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Ma a vidékfejlesztés az egyik legnagyobb feladat az Európai 
Unióban. Nekünk, Székelyföldön élőknek különösen fontos, hogy a 
fiatalok ne hagyják el a vidéki térséget, hogy munkát, megélhetést 
találjanak abban a vidéki térségben, ahol születtek és nevelkedtek. 
Abban a vidéki térségben, amelyhez ezer szál köt bennünket: identi-
tásunk, kultúránk, hagyományaink.

Az Alutus Regio Egyesület arra vállalkozott, hogy az Európai 
Unió LEADER programján keresztül hozzájáruljon Erdővidék és 
Felső-Oltmente gazdasági fejlesztéséhez. Sokat tanultunk az elmúlt 
évek alatt, és ma már büszkén mondhatom, mondhatjuk, hogy si-
került. Köszönöm az egyesület munka-
társainak, alapítóinak, vezetőségének és 
talán leginkább azoknak, akik pályázatot 
nyújtottak be hozzánk, hozzájárulva ezzel 
saját vállalkozásuk és a vidék fejlesztésé-
hez. Meggyőződésem, hogy az elkövet-
kezőkben folytatni tudjuk ezt a munkát.

Az Alutus Regio Egyesület munkacsoportja (balról jobbra):
Polgár Klára-Dalma – technikai szakértő,

Antal Esztilla – ügyvezető igazgató, munkacsoport vezető,
Gecse Ágnes – technikai szakértő és Demeter Zoltán – animátor.

Demeter János elnök  
Alutus Regio Egyesület
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BEVEZETŐ

A LEADER program az Európai Unió egyik legsikeresebb vidé-
kfejlesztési programja. Célja, hogy ösztönözze a vidéki szereplőket 
térségük hosszú távú lehetőségeinek felmérésére, és támogassa a 
helyieket abban, hogy ezeket a lehetőségeket fenntartható módon 
kihasználják, térségüket fejlesszék. A program újszerűsége abban 
rejlik, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket támogatja, illetve 
abban, hogy a helyi vidékfejlesztési stratégia alapján elnyert kere-
tösszeget helyi pályáztatás útján juttatja el a kedvezményezettekhez, 
így a vidék sorsáról valóban vidéken születnek a döntések.

Romániában jelenleg 163 LEADER Helyi Akciócsoport (HACS/
GAL) működik, közülük három Kovászna megyében.

Az Alutus Akciócsoport Erdővidék és a Sepsiszentgyörgytől 
északra található Oltmente 13 községének 35 települését foglalja 
magába Alutus kistérség néven, amely 1.109 km2 területen fekszik 
és 38.598 lakossal rendelkezik. Akciócsoportunk 59 alapítótag-
gal (11 önkormányzat, 21 tag a gazdasági, illetve 27 a civil szféra 
részéről) létrehozta az Alutus Regio Egyesületet, amely a közösen 
elkészített helyi vidékfejlesztési tervvel megpályázta és elnyerte a 
Leader térség minősítést. Ennek köszönhetően a Vidékfejlesztési 
és Halászati Kifizetési Ügynökség (APDRP) által aláírásra került 
a támogatási szerződés, amely mintegy 2,8 millió eurós támogatást 
biztosít egyesületünknek. Munkacsoportunk a rendelkezésre álló 
alap 80%-át (2,3 millió euró) az Európai Mezőgazdasági és Vidé-
kfejlesztési Alap három tengelyének (I., III. és IV.) tizenegy intéz-
kedése keretében pályáztatta meg a térségben tevékenykedő, illetve 
tevékenykedni kivánó magán- és jogi személyekkel, gazdálkodókkal 
és vállalkozókkal, civil szervezetekkel és közintézményekkel, míg a 
maradék 20%-ot a program működtetésére használhattuk fel. 

Örömmel jelentjük, hogy akciócsoportunk a pénzalapot a ren-
deltetésének megfelelően, Kovászna megyében elsőként és a leg-
magasabb arányban használta fel. A közel hatvan sikeres pályázat 
révén a támogatásból a térség minden községébe jutott. Megtisztelő 
számunkra, hogy programunkkal, ha kis mértékben is, de hozzájárul-
hattunk a térség versenyképességének növeléséhez, a helyi közösség 
fejlesztéséhez. Reméljük, hogy az Önök támogató részvételével az 
elkövetkezőkben még hatványozottabban tehetünk mindezért.

