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> Magyar nyelven is olvasható a méhé-
szeti program. A Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium honlapján e hét 
elejétől magyar nyelven is hozzáférhetnek 
az érdeklődők az Országos Méhészeti Prog-
ram részletes támogatási kritériumrendsze-
réhez – tudatta tegnap lapunkkal Tánczos 
Barna mezőgazdasági államtitkár sajtóiro-
dája. A www.madr.ro honlapról elérhető 
anyag a jogosultsági feltételek mellett az 
elszámolható költségekről és a támogatási 

formákról is tájékoztatja a méhészeket. A 
2011–2013 közötti időszakra vonatkozó 
Országos Méhészeti Program keretében 
a gazdák finanszírozására az első évben 
3,513 millió eurót, a második évben 3,502 
milliót, az utolsó esztendőben 3,486 millió 
eurót biztosít a szaktárca. A támogatáso-
kat fele-fele arányban biztosítja az Európai 
Unió, illetve a román állam. A program leg-
fontosabb célkitűzései között a mézterme-
lés és a mézpergetés feltételeinek javítása, 
valamint a méhek vándoroltatásához szük-
séges új eszközök beszerzése szerepel, de 

önálló pályázási ágként különül el a varroa 
atka elleni védekezést, az atkaölő készít-
mények mellett a kezelések hatékonyságát 
növelő takarmánykiegészítő szerek, növe-
kedésserkentők beszerzésének finanszíro-
zása is. Támogatás kérhető a méhcsaládok 
szaporítására és feljavítására, idesorolva a 
méhkirálynők, méhrajok, illetve az ország 
területén engedélyezett méhfajták vásár-
lását is. A program Hargita megyében is 
kedvező fogadtatásra talál, főleg, hogy me-
gyénkben a méhészek összesen több mint 
16 ezer méhcsaláddal gazdálkodnak.
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75 millió eurós büntetés a parcellák rossz beméréséért

Visszakéri a pénzt Cioloş
közel 75 millió euró szabálytala-
nul felhasznált agrártámogatás 
visszafizetésére kötelezi romá-
niát az európai bizottság. a leg-
több kifogás a 2009-es időszak 
alatt kifizetett, ám a bizottsági 
ellenőrzések révén utólag jogo-
sulatlannak minősített terület-
alapú támogatásokkal kapcsola-
tos – tudtuk meg Haschi andrás 
uniós szakértőtől.
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74,9 millió euró, a mezőgaz-
daság terén jogosulatlanul 
kifizetett támogatás visszafi-

zetésére szólította fel Romániát az 
Európai Bizottság nevében Dacian 
Cioloş, az EB agrárügyekért felelős 
biztosa. Mint Haschi Andrástól, a 
román mezőgazdasági tárca képvi-
seletében, a magyar EU-elnökség 
ideje alatt Budapesten uniós meg-
figyelőként szolgálatot teljesítő 
szakértőtől megtudtuk, Románia 
kapcsán az ellenőrzés három terü-
leten tárt fel hiányosságokat, ame-
lyek a műholdas ellenőrző rend-

szer elégtelenségéből adódtak. 
„Ilyen hiányosság volt a területek 
nagyságának rossz megállapítá-
sa, egyes területeken termesztett 
kultúrák nem egyeztek a támoga-
tás igénylésekor bevallott növényi 
kultúrával, de a kritika szerint az 
utólagos helyszíni ellenőrzéseket 
sem csinálták meg maradéktalanul 
a kifizetési ügynökség munkatár-
sai” – magyarázta Haschi. A csíki 
szakember szerint a közel 75 millió 
eurós „bírság” az állami költségve-
tést terheli, visszafizetésére pedig 
öt évet szabott a bizottság. 

