
 

  
ROBINWOOD PLUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Robinwood PLUS 
projekt 

Az INTERREG IV C program keretében létrejött "Robinwood PLUS" projekt egy 
mini-programként működik, amelyben partnerek Liguria Régió (Olaszország, 
vezető partner) és Limousin Régió Tanácsa (Franciaország),  Kainuu Régió 
Közös Hatósága (Finnország), Hargita Megye Tanácsa (Románia), valamint 
Calabria Régió (Olaszország).  
A Robinwood Plus projekt a tapasztalatcserék elősegítését célozza meg, annak 
érdekében, hogy megerősítse és fenntartsa a vidéki térségek gazdasági - 
szociális fejlődését a fenntartható és részvételen alapuló erdőgazdálkodás által. 
A projekt kezdőpontja az a felismerés, hogy az erdők létfontosságúak a vidéki 
közösségek és térségek gazdaságának megerősítésében és fenntartásában.   
 
A projekt hivatalosan 2010 januárjában indult és 48 hónapig, 2013 decemberéig 
tart. A projekt össz költségvetése  3,063,463.56 €, amely részlegesen az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, illetve a partnerek saját 
hozzájárulásából áll össze.   
 

Az alprojektek A partner régiókban a helyi érdekeltek bevonásával lesz meghirdetve az 
alprojektek pályázati felhívása. A nemzetközi alprojektek célkítűzései a 
Robinwood Plus eredményit kell elősegítsék, illetve a részvételen alapuló 
erdőgazdálkodás témakörében kell hozzájáruljanak a szervezett 
tapasztalatcseréhez és bevált gyakorlatok elsajátításához.  
A feltételeknek megfelelő pályázatok értékelését és jóváhagyását a Nemzetközi 
Vezető Bizottság végzi.  
A várhatóan finanszírozható alprojektek száma 10, minden alprojekt résztvevői 
legalább három különböző partner régióból (tagországból) kell származznak 
illetve a nemzeti partnerek által képviselt földrajzi régiókban kell 
tevékenykedjenek.  

Kik nyújthatnak be 
pályázatot? 
 

Csak közintézmények vagy közjogi szervezetek lehetnek hivatalos alprojekt 
résztvevők.  

A pályázati kiírás 
szerkezete 
 

A Robinwood Plus pályázati felhívás 2 lépésben zajlik:  
 
I. LÉPÉS “A lehetséges alprojekt résztvevők meghatározása’: a jelentkező 
közintézmények vagy közjogi szervezetek kitöltik az I. Mellékletet - Az alprojekt 
résztvevők jogosultsága  
A pályázók által benyújtott mellékleteket a jogosultsági kritériumoknak 
megfelelően fogja a nemzeti partner elbírálni és összeállítja a Potenciális 
Alprojekt Résztvevők listáját. 
 
II. LÉPÉS “Nemzetközi partnerségek kialakítása és a pályázatok véglegesítése”: 
az pályázat első lépésében meghatározott jelöltek kialakítják a nemzetközi 
partnerségeket és kidolgozzák a pályázatok végleges formáját.   
 
Az eljárás az alábbiak szerint zajlik: 
 



 

- a kiválasztott Potenciális Alprojekt Résztvevők meghívást kapnak a 2011 
februárjában Calabria Régióban tartandó találkozóra, a nemzetközi 
partnerségek kialakítása céljából  

- a partnerségek kialakulása után a résztvevők összeállítják az Interregionális 
Alprojekt Javaslatot (II. Melléklet – Alprojekt Javaslat Jelentkezési Űrlap), 
amelyet az alprojekt kiírás ideje alatt kell benyújtani  

- a Robinwood Plus Nemzetközi Vezető Bizottsága összegyűjti és értékeli a 
pályázati javaslatokat a jogosultsági és minőségi kritériumok alapján 

- a 10 legjobb pályázat finanszírozása lesz jóváhagyva, amelyek össz 
költségvetése  € 1.300.000,00 

A pályázati kiírás 
programja 

A pályázati kiírás I. Lépése 2010 október 1-én indul és 2010 november 15-én 
zárul (az e-mail és postai bélyegző dátuma). 
 
