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2018/197-es Hegyvidék törvény

A hegyvidéki fejlesztési tevékenységeket támogató 

program



Szükségesség:

➢ Humán és anyagi erőforrások kiaknázása;

➢ Életszínvonal növelése;

➢ Lakosság helyben maradása;

➢ Kulturális identitás megőrzése;

➢ Helyi és nemzetgazdasági erő fejlesztése az

ökológiai és természetvédelmi feltételek betartásával;

SZÜKSÉGESSÉG – ELŐÍRÁSOK – CÉLKITŰZÉSEK

➢ Munkahelyek létrehozása;

➢ Fiatal lakosság elvándorlásának

megfékezése;

➢A gazdálkodók plussz jövedelemhez

való hozzáférése;

➢A lakosság jólétének növelése;

➢A köz- és magánszféra közötti

partnerségek fejlesztése a helyi

lehetőségek kiaknázása érdekében;

➢ Hegyvidéki termékek értékesítése a

hazai piacon;

➢ Szövetkezési formák létrehozása és

fejlesztése, a gazdasági versenyképesség

és az életszínvonal növelése;

➢ Mezőgazdasági és élelmiszeripari kis

és középvállalkozások gyarapítása.

Célkitűzések:

➢ A hegyvidéki övezetek elhatárolása ;

➢ Specifikus intézményi keret létrehozása ;

➢ Hegyi övezetek infrastrukturájának kialakítása;

➢ A hegyvidék szociális és gazdasági fejlesztése;

➢ A talaj, víz és biodiverzitás megőrzése;

➢ Hegyvidéki oktatás és kutatás fejlesztése;

➢ A helyi örökség kiaknázása;

➢ A hegyvidéki tevékenységeket szorgalmazó

program.

Előírások :



A HEGYVIDÉKI FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEKET SZORGALMAZÓ 

PROGRAM
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KIK  A  PROGRAM  KEDVEZMÉNYEZETTJEI?

a) engedélyezett fizikai személyek, egyéni- és családi

vállakozások, (a 2008/44-es Sürgösségi Kormányrendelet

alapján létrehozott);

b) termelői csoportok (2005/37-es Rendelet alapján létrejött);

c) A 2004/566-os Mezőgazdasági szövetkezésekre vonatkozó

törvény alapján létrejött jogi személyek;

d) A 2005/1-es Szövetkezetek szervezésére és működésére

vonatkozó törvény alapján létrejött jogi személyek.

e) Az 1990/31-es Kereskedelmi társaságokra vonatkozó törvény

alapján létrejött jogi személyek.



HEGYVIDÉKI  TEJBEGYŰJTŐ  KÖZPONTOK  ÉS  TEJFELDOLGOZÓ 

EGYSÉGEK  LÉTREHOZÁSA

2018/296-os Törvény

Támogatott beruházások:

a) Tejbegyűjtő központok létrehozása – 500.000 lej

b) Tejfeldolgozó egységek létrehozása – 1.700.000 lej

c) Tejbegyűjtő és tejfeldolgozó egység létrehozása –

1.900.000 lej

Elszámolható költségek:

a) Speciális felszerelések (min. 1500 l-es hűtőtankok), 

szállítási eszközök tej- és tejterméknek

b) Építkezési költségek (a tipusprojektekben 

feltüntetett értékek alapján)

c) Más építkezési költség (max.10% a beruházási 

értékből, a tipusprojektnek az adott területi 

feltételéhez való beillesztéséhez)

d) Más költségek (max. 7% a beruházási értékből, az 

építkezéshez szükséges tanulmányok 

elkészítéséhez)



