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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1838/2012, ktorú predkladá Ramona Riscau, rumunská štátna 
občianka, o finančných prostriedkoch pre oprávnené projekty v rámci 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(opatrenie 141) v Rumunsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície uvádza, že listy potvrdzujúce oprávnenosť boli zaslané pre 
11 430 projektov predložených v rámci opatrenia 141 – podpora polosamozásobiteľských 
poľnohospodárskych podnikov, ale že príslušné žiadosti o finančnú podporu boli následne 
zamietnuté. Predkladateľka petície sa tiež sťažuje, že orgány buď neoznamujú všetky 
príslušné informácie, alebo poskytujú nepresné informácie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 17. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie, doručená 29. novembra 2013

Programy rozvoja vidieka, ktoré schválila Európska komisia, stanovujú rozsah opatrení (ciele, 
kritériá oprávnenosti, dodržiavanie podmienok, príjemcov atď.), ktoré sa majú podporovať 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka (EPFRV). Členské 
štáty požadovali aj stanovenie výberových kritérií ako základ pre cielenú podporu EÚ. 
Výberové kritériá sa používajú na určenie a prioritné zameranie tých projektov a/alebo 
príjemcov, ktorí najviac spĺňajú ciele konkrétneho podporného opatrenia, a môžu tak najlepšie 
prispieť k realizácii celkových strategických cieľov, ktoré členský štát vymedzil vo svojom 
programe. 
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V súlade so zásadou „spoločného riadenia“ patrí výber projektov podľa programov rozvoja 
vidieka do pôsobnosti riadiaceho orgánu. Európska komisia do tohto procesu nezasahuje.

Oprávnenosť projektu však nezakladá právo na prístup k financovaniu EÚ. Podľa 
rumunského programu rozvoja vidieka musia príslušné vnútroštátne orgány v rámci každej 
výzvy na predkladanie návrhov vopred oznámiť výšku rozpočtových prostriedkov. Ak je 
počet prijatých projektov vyšší ako rozpočtové prostriedky vyčlenené na danú výzvu ako 
v prípade opísanom v petícii, všetky oprávnené projekty sa vyhodnotia na základe výberových 
kritérií uvedených v znení rumunského programu rozvoja vidieka.

Výberové kritériá uplatňované pre žiadateľov podľa opatrenia 141 „podpora 
polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikov“ sú nasledujúce:

– musia byť súčasťou formy združenia uznanej v súlade s platnými vnútroštátnymi 
právnymi predpismi, a to aspoň 6 mesiacov pred začiatkom zasadnutia, o ktoré 
žiadateľ žiada (napríklad: skupiny výrobcov, družstvá atď.); 

– musia požiadať aj o agroenvironmentálne opatrenie;

– musia sa nachádzať v znevýhodnenej oblasti;

– musia byť vlastnené mladými poľnohospodármi;

– musia investovať, najmä s cieľom zabezpečiť súlad s normami Spoločenstva.

O bodovaní (bodoch) pre každé z týchto kritérií rozhoduje riadiaci orgán rumunského 
programu rozvoja vidieka po konzultácii s monitorovacím výborom programu. Treba 
poznamenať, že zásada „kto prv príde, ten prv melie“ nebola pri výbere projektov podľa 
opatrenia 141 „podpora polosamozásobiteľských poľnohospodárskych podnikov“ 
rumunského programu rozvoja vidieka nikdy použitá, ako sa uvádza v petícii.

Monitorovací výbor podobne stanoví maximálny počet výziev na predkladanie návrhov, ktoré 
možno spustiť na opatrenie/rok. Rumunský riadiaci orgán bol poverený otvoriť pre opatrenie 
141 v tomto prípade maximálne dve výzvy, ale nakoniec sa rozhodol otvoriť len jednu.  

Podobne pri výbere projektov, ktoré sa majú financovať, musia zodpovedné vnútroštátne 
orgány uprednostniť tie žiadosti, ktoré v najväčšej miere spĺňajú výberové kritériá a ktoré nie 
sú zamerané výlučne na prevádzky dostávajúce podporu bez akéhokoľvek ďalšieho 
kvalitatívneho posúdenia jednotlivých projektov.  

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zamietnutia jednotlivých projektov by sa 
predkladateľka petície mala obrátiť na riadiaci orgán zodpovedný za vykonávanie programu 
rozvoja vidieka (Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, Rumunsko)

Záver

Výber projektov je v právomoci riadiacich orgánov v členských štátoch. V prípade potreby 
ďalších údajov sa predkladateľka petície môže obrátiť na rumunské orgány zodpovedné za 
vykonávanie programu rozvoja vidieka vrátane výberu jednotlivých projektov, na ktoré sa 
vyčlení podpora.


