
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”. 

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 fejlettrégiók 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. 
 

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. 
 

5.2 Az idegenforgalmi szempontból hasznosítható természeti 
erőforrásokhoz kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, fejlesztése, 

korszerűsítése és a turisztikai szolgáltatások színvonalának növelése 
 
Tevékenységek: 
 
• 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 
• A szabadidős turizmus infrastruktúrájának és a hozzá tartozó 
melléképületeknek a kialakítása/korszerűsítése/kibővítése 
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 bírógázok, 
barlangok és sóbányák) 



• 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; 
• 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) 
 
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. 
 
További informáciokért sziveskedjen kapcsolatba lépni a margittai polgármesteri 
hivatal integrácios osztályának dolgozoival a primaria@marghitaonline.ro e-mail 
cimen vagy a 0259/362001-es telefon számon. 
 
(forrás www.inforegio.ro)   
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