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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Veronica Ropotica román állampolgár által az SC Veronica Panap SRL 
gazdasági társaság nevében benyújtott 1272/2011. számú petíció egy 
strukturális alapok támogatásával finanszírozott projektet érintő 
finanszírozási kérelem visszautasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója által vezetett gazdasági társaság a 4. prioritási tengely, 4.3 fő 
intervenciós területe (Mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása) keretében, Békás 
(Bicaz) városban nyújtandó szállás és étkeztetési szolgáltatási projektre nyújtott be 
finanszírozási kérelmet. A technikai és pénzügyi értékelést követően a finanszírozási kérelmet 
visszautasították, mivel az nem érte el a szükséges ponthatárt. A petíció benyújtója által 
benyújtott fellebbezést elutasították. A petíció benyújtója szerint az értékelés módja felületes 
és diszkriminatív volt, és a pályázatok ilyfajta értékelési módja magyarázza a strukturális 
alapok alacsony felhasználási arányát Romániában. A petíció benyújtója arra kéri az Európai 
Parlamentet és az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, tiszteletben tartják-e a Regionális 
Operatív Program (ROP) alkalmazására vonatkozó uniós rendelkezéseket, valamint az általa 
vezetett gazdasági társaság által benyújtott finanszírozási kérelemhez tartozó pályázati 
kézikönyvben foglalt előírásokat. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.
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A kohéziós politika irányításában alkalmazott megosztott irányítás elvével összhangban a 
programok végrehajtása a tagállamok felelőssége. Egy adott program végrehajtásában 
illetékes nemzeti hatóságok felelősek a társfinanszírozott tevékenységek kiválasztásáért, 
valamint a jogorvoslati eljárásért is. 

Az Európai Bizottság a kohéziós politika szabályozásának megfelelően csak az 50 millió 
eurót meghaladó értékű, nagyobb projekteket értékeli a tagállam által benyújtott információk
alapján. Mivel a petíció benyújtója által megjelölt projekt nem számít nagy projektnek, a 
Bizottság azt javasolja a petíció benyújtója számára, hogy éljen a nemzeti szinten 
rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekkel.

Következtetés

A megosztott irányítás elvével összhangban a Bizottság nem foglalkozik a projektek 
kiválasztásával és értékelésével. A petíció benyújtójának ezért azt javasoljuk, hogy éljen a 
nemzeti szinten rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekkel. 


