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Mi a Régió - Regionális Operatív Program?

A Régió – Regionális Operatív Program
egyike azon első romániai operatív
programoknak, amelyeket az Európai
Bizottság elfogadott és az egyetlen
többágazati
operatív
program,
amely lehetővé teszi a projektek és
integrált projektek finanszírozását,
amelyek látható hatással vannak
helyi és regionális fejlődésre. A
program Románia mind a 8 fejlesztési
régiójára érvényes.
A Régió általános célkitűzése:
„Románia
régióinak
területileg
kiegyensúlyozott és fenntartható
gazdasági és társadalmi fejlődésének
támogatása, a városi fejlődési
pólusok, az infrastruktúra és a
befektetési környezet minőségének
javítása által, amelyek a gazdasági
növekedést elősegítik, és amelyek
Románia régióit vonzobbá teszik a
lakosok és befektetők számára.

régiók közötti gazdasági és szociális
fejlettségi
szint
csökkentését
célozza.
A Régiót az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozza,
az Európai Unió egyik strukturális
alapjaként.
A Régió összköltségvetése a 2007-2013
időszakban körülbelül 4,4 milliárd
euró. A Program finanszírozása a
következőképpen történik: EU -s
alapból (az összköltségvetés mintegy
84%-a) és nemzeti alapokból (16%
amelyekből 14% közpénz és 2%
magánbefektetés).
A Program keretében a pénzalapok
kiutalása az ágazati prioritásoknak és,
irányítási szempontból, a fejlesztési
régióknak megfelelően történik.

Ezen
célkitűzés
a
régióknak
szánt támogatások differenciált
kiutalásával valósul meg, amely
fordítottan arányos a régió fejlettségi
szintjével. Ez azt jelenti, hogy a Régió
a fejlettebb és a kevésbé fejlett
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Regionális Operatív Program

Tematikus ágazati prioritások

A pénzalapok ágazati prioritásoknak megfelelő elosztása
(millió euró)
131.5
616.7
1391.1

1. tengely
2. tengely
3. tengely
4. tengely

709.8

5. tengely
6. tengely
657.5

876.7

A pénzalapok fejlesztési régiók szerinti eloszlása
(millió euró)
393.1

724.09

Észak-kelet

483.62

Dél-kelet
587.88

536.41

Dél
Dél-nyugat
Nyugat
Észak-nyugat

631.36

458.77
621.6

támogatások a régióknak

Központ
Bukarest-Ilfov
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Mi a Régió - Regionális Operatív Program?

Prioritási tengelyek, kiemelt beavatkozási területek, tevékenységek
(pályázati lehetőségek, projekttípusok), finanszírozási küszöbök, a
kedvezményezett társfinanszírozása, pályázási feltételek
1-es tengely
A városok fenntartható fejlődésének támogatása – városi
növekedési pólusok
1.1

Integrált városfejlesztési tervek

2-es tengely
Regionális és helyi szállítási infrastruktúra javítása
2.1

A megyei és városi utak/utcák rehabilitálása és korszerűsítése – beleértve
a városi terelőutak építését/rehabilitálását

3-as tengely
Szociális infrastruktúra javítása

4

3.1

Az egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának rehabilitációja,
korszerűsítése és felszerelése

3.2

A szociális szolgáltatások
korszerűsítése és felszerelése

3.3

A sürgősségi helyzetek szolgáltatói központjainak felszerelése

3.4

A közoktatási, felsőoktatási és felnőttképzési oktatási infrastruktúra
szolgáltatások infrastruktúrájának rehabilitációja, korszerűsítése és
felszerelése

infrastruktúrájának

Regionális Operatív Program

rehabilitációja,

Tematikus ágazati prioritások

4-es tengely
A regionális és helyi üzleti környezet konszolidálása
4.1

A regionális és helyi érdekeltségű vállalkozások támogatási struktúrájának
fenntartható fejlesztése

4.2

A szennyező és használaton kívüli ipartelepek rehabilitációja és új
tevékenységekre való előkészítése

4.3

A mikrovállalakozások fejlődésének támogatása

5-ös tengely
Az idegenforgalom fenntartható fejlesztése és népszerűsítése
5.1

A kulturális örökség restaurálása és tartós hasznosítása valamint hozzájuk
kapcsolódó infrastruktúra létrehozása/korszerűsítése

5.2.

Az idegenforgalmi szempontból hasznosítható természeti erőforrásokhoz
kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése és a
turisztikai szolgáltatások színvonalának növelése

5.3

A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra
létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából

6-os tengely
Műszaki segítségnyújtás
6.1

A Regionális Operatív Program kivitelezésének, menedzsmentjének és
értékelésének támogatása

6.2

A Regionális Operatív Programmal kapcsolatos hirdetési és tájékoztatási
tevékenységek támogatása

támogatások a régióknak
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1-es tengely
A városok fenntartható fejlődésének támogatása – nagyvárosi
fejlődési pontok
Célkitűzés
A prioritási tengely célja az életminőség javítása és új munkahelyek
létrehozása a városi infrastruktúra rehabilitációja, a városi szolgáltatások
javítása (beleértve a szociális szolgáltatásokat), valamint az üzleti élet és a
vállalkozásfejlesztés támogatási struktúráinak fejlesztése révén.

Kiemelt beavatkozási terület

1.1 Integrált városfejlesztési tervek a következő struktúrában
Az integrált városfejlesztési tervek kivitelezése projektek révén történik,
amelyek a következő tevékenység-típusokat fedik le:
• A városi infrastruktúra rehabilitációja és a városi szolgáltatások javítása,
beleértve a közszállítást is
A pályázható tevékenységek a következők:
1) városi közszolgáltatási infrastruktúra;
2) a lakosság közszállítása és közlekedése;
3) a nemzeti kulturális örökség1, a városi művelődési örökség2 művelődési

tevékenységek infrastruktúrája.

1
2
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A csoport- nemzeti és egyetemes műemlékek, a Művelődési Minisztérium által összeállított
nyilvántartás alapján
B csoport – az építészeti örökség szempontjából kiemelkedő helyi műemlékek, a Művelődési
Minisztérium által összeállított nyilvántartás alapján

Regionális Operatív Program

Tematikus ágazati prioritások

•
•

Az üzleti környezet fenntartható fejlődése
A szociális infrastruktúra rehabilitációja, beleértve a szociális lakásokat és
a szociális közszolgáltatások javítását

Pályázhatnak

•
•
•

Városi közigazgatási hatóságok
Közösségi fejlesztési egyesületek, amelyek a 215/2001-es törvény – későbbi
kiegészítésekkel és módosításokkal – alapján jöttek létre
A helyi közigazgatási hatóságok közötti partnerségek

Az integrált városfejlesztési terv értéke

•
•

legkevesebb 34 millió RON (kb. 10 millió euró) olyan városoknak amelyek
regionális növekedési pólusok;
legkevesebb 17 millió RON (kb. 5 millió euró) a városi fejlesztési
pólusoknak.

Egyéni projektet értéke
500.000 – 45.000.000 euró/ennek megfelelő lej.
A vissza nem térítendő finanszírozás olyan projektek esetében, amelyek nem
részesülnek állami segélyben, a megpályázható költségek legtöbb 98%-át teheti
ki. Az állami segélyben részesülő projektek esetében, a vissza nem térítendő
finanszírozás a Románia számára 2007.01.01 — 2013.12.31 közötti időszakra
megállapított Regionális segélyezési térkép, az Európai Bizottság által, a
C(2007)112-es, 2007.01.24-én véglegessé vált EB határozatban megállapított
mértéknek felel meg.

támogatások a régióknak
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2-es tengely
Regionális és helyi szállítási infrastruktúra javítása
Célkitűzés
A prioritási tengely a régiók megközelíthetőségi, a lakosság, az áruforgalom
és a szolgáltatások közlekedési szintjének növelését célozza a fenntartható
gazdasági fejlődés ösztönzése érdekében.

Kiemelt beavatkozási terület

2.1 A megyei és városi utak/utcák rehabilitálása és korszerűsítése – beleértve a
városi terelőutak építését/rehabilitálását
Tevékenységi területek

•
•
•

Megyei úthálózat rehabilitációja és korszerűsítése
Városi utcahálózat rehabilitációja és korszerűsítése
A megyei útnak megfelelő terelőutak építése/rehabilitációja/
korszerűsítése.

Megpályázható tevékenységek

•
•
•
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Megyei úthálózat rehabilitációja és korszerűsítése
Városi utcahálózat rehabilitációja és korszerűsítése (1-es, 2-es és 3-as
kategória)
A megyei útnak megfelelő terelőutak építése/rehabilitációja/
korszerűsítése

Regionális Operatív Program

Tematikus ágazati prioritások

•
•
•
•
•
•

Hidak és pallók építése/rehabilitációja/korszerűsítése
Alagutak és átkelők építése/rehabilitációja/korszerűsítése
Területrendezés
Víz-, villamosáram-, gáz-, csatorna- és telefonhálózat áthelyezése
Környezetvédelmi munkálatok
Az úttest alatt húzódó közműhálózatok korszerűsítése és kibővítése (víz,
csatornázás, villamosság, gáz, telefonvonalak)

Pályázhatnak

•
•
•

Városi közigazgatási hatóságok
Közösségi fejlesztési egyesületek, amelyek a 215/2001-es törvény – későbbi
kiegészítésekkel és módosításokkal – alapján jöttek létre
A helyi közigazgatási hatóságok közötti partnerségek

A projekt értéke
1.000.000 – 40.000.000 euró/ennek megfelelő lej. A vissza nem térítendő
finanszírozás a megpályázható költségek 98%-át teheti ki.

3-as tengely
Szociális infrastruktúra javítása
Célkitűzés
A prioritási tengely célja a lakosság életminőségének biztosításához szükséges
közszolgáltatások előállítása az egészségügyi-, oktatási-, szociális- és
sürgősségi esetekben a közbiztonsági infrastruktúra javítása révén.

támogatások a régióknak
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Kiemelt beavatkozási terület

3.1 Az egészségügyi szolgáltatások infrastruktúrájának rehabilitációja,
korszerűsítése és felszerelése
Tevékenységek

•
•

Megyei kórházak rehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése
Járóbeteg rendelés (kórházakban és szakrendelőkben) rehabilitációja,
korszerűsítése és felszerelése

Megpályázható tevékenységek

•
•
•
•

Kórházak és járóbeteg szakrendelők épületeinek rehabilitációja és
korszerűsítése
Kórházak és járóbeteg szakrendelők közműrendszerének rehabilitációja,
korszerűsítése
Kórházak és járóbeteg szakrendelők bejáratának kialakítása a fizikai
fogyatékkal élők bejutásának megkönnyítésére
Kórházak és járóbeteg szakrendelők számára berendezések vásárlása

Pályázhatnak

•
•
•

Városi közigazgatási hatóságok
Közösségi fejlesztési egyesületek, amelyek a 215/2001-es törvény – későbbi
kiegészítésekkel és módosításokkal – alapján jöttek létre
A helyi közigazgatási hatóságok közötti partnerségek

A projekt értéke
200.000 – 25.000.000 euró/ennek megfelelő lej. A vissza nem térítendő
finanszírozás a megpályázható költségek 98%-át teheti ki.
10
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Tematikus ágazati prioritások

3.2 A szociális szolgáltatások infrastruktúrájának rehabilitációja, korszerűsítése
és felszerelése
Tevékenységek

•
•

Multifunkcionális szociális központoknak otthont adó épületek
rehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése
Szociális otthonoknak helyet adó épületek rehabilitációja, korszerűsítése
és felszerelése

Megpályázható tevékenységek

•
•
•
•
•

Szociális központoknak (otthonok, étkezdék, illemhelyek és fürdőszobák)
helyet adó épületek rehabilitációja/korszerűsítése
Új szociális központok létrehozásához szükséges épületek rehabilitációja/
korszerűsítése/kibővítése
Szociális központok közmű- és sajátos hálózati rendszerének rehabilitációja/
korszerűsítése
A fizikai fogyatékkal élők bejutásának megkönnyítését szolgáló bejáró
kiépítése/korszerűsítése
A szociális otthonok és multifunkcionális központok ellátása a
szolgáltatásokat igénybe vevők számára, beleértve a fogyatékkal élőknek
szükséges felszereléseket

Pályázhatnak

•
•
•

A helyi közigazgatási hatóságok, az alárendeltségükbe tartozó szociális
szolgáltatásokat biztosító egységek révén
A helyi közigazgatási hatóságok, partnerségben az akkreditált köz- és
magánjogi szociális szolgáltatási intézményekkel
A törvénynek megfelelően akkreditált szociális szolgáltatók

támogatások a régióknak
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A projekt értéke
200.000 – 1.000.000 euró/ennek megfelelő lej. A vissza nem térítendő
finanszírozás a megpályázható költségek 98%-át teheti ki.

