlesztési program 141. intézkedése –
„részben önellátó mezőgazdasági üzemek részére nyújtott támogatás” – keretében benyújtott 
projektek kiválasztása során.

A monitoringbizottság ugyanígy megállapítja az intézkedésenként évente közzétehető 
pályázati felhívások maximális számát. A romániai irányító hatóság a szóban forgó ügyben a 
141. intézkedés keretében legfeljebb két felhívás meghirdetésére volt jogosult, azonban úgy 
határozott, hogy csak egyet hirdet meg.  

Ehhez hasonló módon a finanszírozandó projektek kiválasztása során a felelős nemzeti 
hatóságoknak előnyben kell részesíteniük a kiválasztási kritériumoknak leginkább megfelelő 
pályázatokat, és nem csupán arra kell törekedniük, hogy – az egyes projektek bármely más 
jellegű minőségi értékelése nélkül – elérjék a támogatásban részesülő üzemekre vonatkozó 
célszámot.  

Az egyes projektek elutasítására vonatkozó indokokkal kapcsolatos kérdéseket illetően a 
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petíció benyújtójának a vidékfejlesztési program végrehajtásáért felelős irányító hatósághoz 
(Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, Románia) kell fordulnia.

Összegzés

A projektek kiválasztása a tagállamok irányító hatóságainak a hatáskörébe tartozik. A petíció 
benyújtójának további részletekért – ideértve az egyes támogatandó projektek kiválasztását is 
– a vidékfejlesztési program végrehajtásáért felelős román hatóságokhoz kell fordulnia.


