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Tema: Peticija Nr. 1838/2012 dėl reikalavimus atitinkančių projektų finansavimo 
EŽŪFKP lėšomis (priemonė 141) Rumunijoje, kurią pateikė Rumunijos 
pilietė Ramona Riscau

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja praneša, kad dėl 11 430 projektų, pateiktų pagal priemonę 141 (parama 
pusiau natūriniams ūkiams), buvo išsiųsti tinkamumo patvirtinimo raštai, bet atitinkami 
prašymai dėl finansavimo buvo atmesti. Peticijos pateikėja taip pat skundžiasi, kad valdžios 
institucijos arba neatskleidžia visos reikalingos informacijos, arba pateikia neteisingą 
informaciją.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Europos Komisijos patvirtintomis kaimo plėtros programomis sukuriamos tam tikros 
priemonės (tikslai, tinkamumo kriterijai, sąlygos, kurių būtina laikytis, naudos gavėjai ir 
pan.), kurios turi būti remiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis. 
Valstybės narės taip pat turi sukurti atrankos kriterijus, kaip pagrindą ES paramai nukreipti. 
Atrankos kriterijai naudojami nustatyti tuos projektus ir (arba) naudos gavėjus, kurie 
geriausiai atitinka tam tikros paramos priemonės tikslus, ir jiems teikti pirmenybę, kad būtų 
galima geriausiai prisidėti prie bendrų valstybės narės programoje nustatytų strateginių tikslų 
įvykdymo. 
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Vadovaujantis „bendro valdymo“ principu, projektų atranka pagal kaimo plėtros programą yra 
vadovaujančiosios institucijos kompetencija. Europos Komisija į šį procesą nesikiša.

Tačiau vien projekto tinkamumas nesuteikia teisės gauti ES finansavimą. Pagal Rumunijos 
kaimo plėtros programą susijusios nacionalinės institucijos iš anksto paskelbia finansavimą 
kiekvienam kvietimui teikti paraiškas. Kai gautų pasiūlymų skaičius viršija kvietimui teikti 
paraiškas skirtą finansavimą (būtent apie tai ir rašoma peticijoje), visi reikalavimus 
atitinkantys projektai įvertinami pagal Rumunijos kaimo plėtros programoje nurodytus 
atrankos kriterijus.

Pareiškėjams taikomi atrankos kriterijai pagal priemonę 141 „Parama pusiau natūriniams 
ūkiams“ yra šie:

– dalyvauti pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus pripažintoje asociacijoje ne 
mažiau kaip 6 mėnesius prieš sesiją, kuriai pareiškėjas teikia paraišką (pvz., gamintojų 
grupėse, kooperatyvuose ir pan.); 

– teikti paraišką ir dėl agrarinės aplinkosaugos priemonės;

– vykdyti veiklą mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje;

– priklausyti jaunam ūkininkui;

– daryti investiciją, ypač tą, kuria siekiama užtikrinti atitiktį Bendrijos standartams.

Rumunijos kaimo plėtros programos vadovaujančioji institucija po konsultacijų su programos 
stebėjimo komitetu nusprendžia, kiek taškų skirti kiekvienam iš šių kriterijų. Reikėtų atkreipti 
dėmesį, kad renkantis projektus pagal Rumunijos kaimo plėtros programos priemonę 141 
„Parama pusiau natūriniams ūkiams“ niekada nesinaudojama principu „pirmas pateiktas, 
pirmas pasirinktas“.

Taip pat stebėjimo komitetas nustato didžiausią kvietimų teikti paraiškas skaičių, kurį galima 
paskelbti vienai priemonei arba per metus. Šiuo atveju Rumunijos vadovaujančioji institucija 
turėjo teisę paskelbti ne daugiau kaip du kvietimus teikti paraiškas pagal priemonę 141, bet 
nusprendė paskelbti tik vieną. 

Rinkdamosi, kuriuos projektus finansuoti, atsakingos nacionalinės institucijos privalo teikti 
pirmenybę toms paraiškoms, kurios geriausiai atitinka atrankos kriterijus, o ne tik siekti 
patenkinti tikslinį paramą gaunančių ūkių skaičių nevertindamos atskirų projektų kokybės. 

Jei peticijos pateikėjai kyla klausimų dėl atskirų projektų atmetimo priežasčių, ji turėtų 
kreiptis į už kaimo plėtros programos vykdymą atsakingą vadovaujančiąją instituciją 
(Rumunijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministeriją).

Išvada

Projektų atranka yra valstybių narių vadovaujančiųjų institucijų kompetencija. Daugiau 
informacijos peticijos pateikėja turėtų teirautis už kaimo plėtros programos vykdymą ir 
atskirų remtinų projektų atranką atsakingų Rumunijos institucijų.“