3.3 A sürgősségi helyzetek szolgáltatói központjainak felszerelése
Tevékenységek

•

A regionális és megyei sürgősségi helyzetek szolgáltatói központjainak
ellátása felszerelésekkel és járművekkel

Megpályázható tevékenységek

•

A regionális és megyei sürgősségi helyzetek szolgáltatói központjainak
szükséges járművek és egyéb felszerelések vásárlása

Pályázhatnak

•

Közösségi fejlesztési egyesületek, amelyek a 215/2001-es törvény – későbbi
kiegészítésekkel és módosításokkal – alapján jöttek létre

A projekt értéke
3.000.000 – 15.000.000 euró/ennek megfelelő lej. A vissza nem térítendő
finanszírozás a megpályázható költségek 98%-át teheti ki.
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Tematikus ágazati prioritások

3.4 A közoktatási, felsőoktatási és felnőttképzési oktatási infrastruktúra
rehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése
Tevékenységek

•
•
•

A kötelező oktatás és az egyetemi campus infrastruktúrájának
rehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése
Szak- és műszaki oktatási campusok (SZMOC) kialakítása és fejlesztése
A felnőttképzési központok rehabilitációja, korszerűsítése és felszerelése

Megpályázható tevékenységek

•
•
•
•
•
•

Épületek konszolidációja, rehabilitációja, korszerűsítése és kibővítése
(minden típusú infrastruktúra, kivéve SZMOC)
SZMOC épületek építése, kibővítése, konszolidációja, rehabilitációja és
korszerűsítése
Oktatási
felszerelésekkel,
felnőttképzési
berendezésekkel,
IT
berendezésekkel való ellátás
Állami egyetemek campusaiban épületek és telkek konszolidációja,
rehabilitációja, korszerűsítése, kibővítése és felszerelése: tantermek,
bentlakások, étkezde, más oktatási tevékenységnek helyet adó termek
Felnőttképzéssel foglalkozó központok épületének rehabilitációja,
konszolidációja, korszerűsítése és kibővítése
A közműrendszerek korszerűsítése, beleértve a fogyatékkal élő személyek
számára szükséges berendezések létrehozását

támogatások a régióknak
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Pályázhatnak

•
•
•

Helyi közigazgatási hatóságok
Állami egyetemek
Felnőttképzéssel foglalkozó közintézmények és állami egyetemek

A projekt értéke
150.000 – 20.000.000 euró/ennek megfelelő lej. A vissza nem térítendő
finanszírozás a megpályázható költségek 98%-át teheti ki.

4-es tengely
A regionális és helyi üzleti környezet konszolidálása
Célkitűzés
A prioritási tengely célja a regionális és helyi érdekeltségű vállalkozások
támogatási struktúrájának fenntartható fejlesztése, a szennyező és használaton
kívüli ipartelepek rehabilitációja és új tevékenységekre való előkészítése.

Kiemelt beavatkozási terület

4.1 A regionális és helyi érdekeltségű vállalkozások támogatási struktúrájának
fenntartható fejlesztése
Célkitűzés

•

14

Vállalkozások támogatását célzó regionális/helyi struktúrák létrehozása
és/vagy kibővítése

Regionális Operatív Program

Tematikus ágazati prioritások

Megpályázható tevékenységek

•
•
•
•
•
•

Kizárólag termelési és szolgáltatási célú épületek és melléképületek
építése/korszerűsítése/kibővítése vállalkozások számára
Az üzleti struktúrán belüli utak és bevezető utak infrastruktúrájának
építése/kibővítése
Az üzleti struktúrán belüli alapvető közműhálózatok építése/
korszerűsítése/kibővítése
Szélessávú internet bevezetése
Az épületek belső hálózatának kiépítése
Az
épített/korszerűsített/kibővített
üzleti
struktúra
ellátása
berendezésekkel

Pályázhatnak

•
•
•
•

Helyi közigazgatási hatóságok
Helyi közigazgatási hatóságok közötti partnerségek
Kereskedelmi társaságok, közöttük az adminisztrációs szerepet ellátó
kereskedelmi társaságok, a 65/2001-es Kormányrendeletnek – további
kiegészítésekkel – megfelelően
Kereskedelmi kamarák

A projekt értéke
500.000 – 25.000.000 euró/ennek megfelelő lej. A vissza nem térítendő
finanszírozás értéke a Románia számára 2007.01.01 -2013.12.31 közötti
időszakra megállapított Regionális segélyezési térkép, az Európai Bizottság
által, a C(2007)112-es, 2007.01.24-én véglegessé vált EB határozatban
megállapított mértéknek felel meg. A vissza nem térítendő finanszírozás a
nagyvállalatok esetében a megpályázható költségek legtöbb 50%-át teheti ki,
valamennyi fejlesztési régió esetében, kivétel Bukarest-Ilfov ahol ez a mérték
legtöbb 40% lehet. Ez 10%-al nő a közepes vállalatok és 20%-al a kisvállalkozások
esetében.

támogatások a régióknak
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4.2 A szennyező és használaton kívüli ipartelepek rehabilitációja és új
tevékenységekre való előkészítése
Tevékenységek

•

A szennyező és használaton kívüli ipartelepek rehabilitációja és új
tevékenységekre való előkészítése

Megpályázható tevékenységek

•
•
•
•
•
•
•

A szennyező ipartelepek dekontaminációja, beleértve a toxikus és veszélyes
hulladékok elszállítását és elraktározását, talajjavítás
Az épületek lebontása és a talaj legyalulása, beleértve az építkezési
hulladékok becsomagolását és elszállítását
A termelői és szolgáltatói tevékenységeket szolgáló épületek és
melléképületek építése/korszerűsítése/kibővítése
Az üzleti struktúrán belüli utak és bevezető utak infrastruktúrájának
építése/kibővítése
Az üzleti struktúrán belüli alapvető közműhálózatok építése/ korszerűsítése/
kibővítése
Szélessávú internet bevezetése
Az épületek belső hálózatának kiépítése

Pályázhatnak

•

Helyi közigazgatási hatóságok

A projekt értéke
500.000 – 25.000.000 euró/ennek megfelelő lej. A vissza nem térítendő
finanszírozás értéke a Románia számára az Európai Bizottság által megállapított
Regionális segélyezési térkép, a C(2007)112-es, 2007.01.24-én véglegessé vált
EB határozatban megállapított mértéknek felel meg.
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Tematikus ágazati prioritások

4.3 A mikrovállalkozások fejlődésének támogatása
Tevékenységek

•

Mikrovállalkozások fejlesztése

Megpályázható tevékenységek

•
•
•

Új, korszerű termelői, szolgáltatási és építkezési berendezések és
technológiák vásárlása
IT rendszerek vásárlása (hardware és software)
Mikrovállalkozások
termelési
egységének
építése/kibővítése/
korszerűsítése

Pályázhatnak
Városokban termelésben és/vagy szolgáltatásokban és/vagy építkezésben
dolgozó mikrovállalkozások.
A pályázási feltételek minden eleme megtalálható a pályázati útmutatóban és
figyelembe veszi a mikrovállalalkozásoknak megítélhető minimális támogatásról
(legtöbb 200.000 euró) szóló 1998/2006-os EB Szabályzatot.

A projekt értéke
20.000 – 500.000 euró/ennek megfelelő lej. A vissza nem térítendő finanszírozás
értéke 200.000 euró, a minimis támogatásról szóló segélyezési rendszernek
megfelelően, amely ebben a beavatkozási ágazatban alkalmazandó.

támogatások a régióknak
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5-ös tengely
Az idegenforgalom fenntartható fejlesztése és népszerűsítése
Célkitűzés
A prioritási tengely célja az idegenforgalmi potenciállal bíró kulturális
örökség és a természeti erőforrások hasznosítása és népszerűsítése, valamint
a turisztikai szállás és szabadidős infrastruktúra minőségének javítása, a
régiók vonzerejének növelése, a helyi gazdaság fejlesztése és új munkahelyek
létrehozása érdekében.

Kiemelt beavatkozási terület

5.1 A kulturális örökség restaurálása és fenntartható hasznosítása valamint
hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra létrehozása/ korszerűsítése
Tevékenységek

•
•
•

3
4
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Az
egyetemes
kulturális
örökséghez
tartozó
idegenforgalmi
látványosságok restaurálása, védelme és állagmegőrzése, valamint a
hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítése
Az idegenforgalmi potenciállal bíró nemzeti3 kulturális örökség
restaurálása, védelme, állagmegőrzése és a hozzájuk kapcsolódó
infrastruktúra korszerűsítése, bekapcsolása a turisztikai körforgásba
A városi4, kulturális örökség restaurálása, védelme és állagmegőrzése,
bekapcsolása a turisztikai körforgásba

A csoport - nemzeti és egyetemes műemlékek, a Művelődési Minisztérium által összeállított
nyilvántartás alapján
B csoport – az építészeti örökség szempontjából kiemelkedő helyi műemlékek, a Művelődési
Minisztérium által összeállított nyilvántartás alapján

Regionális Operatív Program

Tematikus ágazati prioritások

Megpályázható tevékenységek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Műemléképületek
restaurálása,
konszolidálása,
védelme
és
állagmegőrzése
A belső falfestmények, freskók, külső falfestmények restaurálása, védelme
és állagmegőrzése
Bejáratok (gyalogos és autóút) kialakítása/újraépítése a rehabilitált
épületekben és azok közvetlen környékén
Külső és belső világítás kialakításához szükséges munkálatok és berendezések
biztosítása, biztonsági világítás és díszkivilágítás
A homlokzatok restaurálása és újramodellezése
Tájépítészeti munkálatok a rehabilitált, idegenforgalmi fontosságú
műemléképület kiemeléséhez
Belső berendezések kialakítása (berendezések, klimatizációt biztosító
felszerelések és berendezések, tűzvédelmi és betörés-biztonsági
berendezések)
Külső berendezések (berendezések, klimatizációt biztosító felszerelések és
berendezések, tűzvédelmi és betörés-biztonsági berendezések)
Idegenforgalmi
fontosságú
műemléképületek
közműrendszerének
korszerűsítése (villamos energia, ivóvízellátás, csatornázás)
Ingó és ingatlan műemlékek bemutatásához szükséges berendezések
Védelmi övezetek kialakítása a műemléképületek elhatárolása és
körülkerítése céljából (ott ahol ez indokolt)
Hozzárendelt szolgáltatások megépítése (parkoló, illemhelyek, hirdetések
és irányjelzők)
Turista-/túraútvonalak kialakítása/felfestése a rehabilitált idegenforgalmi
fontosságú műemléképületeknél
A rehabilitált idegenforgalmi fontosságú műemléképületek bejáratának
megépítése/rehabilitációja/kialakítása

támogatások a régióknak
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Pályázhatnak

•
•

•
•

Helyi és központi közigazgatási hatóságok
Partnerségek:
 helyi közigazgatási hatóságok között;
 helyi és központi közigazgatási hatóságok között;
 helyi és/vagy központi közigazgatási hatóságok és felekezeti
intézmények között.
Felekezeti intézmények, amelyek közhasznú jogi személyként vannak
bejegyezve
Civil szervezetek

A projekt értéke
500.000 – 25.000.000 euró/ennek megfelelő lej. A vissza nem térítendő
finanszírozás a megpályázható költségek 98%-át teheti ki.