Antal Esztilla
munkacsoport vezető
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A 112-es intézkedés célja a fiatal mezőgazdasági termelők gaz-
daságalapításának elősegítése volt, a mezőgazdaságban foglalkozta-
tott munkaerő korszerkezetének javítása, valamint az ágazat korsze-
rűsítése a környezetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi előírá-
soknak megfelelően.

Pályázhattak azok a 40 év alatti mezőgazdasági termelők, akik 
első alkalommal hoztak létre saját gazdaságot vagy gazdaságot vettek 
át és a gazdálkodási tevékenység fejlesztése érdekében üzleti tervet 
készítettek. Az üzleti tervben bizonyítaniuk kellett, hogy a támogatás 
30%-a olyan beruházásokra lesz elköltve, amelyek megfelelnek az 
Európai Uniós előírásoknak.

A vissza nem térítendő támogatás minimális értéke 12.000 euró 
volt, illetve a maximális értéke 40.000 euró.

A támogatás mértéke: 100%-os volt.

Az Alutus LEADER régióban az összes intézkedés közül ez volt 
a legnépszerűbb. A kistérségünket alkotó 13 önkormányzat közül tíz 
területéről érkezett 22 sikeres pályázat, összesen 703.000 euró érték-
ben. 

ALUTUS sikertörténet:

Pályázó: Szilágyi Mária-Magdolna
A pályázat tárgya: mezőgazdasági eszközök beszerzése 

A beruházás helyszíne: Étfalva-Zoltán
Elnyert támogatás (vissza nem térítendő): 12.000 EUR

BEVEZETŐ

41-112L-es intézkedés
FIATAL GAZDÁK TÁMOGATÁSA

AZ ALUTUS TÉRSÉGBEN 2012-2014 KÖZÖTT 
KIÍRT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
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Ezen intézkedés elsődleges célja a mezőgazdaság versenyké-
pességének növelése volt, a humánerőforrás és a termelési tényezők 
hatékonyabb felhasználásával.

Pályázhattak magánszemélyek, engedélyezett magánszemélyek, 
egyéni vállalkozások, családi vállalkozások,  korlátolt felelősségű 
társaságok, termelői csoportok, stb.

Az elszámolható költségek minimális értéke 5.000 euró volt, 
míg a vissza nem térítendő támogatás maximális értéke 200.000 euró 
lehetett. A támogatás mértéke 40-70%-g terjedhetett, viszont a 40% 
fölötti támogatásra a következő esetekben jogosultak a pályázók: 
+10%  40 év alatti gazdáknak, +10%  hátrányos helyzetű hegyvidé-
ki térségek esetében, +10% a műtrágyák használati és tárolási haté-
konyságának növelése esetében, illetve aszennyvíz tisztítását szolgá-
ló berendezések használata esetében a mezőgazdasági feldolgozó- és 
forgalmazó egységeknél”

Az intézkedés keretében egyesületünkhöz hét pályázat érkezett 
321.531 euró értékben.

ALUTUS sikertörténet:

 
Pályázó: Bálint István

A pályázat tárgya: mezőgazdasági eszközök beszerzése
A beruházás helyszíne: Sepsibükszád

Elnyert támogatás (vissza nem térítendő): 53.550 EUR

41-121L-es Intézkedés
MEZŐGAZDASÁGI EGYSÉGEK KORSZERŰSÍTÉSE
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A 122-es intézkedés célja az erdők gazdasági értékének növelé-
se volt figyelembe véve az erdők sokfajta szerepét, valamint az erdők 
fenntartható menedzsmentjét.

Pályázhattak magánerdő tulajdonosok, természetes személyek, 
jogi személyek és azok egyesületei, erdőtulajdonos községek, város-
ok és municípiumok és ezek egyesületei, erdőtulajdonos egyházi és 
oktatási intézmények és ezek egyesületei, stb.