GYAPJÚBEGYŰJTŐ KÖZPONTOK ÉS GYAPJÚFELDOLGOZÓK, 

VALAMINT ÁLLATI BŐRÖKET BEGYŰJTŐ ÉS FELDOLGOZÓ 

KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSA 
2018/330-as Törvény

Támogatott beruházások:

a) Min.500 to gyapjú begyűjtésére alkalmas központ 

létrehozása– 1.920.000 lej

b) Gyapjú- és bőrbegyűjtő központok valamint a gyapjú-

és állati bőrők elsődleges feldolgozására alkalmas 

egységek létrehozása– 16.320.000 lej

Elszámolható költségek:

a) Építkezési költségek

b) Speciális felszerelések, szállítási eszközök

c) Más építkezési költség (max.10% a beruházási értékből, a 

tipusprojektnek az adott területi feltételéhez való 

beillesztéséhez)

d) Más költségek (max. 7% a beruházási értékből, az 

építkezéshez szükséges tanulmányok elkészítéséhez)



HEGYVIDÉKI  KISVÁGÓHIDAK ÉS HÚSFELDOLGOZÓK LÉTESÍTÉSE

2018/331-es Törvény

Támogatott beruházások:

a) Kiskapacitású vágóhidak létrehozása– 500.000 lej

b) Kiskapacitású húsfeldolgozó létrehozása– 1.000.000 lej

c) Kiskapacitású vágóhid valamint húsfeldolgozó  egység 

létrehozása – 1.500.000 lej

Elszámolható költségek:

a) Építkezési költségek

b) Speciális felszerelések, szállítási eszközök

c) Más építkezési költség (max.10% a beruházási értékből, 

a tipusprojektnek az adott területi feltételéhez való 

beillesztéséhez)

d) Más költségek (max. 7% beruházási értékből, az 

építkezéshez szükséges tanulmányok elkészítéséhez)



ESZTENÁK  LÉTREHOZÁSA  A  HEGYVIDÉKI  ÖVEZETEKBEN

2018/332-es Törvény

Támogatott beruházások:

Olyan építmények létrehozása amelyek az állatok 

és a rájuk felvigyázó személyek számára 

szálláshelyet bíztosít és amelyekben megtörténik a 

tej elsődleges feldolgozása– 300.000 lej

Elszámolható költségek:

a) Építkezési költségek

b) Speciális felszerelések, szállítási eszközök

c) Más építkezési költség (max.10% a beruházási 

értékből, a tipusprojektnek az adott területi 

feltételéhez való beillesztéséhez)

d) Más költségek (max. 7% beruházási értékből, az 

építkezéshez szükséges tanulmányok 

elkészítéséhez)



ERDEI GYÜMÖLCSÖK, GOMBÁK, GYÓGYNÖVÉNYEK 

BEGYŰJTÉSÉRE ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSUKRA SZOLGÁLÓ 

BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
2018/333-as Törvény

Támogatott beruházások:

Erdei gyümölcsök, gombák, gyógynövények 

begyűjtésére és elsődleges feldolgozásukra 

szolgáló beruházások támogatása – 800.000 lej

Elszámolható költségek:

a) Építkezési költségek

b) Speciális felszerelések, szállítási eszközök

c) Más építkezési költség (max.10% a 

beruházási értékből, a tipusprojektnek az 

adott területi feltételéhez való 

beillesztéséhez)

d) Más költségek (max. 7% beruházási értékből, 

az építkezéshez szükséges tanulmányok 

elkészítéséhez)



A FINANSZÍROZÁS ARÁNYA ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

 A támogatás mértéke alapesetben a beruházási összeg 40%-a. 

 A pénzügyi támogatás aránya  növelhető a következő esetekben azzal a 

feltétellel, hogy az együttesen nem haladhatja meg a 90%-ot:

a) fiatal mezőgazdasági termelők (40 év alatt), vagy olyan mezőgazdasági 

termelők akik legtöbb 5 éve jegyeztették be a gazdaságukat (20%)

b) a beruházás hátrányos természeti adottságú, vagy egyéb sajátos 

hátrányokkal sújtott térségben valósul meg (20%)

c) szövetkezetek (20%)