5.2 Az idegenforgalmi szempontból hasznosítható természeti erőforrásokhoz
kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése és a
turisztikai szolgáltatások színvonalának növelése
Tevékenységek

20

•
•
•
•

A természeti erőforrásokon alapuló idegenforgalom fejlesztése
A hegyi turizmusban rejlő lehetőségek hasznosítása
A gyógyfürdő-turizmus fejlesztése
A szálláshelyek5 és a hozzájuk tartozó melléképületek korszerűsítése/
kibővítése

5

A következő szálláshelyekre igényelhető finanszírozás: szállodák, motelek, panziók,
kempingek, menedékházak, ifjúsági szállók, hajón/vontatóhajón lévő szálláshelyek

Regionális Operatív Program

Tematikus ágazati prioritások

•

A szabadidős turizmus infrastruktúrájának és a hozzá
melléképületeknek a kialakítása/korszerűsítése/kibővítése

tartozó

Megpályázható tevékenységek
Közhasznú turizmus-infrastruktúra
• Út infrastruktúra rehabilitációja/korszerűsítése, beleértve a gyógyfürdők
alatt, valamint a klimatikus és balneoklimatikus fürdőtelepeken lévő utak
alatt elhelyezett közműhálózatokat
• Megfigyelési/filmezési/fényképezési kilátók építése/korszerűsítése
• Az utcák alatt lévő közműhálózat rehabilitációja/korszerűsítése
• A legfontosabb természeti látványosságokhoz vezető utak építése/
korszerűsítése
• Hegyi menedékhelyek építése/korszerűsítése
• Hegyi turistaösvények jelzéseinek felfestése
• Tájékoztatási - és turisztikai információs táblák elhelyezése
• Hegyi mentő állomások kialakítása
• Gyógyítási célú túraútvonalak, felfrissülési és pihenési helyek,
ásványvízforrások környékének kialakítása/rehabilitációja
• Gyógyfürdők parkjának és kertjének kialakítása/rehabilitációja
• Kerékpáros turista-útvonalak kiépítése
• A korszerűsített/kibővített természeti látványossághoz vezető út
megépítése
Az állami segélyezés szabályozása alá tartozó köz- illetve magán turisztikai
infrastruktúra
• A terapeutikus tulajdonsággal bíró ásvány- és sósvizű források befogási
és/vagy szállítási hálózatának fejlesztése (ásványvizek, terapeutikus
tulajdonsággal bíró tavak és iszaptavak, terapeutikus tulajdonsággal bíró
gázok, barlangok és sóbányák)

támogatások a régióknak
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•
•

Gyógyfürdők, klimatikus és balneoklimatikus fürdőtelepek (beleértve
a terapeutikus tulajdonsággal bíró sóbarlangokat),
kialakítása/
korszerűsítése/berendezése
A természeti turisztikai látványosságok turisztikai célú kialakítása (geológiai
formák, barlangok, sóbányák, bányák, fortyogók, tavak):
 világítás, fűtés, szellőzési berendezések;
 illemhelyek kialakítása/korszerűsítése;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 szemétgyűjtő pontok kialakítása/korszerűsítése.

Sátorozási helyek kialakítása és berendezése, beleértve a közműveket is
(illemhelyek, ivóvíz, világítás stb.)
Szálláshelyek és melléképületek korszerűsítése és kibővítése
Szálláshelyek felszerelése sajátos berendezésekkel
Medencék, strandok, kinetoterápiás medencék építése
Minigolf-, tenisz-, paint-ball pályák és lovardák építése
Turisztikai szempontból jelentős domb- és hegyvidéki keskenyvágányú
vasútvonal korszerűsítése
Turisztikai kikötők, tavakon lévő rakpartok létrehozása
Sípályák építése (beleértve személyszállításra alkalmas felvonó építése,
műhó előállítására alkalmas berendezés felszerelése, sípályák éjszakai
kivilágítása, sípályák rendben tartásához szükséges berendezések)
Más téli sportok művelésére alkalmas pályák építése/fejlesztése és
felszerelése megfelelő berendezésekkel
Vizi sportoláshoz szükséges sajátos körülmények kialakítása
Sporthorgászathoz szükséges körülmények kialakítása

A finanszírozás alól kivételt képeznek:
• a családi házakban és más rendeltetésű ingatlanokban lévő szálláshelyek
(az 510/2002-es Rendeletnek megfelelően);
• a falusi panziók;
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Tematikus ágazati prioritások

•

a szálláshelyeken kívül található közélelmezési egységek, mint: vendéglők,
bárok, diszkók, kaszinók stb.

Pályázhatnak
Köz- illetve magán turisztikai infrastruktúra tevékenységek keretében:
• Helyi közigazgatási hatóságok
• Közösségi fejlesztési egyesületek, amelyek a 215/2001-es törvény – későbbi
kiegészítésekkel és módosításokkal – alapján jöttek létre
• Helyi közigazgatási hatóságok közötti partnerségek
Az állami segélyezés szabályozása alá tartozó köz- illetve magán turisztikai
infrastruktúrához kapcsolódó tevékenységek keretében:
• Helyi közigazgatási hatóságok
• Helyi közigazgatási hatóságok közötti partnerségek
• Közösségi fejlesztési egyesületek, amelyek a 215/2001-es törvény – későbbi
kiegészítésekkel és módosításokkal – alapján jöttek létre
• Turizmussal foglalkozó KKV-k, a Nemzetgazdasági Tevékenységek
Osztályozása (NTO) alapján, a következőképpen:
 H fejezet - Vendéglátóipari és közétkezési egységek és az O fejezet –

Más társult, szociális és személyes tevékenységek: 9233, 9234, 9253,
926, 9272, 9304, az OSH 601/2002-es, a Nemzetgazdasági tevékenységek
osztályozásának aktualizálásáról szóló rendeletének megfelelően
(életbe lép 2007. december 31-én);

 I fejezet – Vendéglátóipari és közétkezési egységek, kivéve az 562-

es csoportot „Étkezési ellátás rendezvényeken és egyéb élelmezési
szolgáltatások” és R fejezet – Műsoros-, művelődési és szabadidős
tevénységek: 9104, 931, 932, az OSH 337/2007-es, a Nemzetgazdasági
tevékenységek osztályozásának aktualizálásáról szóló rendeletének
megfelelően (életbe lép 2008. január elsején)

támogatások a régióknak
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A projekt értéke
200.000 – 25.000.000 euró/ennek megfelelő lej. A szálláshelyek
korszerűsítésére/bővítésére vonatkozó projektek legnagyobb értéke
5.000.000 euró lehet. A vissza nem térítendő finanszírozás a megpályázható
költségek 98%-át teheti ki, a közhasznú turisztikai infrastruktúra projektek
esetében.
Az állami segélyezés szabályozása alá tartozó köz- illetve magán turisztikai
infrastruktúra projektek esetében a vissza nem térítendő finanszírozás értékét
a Románia számára megállapított C(2007)112-es, 2007.01.24-én véglegessé
vált EB határozatnak megfelelően számítják ki.

5.3 A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra
létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából
Tevékenységek

•
•
•

Románia, mint idegenforgalmi célország pozitív megítélésének kialakítása,
nemzeti turisztikai brand meghatározása és népszerűsítése révén
A belföldi turizmus fejlesztése és konszolidációja a sajátos termékek
népszerűsítése és a sajátos marketing-tevékenységek támogatása révén
Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központok (TINK) létrehozása és
azok berendezése

Megpályázható tevékenységek

•
•
•
•
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Nemzeti turisztikai brand meghatározása, kifejlesztése és népszerűsítése
Országos/regionális/helyi sajátossággal bíró turisztikai termékek
népszerűsítése
Sajátos marketing-tevékenységek
Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központok épületének megépítése/
korszerűsítése/rehabilitációja/konszolidációja/ kibővítése

Regionális Operatív Program

Tematikus ágazati prioritások

•
•
•

Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központok felszerelése hardware
és software berendezésekkel
A Turisztikai Információs és Népszerűsítő Központoknak szükséges
turisztikai információs adatbázisok létrehozása
On-line hozzáférhető integrált országos rendszer létrehozása a turisztikai
információk összegyűjtése és hasznosítása céljából

Pályázhatnak
a. tevékenység

•

b. tevékenység

Kis- és Közepes
Vállalalkozások,
Kereskedelem-,
Turizmus-és
Szabadfoglalkozások
Minisztériumában
lévő illetékes
igazgatóság

•

alapító okiratnak
megfelelően
turisztikai
tevékenységet végző
civil szervezetek
és helyi közigatási
hatóságok

c. tevékenység

•

A Kis- és Közepes
Vállalalkozások,
Kereskedelem-,
Turizmus- és
Szabadfoglalkozások
Minisztériumának
minisztere
által elfogadott
osztályozásban lévő
települések helyi
közigatási hatóságai

A projekt értéke
a.tevékenység

b.tevékenység

c.tevékenység

A projekt
összértéke

nem
alkalmazható

50.000 – 250.000
euró

500.000 –
2.000.000 euró

A vissza nem
térítendő
finanszírozás a
megpályázható
költségekből

85%

98%

98%

támogatások a régióknak
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6-os tengely
Műszaki segítségnyújtás
Célkitűzés
A prioritási tengely a Regionális Operatív Program átlátható és hatékony
alkalmazásának támogatását célozza.

Kiemelt beavatkozási terület

6.1 A ROP kivitelezésének, menedzsmentjének és kiértékelésének támogatása
Tevékenységek

•
•
•
•
•
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Az Irányító
Hatóság és a Közreműködő Hatóságok támogatása a ROP
kivitelezésében, beleértve a felkészítést, válogatást, monitorizálást,
értékelést, ellenőrzést és auditot
A programmenedzsmenthez és a kivitelezéshez szükség IT és irodai
berendezések megvásárlása és felszerelése
A ROP Monitorizálási Tanács és a Regionális Stratégiai Értékelési és
Összehangolási Bizottság szervezési és logisztikai támogatása
A ROP értékelése, beleértve a már megvalósított projektek értékelését
A
program
előkészítésében,
kiválogatásában,
értékelésében,
monitorizálásában és ellenőrzésében dolgozó, szerződéses viszonyban
lévő személyzet bérköltsége

Regionális Operatív Program

Tematikus ágazati prioritások

•
•

Az Irányító Hatóságnál és a Közreműködő Hatóságoknál dolgozó személyzet
ismerteinek bővítését célzó szemináriumok és képzések szervezése
A ROP támogatása a következő programidőszak előkészítésében

Pályázhatnak

•
•

ROP Irányító Hatóság
ROP Közreműködő Hatóságok

6.2 A ROP-al kapcsolatos hirdetési és tájékoztatási tevékenységek támogatása
Tevékenységek

•
•
•

A ROP tartalma iránt érdeklődők számára tájékoztatási
létrehozása
Tájékoztatási és hirdetőanyagok elkészítése és szórása (ROP
iratok, pályázati útmutatók, hírlevelek, kézikönyvek,
ROP logóval ellátott tárgyak stb.)
Konferenciák, fórumok, bemutatók, tájékoztató karavánok,
számára képzések szervezése

rendszer
hivatalos
plakátok,
pályázók

Pályázhatnak

•
•

ROP Irányító Hatóság
ROP Közreműködő Hatóságok

támogatások a régióknak
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Ki, hogyan és mikor hirdeti meg a nyílt versenypályázatokat?
Miután az Európai Bizottság 2007. július 12-én elfogadta a Regionális Operatív
Programot, a Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium – a ROP
Irányító Hatósága (IH) kidolgozta és konzultáció céljából meghirdette
a potenciális pályázóknak a pályázati útmutatókat, az útmutatók végső
változatának javítása és tisztázása valamint a Régió finanszírozás-elnyerési
feltételekkel való megbarátkoztatás céljából.
A ROP Monitorizálási Bizottsága elfogadja a projektek kiválasztásának
kritériumait. A válogatási kritériumoknak a ROP Monitorizálási Bizottsága
általi elfogadását és valamennyi törvényes feltétel teljesülését
követően (visszatéríthető költségek, állami segélyezési forma), az
Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium meghirdeti a nyílt
versenypályázatokat.
A nyílt versenypályázatok nem határozzák meg a projektek benyújtásának
határidejét, ezeket a ROP egész kivitelezési időszakában be lehet nyújtani,
vagyis a 2007-2013 -as időszakban. Kivételt képez a szabály alól a 4.3
beavatkozási terület „Mikrovállalkozások támogatása”, amelyek esetében a
projektek benyújtása határidőhöz kötött.
A 2 -es tengely, 2.1-es beavatkozási területe: „A megyei és városi utak/utcák
rehabilitálása és korszerűsítése – beleértve a városi terelőutak építését/
rehabilitálását” esetében a nyílt versenypályázat 2007. szeptember 10-én
került meghirdetésre.
A 3.3-as beavatkozási terület: „A sürgősségi helyzetek szolgáltatói központjainak
felszerelése”, a 3-as számú „Szociális infrastruktúra javítása” tengely
keretében a nyílt versenypályázat 2007. október 31-én került meghirdetésre.
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Hol találhatók meg a pályázáshoz szükségek információk?
Valamennyi ROP beavatkozási terület esetében „Pályázati útmutató” készül.
Ezek és a ROP finanszírozási kérvény kitöltéséhez és benyújtásához szükséges
információk megtalálhatók a ROP www.inforegio.ro honlapján, a Fejlesztési,
Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium www.mdlpl.ro honlapján, valamint
a Regionális Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ) keretében működő Közreműkődő
Hatóságok (KH) és a Kis- és Közepes Vállalkozások, Kereskedelem-, Turizmusés Szabadfoglalkozások Minisztérium (KKVKTSZM) honlapján.
A pályázati útmutató először közvita céljából kerül közzétételre. A beérkező
kommentárok és észrevételek elemzése és átvétele után a Pályázati útmutató
végső változatában kerül meghirdetésre, a projektek nyílt meghirdetésének
elindításával egy időben