Az elszámolható költségek minimális értéke 5.000 euró, a visz-
sza nem térítendő támogatás maximális értéke 200.000 euró volt. A 
támogatás mértéke: maximum 60%-ig terjedt.

Az intézkedés keretében térségünkben 5 közbirtokosság (Kis-
bacon, Nagybacon, Olasztelek, Szárazajta és Székelyszáldobos) 
pályázott sikeresen, amelyek az erdőgazdálkodásban, illetve a faki-
termelésben hasznosítható erőgépekre pályáztak 140.869 euró össz-
értékben.

ALUTUS sikertörténet:

Pályázó: Székelyszáldobosi Közbirtokosság – Kolumbán János elnök
A pályázat tárgya: erdőgazdálkodásban használt erőgép, traktor és 

kiegészítő eszközök beszerzése,  
Elnyert támogatás (vissza nem térítendő): 13.900 EUR

41-122L-es Intézkedés
ERDŐK GAZDASÁGI ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE
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Célja a mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra alkalmazása 
volt a visszaszolgáltatás nyomán kialakult új tulajdonosi szerkezet-
hez, a mezőgazdasági és erdészeti szektor versenyképességének nö-
velése érdekében.

Pályázhattak földterületek tulajdonosai által létrehozott köz-
hasznú szervezetek, mezőgazdasági területet vagy mezőgazdasá-
gi üzemegységekhez tartozó infrastruktúrát (bekötőutak) birtokló 
közigazgatási egységek, közösségek közötti Fejlesztési Egyesületek 
(ADI), magánerdő tulajdonosok, természetes és jogi személyek, stb.

Elszámolható költségeknek számított: az öntözőrendszerek vá-
sárlása, bekötőutak, mezőgazdasági üzemegységekhez tartozó utak, 
hidak, átereszek építése és korszerűsítése, erdészeti közúti infra-
struktúra fejlesztése.

A vissza nem térítendő támogatás minimális értéke 5.000 euró, 
valamint a vissza nem térítendő támogatás maximális értéke 200.000 
euróig terjedhetett. A támogatás mértéke maximum 75-100% volt.

Ezen intézkedés keretében kistérségünkben egyedül a bölöni 
önkormányzat tett le pályázatot egy 500 méteres községi útszakasz 
aszfaltozására, 121.395 euró értékben.

ALUTUS sikertörténet:

Pályázó: Bölön község – Sikó Imre polgármester
A pályázat tárgya: erdészeti közúti infrastruktúra fejlesztése,  

Elnyert támogatás (vissza nem térítendő): 121.395 EUR

41-125L-es Intézkedés
MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS
ÁTALAKÍTÁSÁHOZ ÉS FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
INFRASTRUKTÚRA JAVÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
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41-141L-es Intézkedés
FÉLIG ÖNELLÁTÓ GAZDASÁGOK TÁMOGATÁSA

A 141-es inézkedés célja a szerkezeti átalakulásban levő mező-
gazdasági egységek versenyképességének növelése volt, az értékesí-
tésre szánt termékek mértékének növelése, a termelés diverzifikáció-
ja a piaci kereslet szerint.

Pályázhattak olyan 62 év alatti magánszemélyek, akik többnyire 
mezőgazdasághoz kapcsolodó gazdasági tevékenységeket folytat-
nak. A vissza nem térítendő támogatás minimális értéke: 1.500 euró/
év, amelyre maximum öt évig nyert jogosultságot a pálzázó. A támo-
gatás mértéke: 100%-os volt.

A pályázati ciklus elején a fiatal gazdák támogatása mellett ez 
az intézkedés volt a legnépszerűbb, mert nagyon kis gazdaságokat is 
támogatott, később azonban a szakminisztérium felfüggesztette. Az 
öt sikeres pályázat összértéke 22.500 euró. 

A 142-es intézkedés célja a mezőgazdasági és erdészeti szektor 
versenyképességének növelése volt a termelők, feldolgozók és érté-
kesítők közötti kapcsolatok kiegyensúlyozott fejlesztése révén.

