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Temats: Lūgumraksts Nr. 1838/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Ramona 
Riscau, par finansējumu projektiem, kas atbilst ELFLA nosacījumiem 
(141. pasākums) Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka saskaņā ar 141. Pasākumu Atbalsts daļēji naturālām 
saimniecībām, tika nosūtīti pieteikumi 11 430 projektiem, bet tie tika attiecīgi noraidīti. 
Turklāt lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka iestādes neizpauž saistīto informāciju vai sniedz 
nepareizu informāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 17. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Eiropas Komisijas apstiprinātās lauku attīstības programmas (LAP) nosaka pasākumu 
darbības jomu (mērķus, atbilstības kritērijus, nosacījumu ievērošanu, līdzekļu saņēmējus u. 
c.), ko atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Dalībvalstīm ir arī 
nepieciešams noteikt atlases kritērijus kā pamatu ES atbalsta virzīšanai. Atlases kritējus 
izmanto, lai apzinātu un sakārtotu prioritārā secībā tos projektus un/vai līdzekļu saņēmējus, 
kuri vislabāk atbilst noteikta atbalsta pasākuma mērķu sasniegšanai un tādējādi vislabāk 
sekmētu vispārējo stratēģisko mērķu īstenošanu, kurus dalībvalsts ir noteikusi savā 
programmā. 

Saskaņā ar „dalītas pārvaldības“ principu LAP projekti ir vadošo iestāžu kompetencē, un 
Eiropas Komisija neiejaucas šajā procesā.
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Tomēr projekta atbilstīgums nedod tiesības piekļūt ES finansējumam. Saskaņā ar Rumānijas 
LAP katram uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus ir finanšu piešķīrums, par kuru attiecīgās 
iestādes ir iepriekš paziņojušas.  Kad saņemto projektu skaits pārsniedz uzaicinājuma finanšu 
piešķīrumu, kā tas ir aprakstīts lūgumrakstā, visi atbilstīgie projekti tiek vērtēti pēc atlases 
kritērijiem, kas uzskaitīti Rumānijas LAP tekstā.

Atlases kritēriji, kurus piemēro pieteikumiem saskaņā ar 141. pasākumu „atbalsts daļēji 
naturālām saimniecībām” ir šādi:

- jāpieder pie tādas apvienības, kas ir atzīta saskaņā spēkā esošajiem valsts tiesību 
aktiem vismaz 6 mēnešus pirms uzaicinājumu publicēšanas, kuriem pieteikuma 
iesniedzējs plāno pieteikties (piemēram, ražotāju grupas, kooperatīvi utt.);  

- jāpiesakās arī agrovides pasākumiem;

- jāatrodas mazāk labvēlīgā apgabalā;

- jābūt jauna lauksaimnieka īpašumā;

- jāveic ieguldījums, jo īpaši tāds ieguldījums, kurš nodrošinās atbilstību Kopienas 
standartiem. 

Vērtējumu (punktus), kas piešķirts šiem kritērijiem, izlemj Rumānijas LAP vadošā iestāde, 
apspriežoties ar programmas pārraudzības komiteju. Jānorāda, ka princips „kurš pirmais 
pieprasa, tas pirmais saņem“, kā noradīts lūgumrakstā, nekad netika piemērots attiecībā uz 
Rumānijas LAP 141. pasākuma „Atbalsts daļēji naturālām saimniecībām“ projektu atlasi.

Līdzīgi, uzraudzības komiteja noteikusi maksimālo priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumu 
skaitu, kuri var tikt publicēti semestrī/gadā. Rumānijas vadošajai iestādei šajā gadījumā bija 
tiesības atvērt ne vairāk kā divus uzaicinājumus 141. pasākumam, bet tā nolēma atvērt tikai 
vienu. 

Līdzīgi, izvēloties projektus, kuriem tiks piešķirts finansējums, atbildīgajām valsts iestādēm ir 
jāpiešķir prioritāte pieteikumiem, kuri vislabāk atbilst atlases kritērijiem, nevis tikai, lai 
sasniegtu attiecīgo saimniecību skaitu, kuras saņems atbalstu bez atsevišķu projektu 
kvalitatīva novērtējuma. 

Par jautājumiem attiecībā uz atsevišķu projektu noraidīšanas iemesliem lūgumraksta 
iesniedzējai jāvēršas vadošajā iestādē, kas ir atbildīga par LAP īstenošanu (Lauksaimniecības 
un lauku attīstības ministrija, Rumānija).

Secinājums

Projektu atlase ir dalībvalstu vadošo iestāžu kompetencē. Lai saņemtu sīkāku informāciju, 
lūgumraksta iesniedzējai ir jāvēršas Rumānijas iestādēs, kuras atbildīgas par LAP īstenošanu, 
tai skaitā arī par atsevišķu projektu atlasi atbalsta piešķiršanai.