A pályázás szakaszai
•

A finanszírozási kérés előkészítése
 A finanszírozási források azonosítása (az önrész biztosítása és a vissza

nem téríthető költségek fedezése)

 A projekt kivitelezése érdekében létrehozott lehetséges partnerségek

azonosítása

 A

pályázók és a partnerek pályázási feltételeinek teljesítése
(alapítási forma, a társadalombiztosítási hozzájárulások iránti fizetési
kötelezettségek, az infrastruktúra és a befektetés megvalósulási
helyének tulajdonjoga)

 A projektben javasolt tevékenységek pályázati feltételeinek biztosítása

támogatások a régióknak

29

Régió - Regionális Operatív Program

 A

szükséges elemzések elkészítésére vonatkozó szolgáltatások
közbeszerzés
általi
lebonyolítása
(Infrastruktúra-projektek
megvalósíthatósági tanulmánya, megvalósítási terve)

•
•

 Szükséges jóváhagyások és engedélyek

A finanszírozási kérésnek a Pályázati útmutatóban szereplő utasítások
szerinti kitöltése és benyújtása
A finanszírozási kérések kiértékelése és válogatása
 Az adminisztrációs megfelelés ellenőrzése (KH - RFÜ)
 A kérvényező és a projektben szereplő tevékenységek pályázási

képességének ellenőrzése (KH - RFÜ)

 Műszaki és pénzügyi értékelés (Független szakértők)
 A projekt szükségessége, fontossága, hasznossága
 Kivitelezési módszertan
 A dokumentáció minősége
 Pénzügyi jellegű biztosítékok
 Stratégiai értékelés (Stratégiai Értékelés és Koordináció Regionális

Bizottsága)

 A projekt helye a régiófejlesztési stratégiában
 A megvalósítási terv adminisztrációs megfelelése (KH – RFÜ)

•
•
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Mit tartalmaz a finanszírozási kérés és a pályázati útmutató?
Valamennyi ROP beavatkozási terület Finanszírozási kérése megtekinthető a
Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium www.mdlpl.ro honlapján
és a ROP www.inforegio.ro honlapján.
A finanszírozási kérvény formanyomtatványa több fejezetből áll. A pályázónak
minden fejezetet a finanszírozási kérvény egyes pontjainál igényelt
információkkal kell kitöltenie:
1) A pályázóra vonatkozó információk: az intézmény neve, adószáma,

egységes bejegyzési száma vagy az Egyesületek és Alapítványok
Jegyzékében megjelölt száma, postacíme, e-mail címe, a pályázás típusa,
a jogi képviselő és a kapcsolattartó személy adatai, a pályázó által
közpénzből eddig megszerzett vissza nem térítendő támogatások adatai.

2) A projekt leírása: a projekt címe, prioritási tengely, beavatkozási terület,

tervezett tevékenységek, azon segélyezési forma megjelölése, amelybe a
projekt beletartozik (ha van ilyen), a projekt helyszíne, a projekt célja,
a projekt szükségességének háttere és igazolása, a várt eredmények és
kedvezményezettei, a projektmenedzsment leírása, a projekt kivitelezési
ideje, a tevékenységek megvalósításának naptári terve, a partnerek,
összefüggés egyéb projektekkel/ programokkal/stratégiákkal, a projekt
fenntarthatósága, a projekt által generált jövedelmek (amennyiben a
projekt nem illeszkedik valamelyik segélyezési formába), a támogatás
hatása, a vonatkozó informálási és hirdetési intézkedések.

3) Az EU-s politikák és a nemzeti törvénykezés összehangolása: a

pályázónak le kell írnia azt a módot ahogyan betartja a környezetvédelmi
és diszkrimináció-ellenes elveket, elmagyarázza, hogyan járul hozzá a

támogatások a régióknak
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projektje az új technológiák bevezetéséhez és megindokolja innovációs
jellegét. Ugyanakkor a pályázónak ki kell tölteni a közbeszerzések
programjára/szakaszaira vonatkozó formanyomtatványt.
4) A projekt költségvetése/finanszírozási források: a pályázónak ki kell

töltenie a projekt költségvetését (lebontva visszatéríthető és vissza nem
téríthető költségfejezetekre és alfejezetekre) és a finanszírozási forrásokat
(igényelt vissza nem térítendő támogatás, pályázó önrésze, partnerek
önrésze, amennyiben van ilyen). A költségvetésnek tükröznie kell a
projekt keretében megvalósuló tevékenységeket, realistának kell lennie
és be kell illeszkednie a beavatkozási területek mindenikénél megszabott
értékhatárba.

5) Mellékletek jegyzéke: a projekt tartalomkivonata, a pályázó státusa,

társulási dokumentumok, a partnerek nyilatkozata a projektben való
részvételről, az elmúlt évnek az Adóhivatalnál jegyzett mérlegfőkönyve,
a nyereség és veszteség beszámoló, költségvetési teljesítés (esetenként),
igazolás arról, hogy a pályázónak nincsen adóssága az állami költségvetés
fele, esetenként a Helyi önkormányzati testület/igazgatótanács/
Részvényesek közgyűlése Határozata a projekt elfogadásáról, a pályázó
önrészét igazoló iratok, a hitelek esetében a banki fizetőképességi levél,
a telek/ingatlan tulajdonjoga, az illető aktívumok értékére vonatkozó
információk vagy koncessziós szerződés, a pályázó kötelezettségvállalási nyilatkozata, üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány, a
projektmenedzsmentben szerepet vállaló személyek önéletrajza.

Valamennyi beavatkozási terület esetében figyelemmel kell követni a
Finanszírozási kérésben és a Pályázati útmutatóban szereplő mellékletek
jegyzékét.
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A sikeres pályázás és a projekt általános feltételei
A Regionális Operatív Program keretében egy finanszírozási kérés sikerességét
a finanszírozási kéréssel és a projekttel kapcsolatos feltételek betartása
alapján ítélik meg. Ezért szükséges a valamennyi beavatkozási terület
esetében összeállított Pályázati útmutató elemzése, az egyes területek
közötti különbségek betartása érdekében.

A pályázás sikerességének feltételei

•

•

A pályázónak be kell illeszkednie az illető beavatkozási terület esetében
meghatározott típusba (helyi önkormányzati hatóság, közösségi fejlesztési
egyesület, helyi közigazgatási hatóságok közötti partnerség, mikrovállalat,
kis- vagy középvállalat, felekezeti intézmény, civil szervezet)
A pályázó NEM rendelkezhet egyikkel sem a következő tulajdonságok
közül:
 fizetésképtelenség,

ahogyan
törvényben megtalálható;

az

273/2006-os

helyi

közpénzügyi

 a finanszírozási kérelem benyújtásakor nem tett eleget, a nemzeti

szabályozásoknak megfelelően, a társadalombiztosítási hozzájárulások
vagy egyéb illeték-fizetési kötelezettségének.

A pályázóknak a finanszírozási kéréssel együtt saját felelősségre tett
nyilatkozatot is le kell tenniük, amely szerint nem bírnak egyik fennebb jelzett
tulajdonsággal sem.

támogatások a régióknak
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•

•
•

•

A pályázó jogi képviselője NEM rendelkezhet egyikkel sem a következő
tulajdonságok közül:
 valamely bíróság jogerősen elítélte törvényellenes szakmai magatartás
miatt (megfellebbezhetetlen ítélet);
 nem ítélték el jogerősen az Európai Közösség pénzügyi érdekeivel
ellentétes tevékenységek: csalás, korrupció, bűnszövetkezetben való
részvétel vagy más törvénytelen tett miatt.
A pályázó tulajdonában, adminisztrálásában, koncessziójában vagy
használatában olyan ingatlan (telek/épület/infrastruktúra) van, amely
annak a befektetésnek a helye lesz, amelyet a ROP finanszíroz.
Infrastrukturális- és telekfeltételek:
 nem terheli kötelezettség;
 nem tárgya jogi helyzet tisztázására irányuló törvényszéki pernek;
 nem tárgya visszaigényléseknek, úgy ahogyan az a külön törvényekben
vagy köztörvényekben szerepel.
A pályázónak képesnek kell lennie a támogatott költségek rá jutó részének
fedezésére, ahogyan az abban a prioritási tengelyben/beavatkozási
területben szerepel, amelynek finanszírozásért folyamodik, valamint a
vissza nem téríthető költségek fedezésére.

A pályázási feltételekkel egyező projekt ismérvei
A pályázati feltételekkel egyező projekt egy sor olyan munkálat és/vagy
anyagbeszerzés és/vagy szolgáltatás, amely egy oszthatatlan műszaki,
gazdasági vagy szociális célt teljesít, amelynek világosan meghatározott és
mérhető célkitűzései vannak, független műszaki és pénzügyi szempontból
és megfelel a Regionális Operatív Program - Monitorizálási Bizottság által
támasztott kritériumoknak.
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Helyszín:

•
•

A projektet azon fejlesztési régió RFÜ-nél kell letenni, ahol kivitelezésre
kerül
A projektet meghatározott helyszínen kell teljesíteni, a Pályázati
útmutatónak megfelelően (pl. város)

A projekt költségvetésének illeszkednie kell a Pályázati útmutatóban megjelölt
értékekbe.
A projekt a Pályázati útmutatóban megjelölt egy vagy több megpályázható
tevékenység kivitelezését célozza.
A projektben javasolt tevékenységek nem részesültek közösségi/
közfinanszírozásban az elmúlt 3-5 évben és nem részesültek más forrású
köztámogatásban.
A projekt tevékenységeinek kivitelezési ideje (a finanszírozási szerződés
aláírása és a projektben szereplő utolsó tevékenység megvalósítása) nem
haladhatja meg 2015. augusztus 31-ét.
Az épített/korszerűsített/rehabilitált infrastruktúra a befejezés/átadás után
legalább 5 évig a finanszírozás kedvezményezettjének tulajdonában marad,
a finanszírozott tevékenység természete pedig ebben az időszakban
változatlan marad.

Hol kell letenni a finanszírozási kérést? Hogyan tudja a pályázó
követni kérésének elbírálási útvonalát?
A finanszírozási kérést a projekt kivitelezésének helyszínéül szolgáló fejlesztési
régió RFÜ KH-nál kell letenni.
Az értékelési és kiválogatási folyamat miden szakasza végén az RFÜ KH írásban
értesíti a pályázót finanszírozási kérésének állapotáról, illetve arról, hogy
elutasították vagy továbbjutott a folyamat következő szakaszába.

támogatások a régióknak
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A finanszírozási kérvény benyújtásának szakaszai
A finanszírozási kérések benyújtásának kezdete

START
a projektjavaslatok
meghirdetése

A kérvényezőnek
megvan a projektötlete

A projektötlet és a pályázó
megfelelnek a pályázási
kritériumoknak?