Pályázhattak termelői csoportok, kereskedelmi társaságok, me-
zőgazdasági társaságok és más mezőgazdasági társulási formák, 
egyesületek, stb.

A támogatás összege a termelői csoport által értékesített termé-
kek értékének függvényében volt kiszámítható.

A vissza nem térítendő támogatás maximális értéke 51.000 eu-
róig terjedt.

A támogatás mértéke: 100%-os volt

Mivel térségünkben kevés termelői csoport tevékenykedik, 
egyesületünkhöz az intézkedés keretében egyetlen pályázat érkezett, 
a nagyajtai Szeged Egyesület részéről, 25.904 euró értékben. 

41-142L-es Intézkedés
TERMELŐI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA
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Az intézkedés célja a vidéki gazdaság fenntartható fejleszté-
se volt a nem-mezőgazdasági tevékenységek ösztönzése révén, a 
munkahelyek számának és a kiegészítő jövedelmek mértékének nö-
velése érdekében.

Pályázhattak  mikrovállalkozások, illetve magánszemélyek.
Elszámolható költségeknek lehettek a nem-mezőgazdasági ter-

melői tevékenységekbe történő beruházások, faipari termékek ipari 
feldolgozása kézműipari tevékenységek fejlesztését szolgáló beru-
házások, eszközvásárlás megújuló energiatermelés érdekében.

Az elszámolható költségek minimális értéke 5.000 euró, a visz-
sza nem térítendő támogatás maximális értéke 200.000 euró lehetett. 
A támogatás mértéke 70-85% közötti volt.

Az ALUTUS térségben a kisvállalkozóknak szóló intézkedés 
keretében nyolc pályázat nyert támogatást 107.976 euró értékben. 

ALUTUS sikertörténet:

Pályázó: Tóth Ilona
A pályázat tárgya: eszközök beszerzése fazekas műhely részére

A beruházás helyszíne: Étfalva-Zoltán
Elnyert támogatás (vissza nem térítendő): 14.760 EUR

41-312 L Intézkedés
MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK 
ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

8



A  L  U  T  U  S

9
A  L  U  T  U  S

9

Az intézkedés célja a turisztikai tevékenységek fejlesztése volt 
a vidéki térségekben, amelyek hozzájárulnak a munkahelyek számá-
nak és az alternatív jövedelmek növeléséhez, valamint a vidék von-
zerejének növeléséhez.

Pályázhattak mikrovállalkozások, magánszemélyek, községek 
és olyan közösségek közötti fejlesztési egyesületek (románul: ADI), 
amelyeket csak községek hoztak létre, civil szervezetek, stb.

Elszámolható költségeknek számított a turisztikai vendéglátó-
egységek infrastruktúrájába és szabadidős tevékenységekbe való be-
fektetés, a vidéki turizmushoz kötődő turisztikai szolgáltatások fej-
lesztés, stb. A elszámolható költségek minimális értéke 5.000 euró, 
míg a vissza nem térítendő támogatás maximális értéke 200.000 euró 
volt. A támogatás mértéke 50-100% terjedt.

Egyesületünkhöz három, a turisztikai tevékenységek ösztönzé-
sét célzó sikeres pályázat érkezett, 216.379 euró összértékben.

ALUTUS sikertörténet:

Pályázó: Intermedia Erdővidék Egyesület - Székely Blanka elnök
A pályázat tárgya: virtuális ismertető (reklámfilm, honlap)

készítése Barót környékéről  
A beruházás helyszíne: Erdővidék

Elnyert támogatás (vissza nem térítendő): 9.934 EUR

41-313L-es Intézkedés
TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE
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A 322-es intézkedés célja: az alapinfrastruktúra és az alapszol-
gáltatásokhoz való hozzáférés javítása a vidéki térségekben, a felújí-
tott falvak számának növelése.

Pályázhattak községek, közösségek közötti fejlesztési egyesü-
letek (románul: ADI), amelyeket csak községek hoztak létre, civil 
szervezetek, kulturális és egyházi intézmények, stb. 