A pályázati kiírás II. Lépése 2011 március 1-én indul és 2011 május 2- án 
zárul (az e-mail és postai bélyegző dátuma). 
 

Az alprojektek 
időtartama 

A kiválasztott alprojektek futamideje 18 hónap.  

Költségvetés A Robinwood Plus alprojektekre szánt össz költésgvetése € 1.300.000,00.  
 
Az egyes alprojektek maximális költségvetése 130.000 €, megfelelően indokolt 
esetekben (pl. partnerek száma, a javasolt tevékenységek minősége, stb...) 
ennél magasabb is lehet az alprojekt javasolt költségvetése.   
 

Alprojektek 
tematikája 

Az alprojektek lehetőséget biztosítanak a közintézmények és közjogi 
szervezetek számára, hogy megosszák és kicseréljék tapasztalataikat a 
részvételen alapuló erdőgazdálkodás területén, az alábbi tematikus priorításokat 
figyelembe véve: 
- a fa biomassza energiatermelésre való felhasználása és a szénciklus 
optimizálása  
- erdőgazdálkodás (reparcellázási technikák, erdőtulajdonos konzorciumok, 
finanszírozási lehetőségek….) 
- információ és oktatás az erdők sokrétű szerepének hangsúlyozása céljából, az 
erdőkhöz kapcsolódó különböző termékek és szolgáltatások szempontjából  
- a természetes erdős 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 gyümölcsök, gombák, 
szarvasgomba, gesztenye, ágak, fahulladék, stb.....) 
- a fa helyi felhasználása (népművészeti termékek, bútorok, faházak, 
asztalosság és ácsmunkák)  

Hogyan lehet 
pályázni? 

A pályázati felhívás I. lépésében - “A lehetséges alprojekt résztvevők 
meghatározása” - való részvételhez a jelentkezők kitöltik az I. Mellékletet - 
“Az alprojekt résztvevők jogosultsága”, amely a következő feltételeknek kell 
eleget tegyen: 
 
a. ANGOL NYELVŰ. 
 



 

 

b. Legkésőbb 2010 november 15-én elküldték.  
 
c. A Nemzeti Referencia Partnerhez címzett (lásd Subproject Implementation 

Manual), nyomtatott formában, a következő szöveggel a borítékon:  
 

INTERREG IVC MINIPROGRAMME “ROBINWOOD PLUS” 
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).  
 
A pályázati felhívás II. lépésében - “Nemzetközi partnerségek kialakítása és a 
pályázatok véglegesítése” - való részvételhez az Alprojekt Vezető Partner 
kitölti a II. Mellékletet - “Alprojekt Javaslat Jelentkezési Űrlap“-, amely a 
következő feltételeknek kell eleget tegyen: 
 
 
a. ANGOL NYELVŰ 

 
b. Legkésőbb 2011 május 2-án elküldték  

 
c. Tartalmazza az alprojekt partnerek által kitöltött “Letter for funding” (III. 

Melléklet) dokumentumokat 
 

d. A Nemzeti Referencia Partnerhez címzett (lásd Subproject Implementation 
Manual), nyomtatott formában, a következő szöveggel a borítékon:  

 
INTERREG IVC MINIPROGRAMME “ROBINWOOD PLUS” 

CALL FOR SUBPROJECT PROPOSAL 
Step II 

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

Finanszírozás A  Robinwood Plus keretében az alprojektek finanszírozása az alábbi módon 
történik:  
 
85% az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 13% nemzeti kofinanszírozás, 
illetve 2% Hargita Megye Tanácsa saját hozzájárulása és 0% a projekt 
résztvevőktől kért saját hozzájárulás 
 

Weboldal A pályázati kiírás dokumentumai elérhetőek a Robinwood Plus honlapján: 
 

www.robinwoodplus.eu 

 