NEM

A kérvényező más
finanszírozási forrást keres
VÉGE

IGEN

A kérvényezőnek műszaki segítségre
van szüksége a finanszírozási kérés
megírásához

IGEN

A kérvényezők
előkészítik és elküldik
a finanszírozási
kéréseket

NEM

A finanszírozási kérések beküldési szakaszának vége

A kérvényezők
előkészítik és elküldik a
finanszírozási kéréseket

Ki értékeli a finanszírozási kérést és milyen kritériumok alapján teszi ezt?
A finanszírozási kérések kiértékelésének és elbírálásának a következő szakaszai
vannak:
1) Az adminisztratív megfelelés ellenőrzése, amelyet a KH végez, a „4 szem”
elv alapján, a KH Értékelési, elbírálási és szerződéskötési útmutatójának
valamint a Belső eljárásrendszernek megfelelően, az adminisztratív
megfelelési ellenőrzési procedúrát követve. Az adminisztratív megfelelési
kritériumokat az Adminisztratív megfelelés ellenőrzési rács tartalmazza
részletesen, amely az illető beavatkozási terület Pályázati útmutató
melléklete. A megfelelés ellenőrzését a finanszírozási kérés és a Pályázati
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útmutatóban megjelölt műszaki és adminisztratív mellékletek figyelmes
végigolvasása jelenti, a Pályázati útmutatóban és/vagy a sajátos nemzeti
törvénykezésben (pl. érvényességi megfelelés, aláírások és helyes dátum
megléte) megállapított standard formanyomtatványok használatával. A
finanszírozási kérést a KH két szakértője ellenőrzi egymást követően, akik
egymástól függetlenül pontozzák (a „4 szem” elvnek megfelelően), hogy
biztosítva legyen a folyamat aprólékossága és helyessége.
2) A pályázati követelményeknek megfelelést, amelyet a KH végez, a „4
szem” elv alapján. A pályázati kritériumokat a Pályázati megfelelést
ellenőrző rács tartalmazza, amely az illető beavatkozási terület Pályázati
útmutatójának melléklete. Ezen a szinten a kritériumok a pályázó
és a projekt megfelelésére vonatkoznak. A visszatéríthető költségek
kategóriáját a fejlesztési, középítkezési és lakásügyi miniszter, valamint
a gazdasági és pénzügyminiszter közös rendeletben állapítja meg, a
ROP 2007-2013 valamennyi beavatkozási területe esetében. A költségek
megtérítési lehetőségét az előszerződésben nem vizsgálják. A pályázati
követelményeknek megfelelést a KH szakértői ellenőrzik, követve a KH
Értékelési, elbírálási és szerződéskötési útmutatójának valamint Belső
eljárásrendszerének előírásait.
3) A műszaki és a pénzügyi értékelést minden finanszírozási kérés
esetében egy független szakértőkből álló bizottság végzi. A válogatási
kritériumokat a ROP Monitorizálási bizottsága hagyja jóvá és részletesen
megtalálható a Műszaki és pénzügyi értékelési rácsban, amely a Pályázati
útmutató melléklete. A folyamat következő szakaszába lépéshez a
finanszírozási kéréseknek el kell érniük egy minimális pontszámot és
több mint 0 pontot valamennyi megállapított értékelési alfejezetnél.
A finanszírozási kérések értékelésekor a független szakértők a KH
Értékelési, elbírálási és szerződéskötési útmutatónak, az Értékelő
útmutató és a Belső eljárásrendszer előírásainak megfelelően járnak el.
Az értékelési folyamat valamennyi szakaszában tisztázást lehet kérni a
vissza nem térítendő ROP finanszírozást igénylő pályázóktól. A tisztázási
kérések magyarázatot kérhetnek olyan elemekre, amelyek nem világosak
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a kitöltött finanszírozási kérésben vagy a finanszírozást igénylő által
benyújtott iratokban. A finanszírozási kérés jobb elemzéséhez
nem maradhatnak nem eléggé világos részek, amelyek az
értékelő részéről gyanút vagy feltételezéseket válthatnak ki.
A finanszírozási kéréseket tisztázandó kérdések nem célozzák a formai
hibák kijavítását vagy olyan alapvető feltételek meglétét, amelyek
közvetlenül hozzájárulnak a projekt célkitűzéseinek eléréséhez vagy,
amelyek módosításukkal befolyásolnák a finanszírozást igénylők közötti
konkurenciát.
4) A Stratégiai Értékelés és Koordináció Regionális Bizottsága
(SÉKRB) által elvégzett stratégiai értékelés. A SÉKRB minden
fejlesztési régióban megalakul, melyben a régiót alkotó megyék
helyi hatóságainak képviselői és a régió gazdasági-szociális képviselői
vesznek részt. A 764/2007-es kormányhatározatnak megfelelően
létrehozott Stratégiai Értékelés és Koordináció Regionális Bizottságok
és ezek Szervezési és Működési Szabályzata (545/9.08.2007 HK)
értelmében, a SÉKRB stratégiai szempontból elemzi a ROP keretében
benyújtott projekteket és jóváhagyja a régió számára prioritást jelentő
projektek listáját.
Mind a négy szakasz kizáró jellegű a finanszírozási kérés esetében, amennyiben
ezek nem felelnek meg a vonatkozó értékelési és válogatási kritériumoknak. A
pályázót minden szakasz végén értesítik annak eredményéről.
A stratégiai elemzés végeztével a kiválogatási folyamat előszerződési szakasza
következik, amely a következőket jelenti:
• A infrastruktúra projekteknél a megvalósítási terv megfelelési
vizsgálata
A stratégiai elemzés eredményének közlésétől számított legtöbb 6 hónapon
belül a finanszírozás igénylőjének le kell tenni a KH-hoz a megvalósítási
tervet; amennyiben ezt nem teszi meg határidőre, a finanszírozási
kérvény elutasítottnak tekinthető. A Közreműködő Hatóság végzi el a
megvalósítási tervnek a megvalósítási kerettervnek való megfeleltetését és
38

Regionális Operatív Program

Kérdések és válaszok

a befektetés költségeinek és a munkálatok időtartamának megfeleltetését a
megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakhoz képest.
• Terepszemle
Ezt a Közreműködő Hatóság szakértői végzik, amelyen megfigyelői joggal
részt vesz a ROP IH által kijelölt szakértő is. A terepszemlére a finanszírozási
szerződés megkötése előtt kerül sor, minden olyan projekt esetében, amely
esetében véget ért a stratégiai kiértékelés és nem infrastrukturális projektekről
van szó. Az infrastruktúra-projektek esetében a terepszemlére a megvalósítási
terv megfelelési elemzését követően kerül sor.

Ki hoz végső döntést a finanszírozás odaítéléséről vagy
elutasításáról egy projekt esetében, hol és hogyan?
A terepszemlét követően, a ROP IH Értékelési, elbírálási és szerződéskötési
útmutatójában megtalálható eljárásoknak megfelelően a ROP IH kiadja vagy
sem a projekt finanszírozására vonatkozó döntést.

Az igénylő tájékoztatása a pályázat értékeléséről
Az értékelési és válogatási folyamat minden szakaszának végén a KH
értesíti a pályázót a szakasz eredményességéről, az Értékelési, elbírálási és
szerződéskötési útmutatónak megfelelően, a Pályázati útmutatóban megjelölt
határidőre.
Amennyiben egy finanszírozási kérés átment valamennyi értékelési folyamaton,
a RO IH pedig kiadta a finanszírozási döntést, a KH értesíti a kedvezményezettet
arról az időpontról, amikor annak jogi képviselője meg kell jelenjen a KH
székhelyén szerződéseket aláírni.
A ROP keretében aláírt szerződések névsora időszakonként felkerül
az Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium honlapjára
(www.mdlpl.ro) és a www.inforegio.ro honlapra.
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Mennyi idő telik el a pályázat benyújtásától a finanszírozási döntés
meghozataláig?
A pályázat értékelése és válogatása
1. Az adminisztratív megfelelés ellenőrzése:
Amennyiben nem kértek tisztázást a finanszírozási kérés kapcsán, a
finanszírozási kérés benyújtásának dátumától számított 6 munkanapon belül
a pályázót értesítik a megfelelést ellenőrző folyamat eredményességéről.
Abban az esetben, ha a megengedett valamennyi tisztázandó kérdés
felmerült, az adminisztratív megfelelés ellenőrzése legtöbb 21 munkanap.
2. A pályázati követelményeknek megfelelés:
Amennyiben nem kértek tisztázást a finanszírozási kérés kapcsán, a
finanszírozási kérés benyújtásának dátumától számított 11 munkanapon belül
a pályázót értesítik a pályázati követelmény-megfelelést vizsgáló folyamat
eredményességéről. Abban az esetben, ha a megengedett valamennyi
tisztázandó kérdés felmerült, a visszaigazolás legtöbb 41 munkanapon belül
megtörténik.
3. A műszaki és a pénzügyi értékelés:
Amennyiben nem kértek tisztázást a finanszírozási kérés kapcsán, a finanszírozási
kérés benyújtásának dátumától számított 45 munkanapon belül a pályázót
értesítik a műszaki és a pénzügyi értékelési folyamat eredményességéről.
Abban az esetben, ha a megengedett valamennyi tisztázandó kérdés
felmerült és rendkívüli esetekben szükség van független szakértők
bevonására, legtöbb 91 munkanapot vesz igénybe az értékelés.
4. A SÉKRB által elvégzett stratégiai értékelés:
Amennyiben nem kértek tisztázást a finanszírozási kérés kapcsán, a
finanszírozási kérés benyújtásának dátumától számított 62 munkanapon
belül a pályázót értesítik a stratégiai értékelés eredményességéről. Abban az
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esetben, ha a megengedett valamennyi tisztázandó kérdés felmerült legtöbb
145 munkanap alatt kap értesítést a pályázó.

Előszerződési szakaszok
1. A megvalósítási terv (MT) megfelelési vizsgálata az infrastruktúra
projektek esetében (épületek, utak rehabilitációja, korszerűsítése,
kibővítése)
A pályázó a megvalósítási tervnek a KH-nál való benyújtásától számított
30 munkanapon belül értesítést kap az MT megfeleléséről vagy nem
megfelelő voltáról.
2. Terepszemle
Az ROP MH a finanszírozási döntést a terepszemle nyomán megszületett
Jelentés alapján hozza meg.
A finanszírozási döntés kibocsátása a terepszemle időpontjától számított
30 munkanapon belül történik.

A finanszírozási szerződések megkötése
A ROP IH-tól megkapott finanszírozási döntést követően a KH köti meg a
finanszírozási szerződést a kedvezményezettekkel, legtöbb 7 munkanapon
belül.
A pályázónak kötelessége a projektet a Jóváhagyott finanszírozási kérés alapján
kötött finanszírozási szerződésnek megfelelően teljesíteni. Amennyiben a
pályázónak nem sikerült teljesítenie a szerződést a vállalt és a finanszírozási
szerződésben foglalt feltételek szerint, vállalnia kell a vállalások részleges
vagy teljes kudarcát. Ebben az esetben a ROP IH, amelyet a Fejlesztési,
Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium képvisel, fenntartja magának a jogot,
hogy leállítsa a kifizetéseket. A közpénzekből származó (nemzeti vagy közösségi)
támogatásokat csökkenteni lehet és/vagy amennyiben a kedvezményezett
nem tartja be a szerződési feltételeket, az Irányító Hatóság kérheti a már
kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetését
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Kivitelezési szakaszok
az értékelési szakasz vége

START
a kedvezményezettek
aláírják a ROP MH-val a
szerződés

a kivitelezési szakasz kezdete

A kedvezményezettek
megkezdik a projekt
kivitelezését és elküldik
a kifizetésre váró számlákat

a KH megvizsgálja
a projektek
előrehaladását

A kérést indokolja a
projekt és a szerződés
előrehaladása?

NEM

Elutasítják a számlák
kifizetését

IGEN
A KH benyújtja a kifizetésre váró
számlákat a ROP MH-nak.
A ROP MH jóváhagyja
a számlák kifizetését

Végleges a kifizetés?