Elszámolható költségnek számított az alapinfrastruktúra kiala-
kítása és fejlesztése, alapszolgáltatások létrehozása és fejlesztése a 
vidéki lakosság számára, szabadidős közterek kialakítása, középü-
letek felújítása, helyi érdekeltségű kulturális és természeti örökség 
védelmére irányuló beruházások, stb.

A elszámolható költségek minimális értéke 5.000 euró volt, de 
a vissza nem térítendő támogatás maximális értéke 200.000 euróig 
terjedhetett. A támogatás mértéke 70-100% közötti volt.

Az ALUTUS térségben az intézkedés keretében négy önkor-
mányzat tett le támogatható pályázatot. A 488.054 euró összértékű 
pályázatokból három multifunkcionális gépek vásárlására irányult, 
míg a sepsibodoki önkormányzat sportpálya és kultúrotthon feljaví-
tására fordítja az elnyert összeget. 

ALUTUS sikertörténet:

Pályázó: Bacon község – Simon András polgármester
A pályázat tárgya: közterület-karbantartó gép és eszközök, illetve 

fúvós hangszerek és hangosító berendezés beszerzése,  
Elnyert támogatás (vissza nem térítendő): 52.931 EUR

41-322 L Intézkedés
FALVAK FELÚJÍTÁSA, FEJLESZTÉSE, GAZDASÁGOT ÉS 
LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
JAVÍTÁSA, VIDÉKI ÖRÖKSÉG ÉRTÉKESÍTÉSE

10
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A sikeres pályázatok községenkénti és népesség szerinti eloszlása:

AZ ALUTUS LEADER TÉRSÉG SIKERES 
PÁLYÁZATAINAK KÖZSÉGEK ÉS 

INTÉZKEDÉSEK SZERINTI ELOSZLÁSA



A  L  U  T  U  S A  L  U  T  U  S

12

Az alábbi grafikonok az egyesülethez beérkezett és jóváhagyott 
pályázatokat szemléltetik településenként és intézkedésenként:  



A  L  U  T  U  S A  L  U  T  U  S

13

Az ALUTUS térség lakosság aránya szerinti felosztása:
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Az egyesülethez eddig (2014. augusztus 31.)
összesen 79 pályázat érkezett,

amelyek közül 56 nyert támogatást:
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M-112 - Pályázó: Máté Mária – 
Bibarcfalva

A pályázat tárgya: méhészeti eszközök 
beszerzése, méhcsaládok vásárlása

Elnyert támogatás: 36.000 EUR

M-121 - Pályázó: Kurta András - 
Sepsikőröspatak

A pályázat tárgya: motokultivátor
beszerzése

Elnyert támogatás: 3.074 EUR

M-312 - Pályázó: Horváth Zita - 
Árkos

A pályázat tárgya: könyvkötő
műhely felszerelése

Elnyert támogatás: 15.955 EUR

M-112 - Pályázó: Szász-Andorkó
Károly-Róbert - Felsőrákos

A pályázat tárgya: mezőgazdasági
eszközök, állatok vásárlása.

Elnyert támogatás: 36.000 EUR

M-141 - Pályázó: Deák Zsuzsanna - 
Sepsibodok

A pályázat tárgya: méhészeti eszközök 
beszerzése, méhcsaládok vásárlása

Elnyert támogatás: 4.500 EUR

M-312 - Pályázó: Tamás Attila - 
Mikóújfalu

A pályázat tárgya: asztalosműhely 
felszerelése

Elnyert támogatás: 7.638 EUR

További sikerTörTéneTek
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Egyesületi közgyűlés 
Málnásfalu – 2012. szeptember 18.

Munkaülés az oltmenti
polgármesterekkel – Sepsibodok 

2012. december 5.

Pályázati lehetőségeket
népszerűsítő találkozó 

Kisbacon – 2013. október 17.

Egyesületi közgyűlés 
Barót – 2013. október 2.

Pályázati lehetőségeket
népszerűsítő találkozó 

Sepsibükszád – 2013. március 19. 

Pályázati lehetőségket
népszerűsítő találkozó 

Székelyszáldobos – 2014. április 3.

Pillanatképek az ALUTUS Regio Egyesület életéből




