
helyi közigazgatási hatóság, illetve 
számos projekt van feltüntetve. Ezek 
esetében már alkalmazandók az em-
lített kritériumok és szükségeltetik 
majd a társfinanszírozás is. Ilyenkép-
pen a mostani kormányhatározat 
csak kiindulópontot jelenthet, a ki-
vitelezésre előreláthatólag idén már 
nem kerülhet sor, többek között 

annak okán, hogy a közbeszerzési el-
járás rendszerint időigényes, no meg 
elő kell teremteni a társfinanszírozás 
megkövetelte pénzalapokat is. De 
ettől függetlenül mindenképp ör-
vendetes, hogy bekerült a látókörbe 
számos megyénkbeli hagyományos 
fürdő, valamint turisztikai infrast-
rukturális fejlesztés.

Új pályázati lehetőség 

Támogatás  
szarvasmarha-, juh- 
és kecsketenyésztői 

egyesületeknek

Pályázatot írt ki a szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztői 
egyesületek számára Hargita Megye Tanácsa (HMT), 
azzal a céllal, hogy támogassa azoknak az egyesületi 

tagoknak az eszközvásárlását, akik a juh-, kecske- és tehén-
tejet feldolgozott állapotban szeretnék értékesíteni, továbbá 
tejbegyűjtő pontok felszerelését, állatkiállítások, kerekasztal-
beszélgetések, konferenciák szervezését, a gazdák szakmai 
rendezvényeken való részvételét. Az előirányzott keretösszeg 
94 ezer lej, a vissza nem térítendő támogatás a pályázat össz-
költségének a 49 százaléka. A pályázatok leadási és iktatási ha-
tárideje: 2011. május 30. „Történelmünk, mindennapjaink, 
egész székely népünk életének szerves része a mezőgazdaság, 
a különböző hagyományos népi mesterségek, amelyek nélkül 
identitásunk szerves részét veszítenénk el” – mondta el a ki-
írással kapcsolatban Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke. Hozzátette: „Éppen ezért a megyei tanács min-
den lehetséges eszközzel támogatja ezt a gazdasági ágazatot, 
a termeléstől az értékesítésig minden lépést szeretnénk felka-
rolni és elősegíteni, hogy minél szélesebb körben elterjedjen. 
Ezt a célt szolgálja ez a pályázati rendszer kialakítása is, amely 
által lehetőségünk van a termelőknek közvetlenül támogatást 
nyújtani tevékenységük elősegítéséhez.” 

A tanácselnök egyben felkéri a gazdákat, hogy minél 
többen igényeljék a támogatásokat, amelyekről bővebb in-
formációt a közhasznú egyesület székhelyén kaphatnak 
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –, Hargita Megye Ta-
nácsának 244/B irodájában; telefon: 0740–169850, e-mail 
cím: avramcamelia@hargitamegye.ro; Hargita Megye Ta-
nácsának honlapján a Pályázatok menüpont alatt, illetve 
a következő linken: http://www.hargitamegye.ro/index.
php?pg=menu_594.

hírfolyam

> Még három hétig kérhetnek támo-
gatást a Hargita megyei gazdák. Hétfőn 
zárult le Hargita megyében a területala-
pú támogatás és tejkvóta-igénylési perió-
dus. „Május 15-e után még három hétig 
elfogadjuk a kéréseket, de ez már úgy-
nevezett büntetéssel jár, ami mindennap 
plusz egy százalékot jelent” – tudtuk meg 
Vitos Zsuzsannától, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizeté-
si Ügynökség (APIA) vezetőjétől. Idén a 

támogatási kampány végéig 28 848 kérést 
regisztráltak, ami lényegesen meghaladja 
a tavaly május 15-ig beérkezett kérések 
számát (tavaly összesen 28 390 támoga-
tási igénylést nyújtottak be a gazdák). „A 
hektárra vonatkozó nyers eredmények is 
növekedést mutatnak: május 15-ig 176 
ezer hektárra adtak le kérést, ez a kegyel-
mi  három hét alatt eléri, és reményeink 
szerint meghaladja a tavalyi végleges ered-
ményt, ami 18 ezer hektár volt” – adott 
hangot reményeinek Vitos Zsuzsánna 
igazgató. (Darvas Beáta)

hargitanépe2011. május 18., szerda | 9. oldal 

beruházások a láthatáron
Gazdaság

A Hargita megyei projektek

Hargita Megye Tanácsának ese-
tében a tusnádi Nádasfürdő 
rehabilitálása; a kirujfürdői ha-
gyományos fürdő korszerűsíté-
se; a homoródszentmártoni sós 
fürdő korszerűsítése; a ko ron  di 
Árcsófürdő korszerűsíté se; a ho-
mo ródalmási fürdő rehabilitálá-
sa; a gyer gyóremetei községi für-
dő kor szerűsítése; a maroshévízi 
hagyományos fürdő korszerűsí-
tése; a csatószegi ásványvízforrás 
rehabilitálása; a csíkmadarasi 
für dő korszerűsítése; a borszéki 
Fe renc József és Ósáros fürdők 
re habilitálása; a csíkdánfalvi Du-
gás fürdő rehabilitálása; a csík-
karc falvi Ma dicsafürdő reha bi-
litálása; a székelykeresztúri Sós kút 
rehabilitálása; a csíkszent lé le ki 
fürdő korszerűsítése; a csík pál-
fal vi fürdő korszerűsítése; a gyer-
gyóújfalvi fürdő átrendezése. 
Bor szék esetében a szabadidő 
turisztikai infrastruktúra fejlesz-
tése; Gyergyóhollón a tu risz-
tikai infrastruktúra fejlesztése; 
Gyergyószentmiklós ese té ben 
a Gyil kostó üdülőtelep fejlesz-
tése; Gyer gyóremetén a bal-
neo klimatérikus központ; Sa-
la máson a romániai síprogram 
keretében megvalósítandó léte-
sítmény; Maroshévíz esetében 
a hévízpotenciál értékesí tése; 
Csík szentkirályon a bü dös für-
dői gyógykezelési központ; Ro-
mán andrásfalván a szabadidős 
infrastruktúra fejlesztése.

hirdetések

Nyájba tömörítik a gazdákat. Az egyesületeket támogatja a hMt

Idén is folytatódik a hagyományos fürdők felújítása  fotó: mihály lászló