IGEN

véget ér a projekt kivitelezési szakasza

A projekt véget ér

Előfinanszírozás
•
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Az előfinanszírozást a 29/2007-es kormányrendelet szerint lehet
nyújtani a strukturális alapok felhasználási módjának megfelelően, az
állami költségvetésből származó előfinanszírozás és társfinanszírozás
révén, beleértve a Nemzeti Fejlesztési Alapot, a strukturális alapok
felhasználásával és a konvergencia-célkitűzések kivitelezésével foglalkozó
intézmények költségvetését (megjelent a Hivatalos Közlöny 2007 február
2-i 86-os számában), a 249/2007-es törvény által módosítva és kiegészítve,
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•

•

•

•

amely megjelent a Hivatalos Közlöny 2007 augusztus 25-i, 498-as számában
és a 911/2007-es rendelettel, amely a 29/2007-es kormányrendelet
Alkalmazási útmutatóját tartalmazza, a későbbi módosításokkal és
kiegészítésekkel, amely megjelent a Hivatalos Közlöny 2007 augusztus
28-i, 591-es számában, kizárólag a közszférából származó intézmények
és civil szervezetek esetében.
Az előfinanszírozás azokat az összegeket jelentik, amelyeket az állami
költségvetésből vagy a strukturális alapokból közvetlenül vagy közvetetten
utalnak át egy kedvezményezettnek, hogy törlessze a vállalkozójával
szembeni fizetési kötelezettségét, a projekt kivitelezésének kezdeti
szakaszában, a kedvezményezett és az Irányító Hatóság között, a
felelős Közreműködő Hatóságon keresztül, a projekt kivitelezésének
biztosításához.
Az előfinanszírozás a Irányító Hatóság, a Közreműködő Hatóságon keresztül
és a pályázó között létrejött finanszírozási szerződés értékének legtöbb
15%-át teheti ki. A jelzett arányban megítélt előfinanszírozást egészben
vagy részletekben is lehet folyósítani, a Irányító Hatóság által elfogadott
kifizetési rendnek megfelelően.
Az előfinanszírozás megszerzéséhez, a kedvezményezettnek kötelessége
elküldeni a Közreműködő Hatóságnak egy értesítést az előfinanszírozási kérés
benyújtásáról (a Irányító Hatóság által javasolt formanyomtatványban).
Az értesítést legkésőbb az évharmad utolsó hónapjának első napján kell
megküldeni a KH-nak a következő évharmadra.
A vonatkozó előfinanszírozási összegek átutalásra kerülnek a Fejlesztési,
Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium Programjóváhagyások és Kifizetések
Főosztályhoz, a következő dokumentumok alapján:
 a finanszírozási szerződés, amelyet a Irányító Hatóság, a Közreműködő

Hatóságon keresztül, kötött a kedvezményezettel;

 a kedvezményezett előfinanszírozási kérése, amelyet a pályázati

útmutatóban foglalt modellnek megfelelően kell kitölteni;
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 a kedvezményezett és a vállalkozó között létrejött közbeszerzési

törvény másolata;

 pénzügyi azonosítás;
 a

•

Közbeszerzési Szabályozó és Monitorizálási Nemzeti Hatóság
jóváhagyása és a Közbeszerzési Koordinációs és Ellenőrzési Egység
jóváhagyása, amennyiben erre szükség van.
A pályázónak a Regionális Operatív Programba foglalt projektjére megítélt
előfinanszírozási összeget a következőképpen lehet felhasználni:

 visszatéríthető költségek kifizetése – a projekt keretében sorra kerülő

közbeszerzési eljárások nyomán alkalmazott beszállítók kifizetésére, és;

 kivételként a visszatéríthető költségek, és a hozzájuk tartozó HÉA,

•
•

•
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kizárólag a már teljesített visszatéríthető költségekre.
Az előfinanszírozást egy külön erre a célra megnyitott bankszámlaszámra
lehet kifizetni, ahogyan az a finanszírozási szerződésben szerepel.
A kedvezményezettnek előfinanszírozás címén kifizetett összeg fokozatosan
kerül visszafizetésre, a finanszírozási szerződés kivitelezési időszakában,
amely minden esetben a kedvezményezett által igényelt támogatásra
kivetett százalékos arányban kerül levonásra, amelyet minden Irányító
Hatóság külön állapít meg és a támogatási kérés tartalmaz (kivéve a
HÉA). A visszafizetés az első támogatási igényléssel kezdődik, oly módon,
hogy az előfinanszírozás értéke még az utolsó támogatási igénylés előtt
visszafizetésre kerüljön.
Azon kedvezményezett, aki előfinanszírozást kap egy legtöbb két éves
szerződés kivitelezése során, az előfinanszírozás megszerzését követően
legtöbb 6 hónapon belül el kell küldje az első támogatási igénylést.
A több mint 2 éves szerződések esetében a kedvezményezettnek az
előfinanszírozás megszerzését követően legtöbb 1 éven belül el kell küldenie
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az első támogatási igénylést. Amennyiben ezt a feltételt nem tartja be, a
kedvezményezett köteles visszafizetni a megkapott előfinanszírozás teljes
értékét

A költségek visszafizetése
A költségek visszafizetése érdekében a pályázónak a következőket kell
tennie:
• töltse ki és nyújtsa be a KH-hoz a támogatási igénylések grafikonját;
• a grafikonnak megfelelően küldjön pénzmozgási előrejelzést a következő
évharmadra vonatkozóan;
• időszakonként (lehetséges havonta is, de legalább 3 havonta kötelező)
tegye le a támogatási igénylést az illetékes Köztes Hatósághoz, minden
esetben a kivitelezési jelentés kíséretében;
• a kivitelezési időszak végét követő legtöbb 60 naptári napon belül küldje el
a végső támogatási igénylést.
Egy támogatási igénylésben kérhető legkisebb összeg 300.000 lej lehet.
A kifizetés igénylése előtt az illető költségek már ki kell legyenek fizetve,
a kifizetés tárgya pedig el kell legyen végezve. A kifizetés időpontjának a
szerződtetett fél javára a kedvezményezett által eszközölt banki átutalás
számít.
A projekt kivitelezése közben keletkezett költségek közbeszerzési
dokumentációját jóváhagyás céljából fel kell terjeszteni a KH-hoz. A
finanszírozási szerződés életbe lépését megelőző Visszatéríthető költségek
támogatási igénylése esetében kötelező jelleggel be kell mutatni azt
a dokumentációt, amely igazolja a közbeszerzésre vonatkozó nemzeti
törvénykezés betartását.
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A HÉA visszafizetése
Az Adótörvénykönyv, az 571/2003-as jogszabály meghatározza, hogy a
közszférából származó, a közösségi alapokból részesülő kedvezményezettek
nem élveznek HÉA mentességet. A 29/2007-es kormányrendelet - a
későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal - megállapította, hogy a javak
vásárlásából, szolgáltatások és kivitelezések ellenértékének HÉA részét,
amely tevékenységekre egészben vagy részben az Európai Uniótól és/vagy
nemzeti társfinanszírozásban részesülnek, az állami költségvetés fedezi a
következőképpen:
• abban az esetben, ha a kedvezményezett közintézmény a HÉA ellenértékét
az állami költségvetés állja a projekt valamennyi finanszírozási forrásából
fizetett visszatéríthető költségek esetében, vagyis közpénzekből (ERFA és az
állami költségvetés társfinanszírozásával) és a kedvezményezett önrészéből,
csakis abban az esetben, ha ezt a helyi költségvetés biztosítja;
• abban az esetben, ha a kedvezményezett non-profit szervezet, a HÉA
ellenértékét az állami költségvetés állja a projekt közpénzekből fizetett
visszatéríthető költségei esetében, vagyis a ERFA és az állami költségvetés
társfinanszírozásával.
Valamennyi szerződés esetében a HÉA fizetési igénylését saját felelősségre
vállalt nyilatkozattal kell kísérni, amelyben a kedvezményezett a számlákra írt
HÉA összeg valódiságáról kezeskedik és arról, hogy betartja a HÉA-ra vonatkozó
kötelezettségeket, ahogyan azt a hatályos törvénykezés megállapítja.

A tevékenységek jelentése
Minden egyes visszatérítési igényléssel a kedvezményezettnek kötelessége
elküldeni a Közreműködő Hatóságnak egy jelentést a projekt kivitelezésének
előrehaladásáról.
Amennyiben a kedvezményezett havi költségtérítést igényel, köteles
a finanszírozási szerződés aláírását követően 3 havonta megküldeni a
Közreműködő Hatóságnak a projekt kivitelezésének előrehaladásáról szóló
jelentést.
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Ezen jelentés formanyomtatványát tartalmazza a Pályázati útmutató és a
következő információkat kell tartalmaznia:
• a projekt keretében lebonyolított tevékenységek bemutatása;
• ezen tevékenységek kivitelezési állapota a jelentés pillanatában;
• részleges/végleges eredmények;
• a következő időszakra várható eredmények;
• a horizontális témák vonatkozásai (pl. esélyegyenlőség, fenntartható
fejlődés);
• azonosított problémák;
• a finanszírozási szerződés előírásához képest eszközölt vagy várható
jelentős módosítások;
• közbeszerzések helyzete;
• mutatók;
• ajánlások a következő időszakra.

Közbeszerzések
•

•

6

A kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy a projekt kivitelezéséhez
szükséges közbeszerzések lebonyolítása a 34/20066 -os sürgősségi
kormányrendelet – a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
– előírásaival összhangban és a következő elvek tiszteletben tartásával
történik: diszkrimináció-mentesség, esélyegyenlőség, egymás elismerése,
áttekinthetőség, arányosság, a közpénzek hatékony felhasználása és
felelősségvállalás.
A kedvezményezett felel valamennyi, a közbeszerzéssel kapcsolatos
törvénykezés előírásának betartásáért.

a 2006.04.19-én 34-es számmal elfogadott sürgősségi kormányrendelet, amely a közbeszerzési
szerződések, a munkálat-koncesszionálási szerződések és a szolgáltatás-koncesszionálási
szerződések, a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal együtt
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•

Szerződési megbízóként a kedvezményezettnek kötelessége megőrizni
az eredeti közbeszerzési dokumentumokat (a 34/2006-os sürgősségi
kormányrendeletnek – a későbbi kiegészítésekkel és módosításokkal
együtt – megfelelően). A partnerségek esetében, amennyiben a szerződési
megbízó nem egyike a partnereknek, a projektvezetőnek meg kell tartania
a finanszírozási szerződés mellett a közbeszerzési dokumentáció egy
másolatát, rajta az „eredetivel megfelelő” bélyegzővel.

Ellenőrzés és audit
A ROP
keretében
vissza
nem
térítendő
támogatást
elnyerő
kedvezményezetteknek a következő ellenőrzési és audit kötelezettségei
vannak:
• A projekt részletező számvitelét vezetni
• Pontos és periodikus pénztárkönyveket vezetni
• A projekt kivitelezésével kapcsolatban külön áttekinthető számvitelt
vezetni
• A ROP 2007-2013 hivatalos befejezését követően legalább 5 éven át
megőrizni valamennyi bejegyzési/számviteli könyvet
• Hozzáférést biztosítani:
 azokhoz a helyekhez és helyiségekben ahol a projekt kivitelezésére sor
került vagy sor kerül;
 az informatikai rendszerekhez;
 a projekt műszaki és pénzügyi könyvelését tartalmazó dokumentumokhoz
és elektronikus tartalmakhoz.
• Tájékoztassa a Közreműködő Hatóságot/Irányító Hatóságot a dokumentumok
archiválási helyéről
• A Irányító Hatóság, a Közreműködő Hatóság, a Kifizetési/Tanúsító Hatóság,
az Audit Hatóság, az Európai Bizottság vagy bármilyen, a strukturális
alapokból társfinanszírozott projekt auditálásának elkészítésével vagy
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•
•
•

ellenőrzésével megbízott szervezet bármilyen természetű műszaki és
pénzügyi jellegű információkérésének kivitelezése
A projekt kivitelezésében dolgozó alkalmazottak készségének és jelenlétének
ellenőrzése a projekt teljes időtartama alatt
Audit lehetőség nyújtása az eredeti dokumentumok ellenőrzését igénylő
Irányító Hatóság, a Közreműködő Hatóság, Európai Bizottság, Európai
Csalásellenes Iroda és az Auditorok Európai Testülete számára
Visszafizetni a megállapított hiányosságokat és az ezekhez kapcsolódó
kamatokat, késedelmi kamatokat, egyéb büntetőkamatokat és banki
költségeket.

