
Robinwood Plus 
PÁLYÁZATI KIíRÁS



Robinwood Plus Alprojektek

A  finanszírozott nemzetközi alprojektek száma 10, minden alprojekt r

illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell 
tevékenykedjenek.

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Csak közintézmények vagy közjogi szervezetek lehetnek hivatalos alprojekt

.

18 hónap (3 félév)

Költségvetés:
Az egyes alprojektek maximális költségvetése 130.000 , a Hargita megyei
pályázati keret 300.000 

Finanszírozás:
85% az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 15% regionális kofinanszírozás és
0% a pro
A projektek utófinanszírozásúak, a felmerült költségekkel való elszámolásra és 



Robinwood Plus Alprojektek tematikus prioritások

a fa biomassza energiatermelésre való felhasználása és a szénciklus
optimizálása

(reparcellázási technikák, konzorciumok, 
finanszírozási )
információ és oktatás az szerepének hangsúlyozása céljából, az

kapcsolódó termékek és szolgáltatások szempontjából
a természetes területek védelmének javítása (nemzeti és regionális
parkok, a  Natura 2000 hálózat), olyan formákban, amelyek biztosítják
fenntarthatóságukat és hasznosításukat is 
az erdei turizmus fejlesztése
a fa/nem fa termékek értékesítési láncának (erdei gyümölcs, gomba, 
szarvasgomba, hulladékfa, stb ...) kiépítése
a fa helyi felhasználása ( termékek, bútorok, faházak, asztalos-
és ácstermékek) 



Robinwood Plus Alprojektek - tevékenységek

f
értékét

néhány példa: 

információs kampányok szervezése
közös konferenciák, szemináriumok, workshopok szervezése
információs anyagok kiadása és terjesztése 
weboldal készítés 
tanulmányi utak szervezése
képzések szervezése
tanulmányok és felmérések készítése
esettanulmányok, jó gyakorlati kézikönyvek és stratégiai irányelvek 
kidolgozása
akciótervek és stratégiák kidolgozása
projektmenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek



Robinwood Plus Alprojektek - költségek

a 2010 október 1 
legtöbb 5000 / partner

Személyi költségek 
a pályázó intézmény saját alkalmazottainak

Utazási költségek
a pályázó intézmény saját alkalmazottainak
az érvényes szabályozások szerint

s
közbeszerzési törvény betartásával

Elszámolások 



HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI?

A Robinwood Plus pályázati felhívás 2 lépésben zajlik: 

I. LÉPÉS lehetséges alprojekt meghatározása A pályázók által
benyújtott mellékleteket a jogosultsági kritériumoknak fogja a nemzeti
partner elbírálni és összeállítja a Potenciális Alprojekt listáját.

A pályázati kiírás I. Lépése 2010 október 1-én indul és 2010 november 15-én zárul 
(az e-mail és postai dátuma).

II. LÉPÉS Nemzetközi partnerségek kialakítása és a pályázatok véglegesítése a 
pályázat lépésében meghatározott jelöltek kialakítják a nemzetközi
partnerségeket és kidolgozzák a pályázatok végleges formáját.  

A pályázati kiírás II. Lépése 2011 március 1-én indul és 2011 május 2- án zárul (az e-
mail és postai dátuma).



HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI?

A pályázati felhívás I. lépésében -
- -

tegyen:

a. ANGOL 
2010 november 15-én elküldték. 

c. A Nemzeti Referencia Partnerhez címzett (lásd Subproject Implementation Manual), 

CALL FOR SUBPROJECT PROPOSAL
Step I

Az I. Mellékletet elektronikus formában kell eljuttatni Liguria Régióhoz (email cím: 
laura.muraglia@regione.liguria.it), illetve a Nemzeti Referencia Partnerhez (Hargita 
Megye Tanácsa). 



HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI?

A pályázati felhívás II. lépésében -
-

Mellékletet - -
feltételeknek kell eleget tegyen:

a. ANGOL 
2011 május 2-án elküldték 

c. Tartalmazza 
dokumentumokat
d. A Nemzeti Referencia Partnerhez címzett (lásd Subproject Implementation Manual), 

CALL FOR SUBPROJECT PROPOSAL
Step II

A II. Mellékletet elektronikus formában is el kell juttatni Liguria Régióhoz (email cím: 
laura.muraglia@regione.liguria.it).



www.robinwoodplus.eu

Document Aim
Terms of Reference Contains rules and procedures to participate in the Call for Proposals 

Subproject Implementation Manual Contains further information to fill in correctly the Call for Proposals documents 

Application Form - Annex I: Eligibility of Potential Subproject 
Participants Represents the form to be filled in to participate in the step I of the Call

Application Form - Annex II: Creation of Interregional 
Partnerships and Definitive Proposals of Subprojects Represents the form to be filled in to participate in the step II of the Call

Annex III - Letter for funding the beneficiaries ask for grant and commit to respect the call for proposals duties and to develop the 
subproject activities according to the subproject approved

Annex IV - Subproject Partnership Agreement Clarifies the tasks, duties and responsibilities of each Subproject Participant and regulates the cooperation
among them

Subproject Subsidy Contract
Signed between the Subproject Lead Participant and the Lead partner
Clarifies the funding conditions, payment procedures and the responsibilities of the Subproject Lead
participants

Subproject Regional Subsidy Contract
Signed between the National Partner of Reference and Subproject Participant.
Clarifies the funding conditions, payment procedures and the responsibilities of the Subproject
participants

Kick-off Communication

Subproject Participant report Filled in by each Subproject Participant, it provides NPRs and Subproject Lead Participants with technical 
and financial information on the progress of the subproject implementation

Subproject report Filled in by each Subproject Lead Participant, it provides technical and financial information on the 
progress of the subproject implementation



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Miklóssy Ildikó
Robinwood Plus projektmenedzser

Hargita Megye Tanácsa
Csíkszereda, Szabadság tér 5, 132. iroda

Tel.: 0753091759
Email: miklossyildiko@sapientia.siculorum.ro