Az ügy hazai pikantériája az, 
hogy a Dacian Cioloş által most 
aláírt 75 millió eurós büntetést 
Románia épp arra a 2009-es idő-
szak alatti, az APIA-nál és az 
APDRP-nál észlelt szabálytalan-
ságokért kapja, amikor a két kifi-
zetési ügynökséget felügyelő szak-
tárcát ugyancsak Cioloş vezette. 
„Akárki is legyen ezért a hibás – a 
2009-ben épp mezőgazdasági mi-
niszter Cioloş vagy a később őt 
váltó Ilie Sârbu –, Romániának ez 
nagy összeg, és hiába van más or-

szág is ilyen helyzetben, más kára 
nem vigasztal minket. Nagy-Bri-
tanniának valószínűleg nem ak-
kora nagy erőfeszítés visszafizetni 
a büntetést, mint nekünk” – fűzte 
hozzá Haschi. Az uniós szakember 
ugyanakkor fontosnak tartotta ki-
hangsúlyozni, hogy a közel 75 mil-
lió eurós összeget nem a gazdáktól 
vonják vissza. Mint megjegyzi, az 
ellenőrzések nyomán számos gaz-
dát már amúgy is szankcionált az 
APIA, így sokaktól a területala-
pú támogatásként kapott pénzt is 
visszavették.

Az Európai Bizottság ellenőr-
ző mechanizmusa egyébként Ro-
mánia mellett több tagállamot is 
pénzvisszafizetésre kötelez: a leg-
nagyobb összeget – két tételben, 
szám szerint 122,38 és 137,23 
millió eurót – Görögországnak 
kell visszafizetnie, de nem csekély 
a Spanyolországtól visszakövetelt 
107 millió vagy a Bulgáriától várt 
24,5 millió euró sem. Az ellen-
őrzés során egyébként a tagálla-
moktól összesen 530 millió eurót 
kér vissza a bizottság.

 hirdetés

agrárkonferencia csomafalván

Ötletbörzére számít 
a Fenyőalja Egyesület
Ma kerül sor arra a konferenciára, melyen a csomafalviak 
információt szerezhetnek mezőgazdasági támogatások-
ról, termékértékesítésekről, szarvasmarha-tenyésztés-
ről. A helyi termékek népszerűsítéséért létrejött Fenyő-
alja Egyesület tagsága reméli, ötleteket, támogatást kap 
terveihez.
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Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egye-
sülete és Gyergyócsomafalva Polgármesteri Hi-
vatalának szervezésében ma 11 órakor a csoma-

falvi kultúrházban veszi kezdetét az agrárkonferencia, 
változatos programmal.

Márton László-Szilárd polgármester és Borboly Csa-
ba megyei tanácselnök köszöntőjét követően Baróti La-
jos, a Szarvasmarha-tenyésztők Erdélyi Föderációjának 
titkára arra a kérdésre ad választ, hogy milyen szarvas-
marhafajtát érdemes tartani vidékünkön. Bemutatkozik 
a Ditrói Tejtermelők Egyesülete és a Homoródalmási 
Szarvasmarhatartók Egyesülete; Csata Emil Csaba, az 
APIA szakembere a területalapú támogatások kifizetésé-
ről szól; Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője pedig az egyéb 
pályázási és támogatási lehetőségeket ismerteti. Továb-
bá szó lesz a zonális szintű agrárkamarák létesítéséről, 
Márton István, a Vidékfejlesztési Egyesület igazgatója a 
mezőgazdasági termékek piackereséséhez nyújt támpon-
tokat. A rendezvény utolsó programpontjaként mutatko-
zik be a csomafalvi Fenyőalja Egyesület, melynek tagsága 
nemrég verbuválódott, célként a helyi termékek népsze-
rűsítését tűzve ki.

Kosután Attila egyesületi elnök elmondta, abban 
reménykedik, sok hasznos információt nyernek az ag-
rárkonferencián, induló egyesületként a támogatási és 
értékesítési kérdésekre szeretnének választ kapni. „Na-
gyon friss a Fenyőalja, alig alakult meg, de már voltunk 
Szászkézden szakmai kiránduláson, négy tag részt vett a 
csíkszeredai vásáron, és felvettük a kapcsolatot a szárhe-
gyi torzsásokkal, mert nekik már van tapasztalatuk a he-
lyi termékek értékesítése terén. Azt remélem, sok újdon-
ságot hallunk, mert nagy terveink vannak, egy közösségi 
konyhát szeretnénk létrehozni, fellendíteni a turizmust, s 
ahhoz mind pénzforrás kell” – fogalmazott Kosután.