Tájékoztatás és hirdetés
A ROP keretében finanszírozott projektekkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatási
és hirdetési intézkedések dokumentumai: a 1083/2006-os EB Szabályozás,
amely a Strukturális Alapok általános normáit állapítja meg, a 1083/2006-os
EB Szabályozás és a 1080/2006 Európai Parlament és a Regionális Fejlesztési
Európai Alap Tanácsának Szabályzata, amelyek megállapítják a strukturális
támogatásokra vonatkozó tájékoztatási és hirdetési intézkedéseket.

Általános szabályok – valamennyi projekt esetében

•

•

A finanszírozás elfogadásával a kedvezményezett elfogadja a Kivitelezési
szabályzat 7-ik szakaszának d. pontjába foglalt előírást, miszerint felkerül
a kedvezményezettek listájára. A kedvezményezett elfogadja, hogy a
finanszírozás elfogadásával következő adatai közzétehetők legyenek
elektronikus vagy bármilyen formában: a kedvezményezett megnevezése,
a projekt megnevezése, a finanszírozás összértéke, a projekt kezdési és
kivitelezési időpontja, a kivitelezés helye.
A kedvezményezett kötelessége a Regionális Operatív Program révén
szerzett vissza nem térítendő pénzügyi segítségnyújtással kapcsolatos
tájékoztatási és hirdetési tevékenységek kivitelezése.
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•
•
•

•
•
•

A kedvezményezettnek megfelelő nyilvánosságot kell szentelnie a
célkitűzéseknek, elért eredményeknek stb., a Regionális Operatív Program
Vizuális Identitásra vonatkozó Útmutató utasításainak megfelelően.
A kedvezményezett kötelessége, hogy sajtóközleményben tudassa a
projekt-tevékenységek megkezdését és befejezését.
A kedvezményezettek láttamozásra megküldenek a KH-nak minden
tájékoztatási és hirdetési anyagot, amelyek a finanszírozási szerződésben
vállalt tájékoztatási és hirdetési vállalások kivitelezését jelentik, legalább
15 munkanappal elindításuk és használatba adásuk előtt.
A kedvezményezetteknek kötelességük egy irattartóban (nyomtatott és/
vagy elektronikus formában) megőrizni valamennyi, a tájékoztatási és
hirdetési tevékenységekkel kapcsolatos terméket.
A projekt keretében létrejött nyomtatott kiadványok tiszteletben tartják
a finanszírozási szerződést és a Regionális Operatív Program Vizuális
Identitásra vonatkozó Útmutatót.
Eszközvásárlás esetén ezekre azonnal öntapadós matricát kell elhelyezni,
amelyen a következő azonosítási elemek találhatók meg: ROP jelvény, a
Kormány címere, az Európai Unió címere, a projekt összértéke, a projekt/
befektetés megnevezés. Javasolt méretek: a berendezés leginkább látható
felületének 1/16-oda. Optimális méretek: 100x100mm vagy 90x50 mm a
rendelkezésre álló felület nagyságától függően.

A munkálat-megbízási és eszközbeszerzési projektek sajátos
szabályai

•
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Azon infrastrukturális befektetési projektek esetében, amelyekben a
köztámogatás meghaladja az 500.000 eurót, a kedvezményezetteknek
kötelességük tájékoztató táblát elhelyezni a kivitelezés teljes időtartama
alatt. A táblák ellenálló anyagból készülnek a Regionális Operatív
Program Vizuális Identitásra vonatkozó Útmutató műszaki előírásainak
megfelelően.

Regionális Operatív Program

Kérdések és válaszok

•

A táblának kötelező módon tartalmaznia kell:
 A projekt/befektetés megnevezése
 A projekt összértéke
 A projekt kedvezményezettje
 A kivitelező megnevezése
 Kivitelezési határidő
 A ROP címere és szlogene
 A menedzsment hatóság neve
 A köztes hatóság neve
 Románia Kormánya címere
 A Strukturális Alapok címere

•

A táblákat a terv kivitelezéstől számított legkésőbb hat hónapon belül
állandó jellegű táblával kell kicserélni és ugyanazon műszaki sajátosságokkal
és ugyanazon információkkal kell ellátni, mint a korábbi táblákat a
Regionális Operatív Program Vizuális Identitásra vonatkozó Útmutatójának
megfelelően.

Archiválás
A ROP hivatalos befejezésétől számított 5 évig a kedvezményezettnek meg kell
őriznie a projekt kivitelezésére vonatkozó teljes dokumentációt, beleértve a
vissza nem térítendő finanszírozásból szerzett javak leltárát.
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A
A finanszírozási kérésnek való adminisztratív megfelelés
A projektek értékelési és válogatási folyamatának első szakasza, amely főként azt vizsgálja,
hogyan felel meg a formai követelményeknek a Finanszírozási kérés és annak mellékletei,
valamint a letett dokumentumok érvényessége.
Állami segély (szabályok)
A tagállamok közösségi alapjaiból vagy az állami forrásokból nyújtott bármilyen fajta
segély, amely formájától függetlenül eltorzítja vagy torzítással fenyegeti a konkurenciát
egyes vállalatok vagy egyes javak kedvezményezésével, abban az esetben, ha hatással van
a tagállamok közötti kereskedelemre (EU Alapszerződés 87-ik szakasza, 1. bekezdése).
Az állami segélyezésre vonatkozó szabályok betartása alapvető fontosságú az operatív
programok kivitelezésében.
C
Célkitűzés
Egy projekt hatásainak követését célzó tételes nyilatkozat. Egy projekt célkitűzései
sajátosak, mérhetőek, megvalósíthatóak, relevánsak és egy bizonyos időszakon belül
integráltak (megjegyzendő a SMART betűszó - Specific, Measurable, Achievable, Relevant
and Timebound) kell legyenek. Ellenkező esetben nem lehet ellenőrizni ezen célkitűzések
elérését. Mindenik megvalósított célkitűzést egy sor tevékenység révén kell elérni.
Amennyiben a projekt célja például egy kórház korszerűsítése, akkor a célkitűzések
lehetnek: a kórház belsejének rehabilitációja a projekt elindításától számított 6 hónapon
belül, a külsejének rehabilitációja a projekt elindításától számított 3 hónapon belül és a
kórház felszerelése a projekt elindításától számított 12 hónapon belül.
D
De minimis
Állami segélyezési forma, amely kivételt képez a tájékoztatási kötelezettség alól. A
vállalatnak nyújtott „de minimis” segély összértéke három éves időszakra nem haladhatja
meg a 200.000 eurót.
E
Előfinanszírozási kérés
A pályázó által az Irányító Hatóságnak vagy a Közreműködő Hatóságnak megküldött igénylés,
az előfizetés megítélésének törvényes feltételei alapján történő kifizetésre.
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Eredmények
Tapintható vagy más jellegű termék, mérhető és ellenőrizhető, amely egy projekt teljesítése
során vagy annak a végén keletkezik. A finanszírozó jóváhagyásának tárgya.
É
Értékelési bizottság
A menedzsment hatóság által kijelölt szakértőcsoport, amelyik műszaki és pénzügyi
szempontból minősíti a finanszírozásra javasolt projekteket.
F
Fejlesztési régiók
A fejlesztési régiók statisztikai-közigazgatási egységek, amelyek 4-7 megyéből állnak
(kivétel Bukarest-Ilfov), a Megyei Önkormányzati Testületek szabad társulása és a 151/1998es törvény (később a 315/2004-es törvény alapján módosítva) alapján. A fejlesztési régiókat
1998 végén hozták létre. Ezek megfelelnek a NUTS II szintnek az Eurostat osztályozásának
megfelelően és a NUTS II területi szintnek megfelelő statisztikai adatok begyűjtési keretét
jelenti.
Regionális szinten 8 Régiófejlesztési Tanács jött létre és 8 Regionális Fejlesztési Ügynökség,
országos szinten pedig megalakult a Régiófejlesztési Országos Tanács.
Finanszírozási kérések műszaki/pénzügyi értékelése
A projektek jogi, technikai és pénzügyi vonatkozásainak, megvalósíthatóságának,
költségeinek, hatékonyságának és fenntarthatóságának részletes elemzési folyamatát jelenti,
amelyet független szakértőkből álló értékelési bizottság végez megfelelő kritériumokat és
pontozási rendszert tartalmazó rács alapján.
Finanszírozási projekt pályázási feltételeinek ellenőrzése
Az értékelési és válogatási folyamat szakasza, amely a pályázó által kitöltött Finanszírozási
kérést (és a partnerekét, ahol erre szükség van) és a tevékenységek pályázati megfelelését
célozza, a feltételeknek való megfelelés ellenőrzési rácsában felsorolt és foglalt kritériumok
alapján.
Fizetési kérés
Az a kérés, amelyet a tanúsítási hatóság terjeszt be az Operatív Program köztes kifizetési
bizottságának, a tanúsított visszatéríthető költségek visszafizetésének céljából. Minden
fizetési kérést egy tanúsított költségeket tartalmazó nyilatkozatnak kell kísérnie; általában
a tanúsítási hatóság évente háromszor terjeszt elő ilyen kéréseket. A bizottság csak abban
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az esetben eszközöl kifizetéseket az illető évre, ha a finanszírozási kérést legkésőbb az illető
év október 31-én letették. A Bizottság felfüggesztheti a kifizetést, ha az Irányító Hatóság
nem tette le az utolsó éves teljesítési jelentést.
H
Helyszíni ellenőrzések
A helyszíni monitorizálási látogatásokat az Irányító Hatóság (vagy a Köztes Hatóság) végzi a
Menedzsment Hatóság vagy a Közreműködő Hatóság eljárásrendje alapján.
J
Jövedelmet eredményező projekt
Az Európai Unió Bizottságának 1083/2006-os Szabályzata értelmében bármilyen tevékenység,
amely infrastrukturális befektetést feltételez, amelynek használata a felhasználók által
fizetett közvetlen hozzájárulás vagy bármilyen tevékenység, amely telek vagy ingatlan
értékesítését vagy bérbeadását vagy bármilyen fizetés ellenében nyújtott szolgáltatást
jelent.
K
Kedvezményezett (Pályázó)
Köz- vagy magánszférából származó szervezet, hatóság, intézmény vagy kereskedelmi
társaság, területi-közigazgatási egység, közszolgáltató és helyi vagy megyei közhasznú
szervezet, amely felelős a Regionális Operatív Program keretében finanszírozásra elfogadott
projektek kezdeményezéséért vagy kezdeményezéséért és kivitelezéséért.
Költségek engedélyezése
A ROP Irányító Hatóságának egyik feladata. A visszatéríthető költségek engedélyezése a
kedvezményezett által benyújtott teljesítési jelentések és igazoló iratok alapján történik.
Költségtérítési kérés
A kedvezményezettnek a projekt/tevékenység egy bizonyos időszakában visszatéríthető
költségeire vonatkozó nyilatkozat. A visszatéríthető költségekre vonatkozó kérést a projekt/
tevékenység keretében elvégzett teljesítésekről szóló jelentésnek (teljesítési jelentés) kell
kísérnie. Az igénylések programálását a szerződés határozza meg – általában havonta, de
lehet gyakrabban is, amennyiben szükséges (például az N+3/N+2 határidők közeledtével)
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Költségtérítés
Az Irányító Hatóság által az operacionális program pénzalapjaiból átutalt összeg a
kedvezményezett visszatéríthető költségeinek megtérítésére.
Közösségi fejlesztési egyesületek
Jogi személyiséggel rendelkező, magánjogi, a 215/2001-es Törvénynek – a későbbi
módosításokkal és kiegészítésekkel – megfelelően, a közigazgatási egységek által létrehozott
együttműködési struktúrák, amelyek helyi és regionális érdekeltségű fejlesztési projektek
megvalósítása vagy közös közszolgáltatások biztosítása céljából jöttek létre.
Közreműködő Hatóság
Azt az Irányító Hatóság által kijelölt intézményt jelenti, amely egyes hatáskörök átruházásával
a 2007-2013 Regionális Operatív Program prioritási tengelyeit/intervenciós területeit
gyakorlatba ülteti. A 2004-ben elfogadott 497-es számú Kormányrendelet előírásainak
megfelelően a Regionális Operatív Program mellett 8 Régiófejlesztési Ügynökséget jelöltek
ki.
A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása,
Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából –beavatkozási terület esetében
a Köztes Hatóság a Kis- és Közepes Vállalalkozások, Kereskedelem-, Turizmus- és
Szabadfoglalkozások Minisztériuma illetékes.
M
Megvalósíthatósági tanulmány
Műszaki-gazdasági dokumentáció, amely megállapítja a befektetési célkitűzéshez tartózó,
az előtanulmányban leszögezett, legfontosabb műszaki-gazdasági mutatókat, a projekt
szükségessége, indokoltsága alapján, amely funkcionalitási, technológiai, építészeti és
gazdasági megoldásokat tartalmaz, amelyek jóváhagyásra várnak.
Mikrovállalat
A KKV-k7 létrehozásának és fejlődésének ösztönzését célzó 346/2004-es - a későbbi
módosításokkal és kiegészítésekkel8 - törvénynek megfelelően a mikrovállalatok a legtöbb
9 alkalmazottat foglalkoztató, éves szinten legtöbb 2 millió euró, vagy annak megfelelő lej
nettó üzleti forgalmat vagy ebben az értékben aktívumokat birtokló vállalatok.
7
8

Megjelent a Hivatalos Közlöny 2004. július 29-i, 681-es számában
A 175/2006-os törvény, amely a kormány 27/2006-os rendeletét fogadja el, amely módosítja
és kiegészíti a 346/2004-es, a kis és közepes vállalatok létrehozásának és fejlődésének
ösztönzéséről szóló törvényt
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Monitorizálás
Egy projekt vagy program keretében lebonyolított tevékenységek felügyelete és ellenőrzése.
A projektek monitorizálását jelenti a pályázó által benyújtott dokumentáció ellenőrzése,
valamint a helyszíni terepszemlék. Ebben a folyamatban az Irányító Hatóság megállapítja,
hogy milyen stádiumban van a projekt, hogyan áll a teljesítése, az előrehaladása megfelel-e
a várt eredményeknek és betartják-e a megállapított határidőket.
Monitorizálási Bizottság
Az operatív programok keretében felhasznált strukturális eszközök koordinálásával,
valamint közösségi rendelkezéseknek megfelelő, a közösségi támogatások felhasználásának
hatékonysági és minőségi követésével, azok felhasználási módjának és hatásának mérésével
megbízott szervezet. (l. az Európai Unió Bizottságának 1083/2006-as szabályzata és a 2007.
július 11-én elfogadott, 765 sz. KR).
NY
Nyílt pályázati hirdetés
Az Irányító Hatóság vagy a Közreműködő Hatóság hivatalos kérése, amelyet megküld a
potenciális igénylőknek és amelyben rövid bemutatásra kerülnek az operatív program egy
prioritási tengelyének vagy egy kiemelt beavatkozási terület keretében a finanszírozási
kérések benyújtásának feltételei és a pályázási feltételek.
O
Operatív Program
A tagállam által kidolgozott stratégiai programálási dokumentum, amelyet az Európai
Bizottság jóváhagyott és amely megállapít egy ágazati vagy regionális fejlesztési stratégiát
egy sor összefüggő prioritás révén.
P
Partnerségi egyezmény
Hivatalos, jogi értékkel bíró irat, amelyet egy projektben szerepet vállaló valamennyi
partner aláírt és amely tartalmazza mindegyikük jogait és kötelezettségeit a projekt
kidolgozásában, kivitelezésében és kiértékelésében.
Prioritási tengely
Az operatív program egyik stratégiai prioritása; magába foglal el sor, egymással összefüggő
tevékenységet, amelynek mérhető sajátos célkitűzései vannak. (2006-ból származó 1083-as
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számú Tanácsi Szabályzat9).
Projekt által eredményezett jövedelmek
A projekt teljesítése közben elért jövedelmek, amelyek a ROP keretében finanszírozott
projekt eredményeinek hasznosításából adódnak (pl. a ROP által rehabilitált múzeumban
belépti díj bevezetése).
Projektek értékelési kritériumai
A válogatási kritériumok a finanszírozásban részesülhető projektek megállapítására vannak
meghatározva és használva. Ezek a projekt minőségét és fejlettségét vizsgálják, azt a hatást
ahogyan a projekt hozzájárul egy program/stratégia célkitűzéseinek megvalósulásához,
mint a pályázó operacionális képességei, a projekt fenntarthatósága. A projektek válogatási
kritériumait, felhasználásuk előtt, el kell fogadnia az Operatív Program Monitorizálási
Bizottságának.
Projekt járulékos költségei
Azok a költségek, amelyek a ROP keretében finanszírozott projekt lebonyolítása során
keletkeznek, amelyek nélkül a projekt nem teljesíthető és amelyek nem finanszírozhatóak
a strukturális eszközökből.
R
Régiófejlesztési Ügynökség (RFÜ)
Nem kormányzati, nonprofit, közhasznú, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely
a régiófejlesztés területén tevékenykedik. Romániában nyolc ilyen ügynökség működik,
a 315/2004-es törvénynek megfelelően a Regionális Fejlesztési Tanácsok által elfogadott
szervezési és működési alapszabály értelmében.
Regionális Fejlesztési Terv
A Regionális Fejlesztési Terv a fejlesztési régió több éves stratégiai tervezésének legfontosabb
eszköze.
Regionális Operatív Program
A Nemzeti Fejlesztési Terv Régiófejlesztési Országos Stratégiának fontos elemeit gyakorlatba
ültető program, amely más Operatív Programok mellett hozzájárul a Nemzeti Fejlesztési

9

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Közlönyében 2007. július 31-én L210 számmal
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Terv Régiófejlesztési Országos Stratégia valamint a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret
célkitűzéseinek megvalósításához, vagyis Románia régiói közötti egyenlőtlenségek
csökkentéséhez.
Regionális Operatív Program Irányító Hatósága
A Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium feladata az Európai Uniós strukturális
eszközeit jelentő, a 2007 – 2013-as programidőszakban a Regionális Operatív Program
pénzügyi segítségnyújtásának menedzselése, kezelése és teljesítése, a 200410 -es, 479es számú kormányrendeletnek megfelelően, amely megállapította a strukturális eszközök
koordinálására, teljesítésére és kezelésére vonatkozó intézményi keretet és a 200711
-es, 361-es számú kormányrendeletnek megfelelően, amely meghatározza a Fejlesztési,
Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium szervezését és működését. A Menedzsment Hatóság
szerepét és hatáskörét az EB 1083/2006-os Szabályzata tartalmazza, amely megállapítja az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó
általános szabályozást.
S
Stratégiai Értékelés és Koordináció Regionális Bizottsága
Regionális, jogi személyiség nélküli szervezet, amely a ROP 2007–2013 keretében
finanszírozható projektek régiófejlesztési stratégiai célkitűzésekbe illeszkedésének
mértékét, valamint a régió szintjén a közpénzekből finanszírozott projektek összehangolását
értékeli.
Strukturális Eszközök (Alapok)
Az Európai Régiófejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
Romániának, mint az Európai Unió tagállamának nyújtott vissza nem térítendő pénzügyi
segítségnyújtás.
SZ
Szociális infrastruktúra
Azokat az intézményeket jelenti, amelyek az általuk kínált szolgáltatások révén az egyén
szociális szükségleteit elégíti ki (oktatás, szociális segélyezés stb.): kórházak, klinikák,
iskolák, középiskolák, egyetemek, óvodák, menhelyek, öregek otthona, árvaházak, szociális
központok stb.
10 Megjelent a Hivatalos Közlöny 285-ös számában 2007. április 27-én.
11 Megjelent a Hivatalos Közlöny 285-ös számában 2007. április 27-én.
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T
Tanúsítás
A bejelentett, kifizetett és indokolt költségek törvényességének ellenőrzési folyamata a
Strukturális Alapokból származó finanszírozás tevékenységei keretében. Szükség van rá
annak érdekében, hogy az Európai Bizottságnál igényelhetőek legyenek az operatív program
köztes kifizetései és a végső kifizetés.
Tájékoztatási és hirdetési tevékenységek
Az operatív program Irányító
Hatósága, Közreműködő Hatósága és az alapok
kedvezményezettjei által lebonyolított olyan tevékenységek, amelyek a közvéleményben
a pénzügyi segítségnyújtást tudatosítják, és az operatív program keretében növelik az
átláthatóságot.
Teljesítési jelentés
Egy projekt tevékenységi jelentése, amely megállapítja annak fizikai, műszaki és gazdasági
előrehaladását. A kedvezményezett állítja össze és a Közreműködő Hatóságnak küldi el,
a költségtérítési kéréssel együtt. A teljesítési jelentés hangsúéyosan kitér a szerződésben
foglalt célkitűzések elérésére, de kitér bármilyen felmerült nehézségre vagy más
befektetésre/eredményre is.
V
Városi fejlődési pólusok
Olyan városok, amelyek szoros társadalmi-gazdasági kapcsolatban állnak a körülöttük lévő
vidékekkel és amelyek fejlődési központokként cselekednek és az egész régióra vonatkozóan
fejlesztési képességet sugároznak. A városi fejlődési pólusok gazdasági és munkaerőfoglalkoztatási lehetőséget jelentenek a szomszédos vidékek közösségei számára.
Ü
Üzletfejlesztési rendszerek
Pontosan meghatározott rendszerek, amelyek egy sor lehetőséget (közművekhez való
hozzáférés stb.) és/vagy helyiséget biztosítanak termelési, szolgáltatási, gazdasági
tevékenységet végző vállalatoknak. A vállalatok tevékenységének célja olyan befektetések
vonzása, melyek hetőséget adnak azon vidék anyagi és emberi erőforrásainak a hasznosítására,
ahol elhelyezték őket.
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Üzleti terv
Az a dokumentum, amely leírja egy vállalat által egy bizonyos időszakban megtett út leírását.
Ez magában foglalja egy meghatározott időszak során elvégzett sajátos tevékenységek
küldetését, célkitűzéseit, stratégiáját és akciótervét.
V
Vissza nem térítendő finanszírozás
Közvetlen pénzkiutalás, amelyet egy projekt lebonyolításának megkönnyítésére közpénzekből
ítélnek meg. A ROP esetében vissza nem térítendő finanszírozás megszerzéséhez a
pályázónak bizonyítani kell, hogy a javasolt projekt megfelel a Pályázati útmutatóban
megjelölt kritériumoknak és hozzájárul a régiófejlesztési célkitűzések eléréséhez. A vissza
nem térítendő pénzalapokat nem kell visszafizetni, amennyiben megfelelőképpen kerültek
elköltésre, a kedvezményezettnek az Irányító Hatósággal kötött szerződésnek megfelelően.
A vissza nem térítendő finanszírozást grandnak is nevezik.
Vissza nem téríthető költségek
A Regionális Operatív Programból finanszírozott projektek megvalósítása során óhatatlanul
felmerülnek olyan költségek, amelyek a közösségi és nemzeti szabályozások szerint nem
finanszírozhatóak a strukturális alapokból vagy az állami költségvetésből.
Visszatérített költségek
A Tanúsítási és Kifizetési Hatóság által, a Kifizetési Egység révén az operatív program
keretében átutalt kifizetések, amelyek a kedvezményezettek visszatéríthető költségeit
fedezték.
Visszatéríthető költségek
Egy kedvezményezettnek az operatív program keretében finanszírozott projekt megvalósítási
költségei, amelyek finanszírozhatóak a strukturális eszközökből és az állami költségvetésből
és/vagy a kedvezményezett önrészéből. (2006-ban elfogadott 29-es számú KR 1. cikkelye,
2. bekezdése, m. pontja).
Visszatéríthető tevékenységek
Az operatív programba és a program dokumentumaiba foglalt olyan tevékenységek, amelyek
kivitelezése, a különböző projektek révén, az operatív program célkitűzéseinek eléréséhez
vezet.
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