
Végéhez közelednek a Hargita 
megyei agrárkamara téli-tava-
szi mezőgazdasági képzései. 
Májusban 37 méhész és 70 
gazdálkodó adott számot meg-
szerzett elméleti és gyakorlati 
tudásáról, míg a június elsejei 
vizsgára már a beondózó tan-
folyam végzősei készülődnek.

D. L.

Május folyamán két hely-
színen – Csíkdánfalván 
és Sepsiszentgyörgyön – 

a vizsgával zárult tanfolyamok után 
hamarosan több mint száz gazdál-
kodó veheti kézbe a Hargita megyei 
agrárkamara munkaügyi minisz-
térium által is elismert diplomáit 
– tudtuk meg Máthé Emmától, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Kamara igazgatójától. „Sepsiszent-
györgyön a méhésztanfolyam kere-
tében két osztály végzett, összesen 
37 gazdával, míg az általános mező-
gazdasági képzés záróakkordjaként 
Dánfalván három osztály kereté-
ben összesen 70 gazdálkodó adott 
számot a felkészítőkön megszerzett 
elméleti és gyakorlati tudásáról” – 
fogalmazott az igazgató asszony, 
hozzátéve, hogy a most végzett 
gazdákkal együtt az elmúlt tíz év 
alatt képzésen részt vett hallgatóik 
száma immár eléri a nyolcezret. 

Június elsején ugyanakkor már 
az egy hónapos beondózó tanfo-
lyam végzősei adnak számot frissen 
szerzett tudásukról: a közel har-
minc gazda ez esetben már akár ál-
latorvosi segítség nélkül is, egyedül 
végezheti a saját szarvasmarha-ál-
lomány beondózásával kapcsolatos 
tennivalókat, éves szinten jelentős 
összegeket takarítva meg ezáltal, 
akár már egy három-öt tehenes kis-
gazdaság esetében is.

Agrárturizmus lesz 
az őszi premier
Az agrárkamara oktatói ugyan-

akkor már a képzéssorozat őszi 
újabb folytatásán gondolkoznak. 
Az újdonságot a már megszokott 
méhészeti és általános hegyvidéki 
gazdálkodói tanfolyamok mellett 
az agráriumot az idegenforgalom-
mal és vendégfogadással összekötő 
agroturisztikai képzés jelenti majd 
– árulta el Máthé Emma. „Az 
agroturizmus kapcsán már vannak 
érdeklődőink. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a képzés iránt Hargita 

megye szintjén mind a csíki, mind 
a gyergyói, udvarhelyi zónából is 
összegyűl egy-egy önálló osztály” 
– magyarázta az agrárkamara ve-
zetője.

Diplomasegítség 
pályázáshoz
Máthé Emma egyébként az 

„iskolapadjukból” az elmúlt bő 
tíz év alatt kikerült nyolcezer gaz-
dálkodó kapcsán külön elégtételt 
is érez, hisz a képzések hozadéka 
a saját farm fejlesztése mellett a 
kapott diploma révén benyújtott 
nyertes uniós pályázatok nagy 
számában is lemérhetővé vált, 
így Máthé Emma reményét fe-
jezte ki, hogy a tanfolyamaikon 

idén végzett gazdálkodók közül is 
mihamarabb minél több nyertes 
112-es vagy 141-es pályázónak 
gratulálhatnak.

„Az idei esztendőben a szé-
kely udvarhelyi térségből került ki 
a legtöbb hallgatónk, a méhészek 
mellett az általános mezőgazdász-
képzés kapcsán is. Ha az arányokat 
vesszük, akkor Hargita megyében 
az általános mezőgazdászképzést 
végezték el a legtöbben, viszont ha 
azt tekintjük, hogy az elmúlt idő-
szak során a Hargita megyei mé-
hészek 80 százaléka iratkozott be 
és zárta sikerrel a tanfolyamainkat, 
akkor a méhészek mindenképp az 
első helyre kívánkoznak” – mondta 
el lapunknak Máthé Emma. 
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> Pályázati lehetőségek lovasegyesületek 
számára. Hargita Megye Tanácsa Vidékfej-
lesztési közhasznú egyesülete pályázatot írt 
ki lovasegyesületek számára. A pályázatok be-
nyújtásának határideje május 30-a. Pályázni 
lehet rendezvények támogatására, lovak mo-
bilszálláshely-bérlésének költségére, hivatalos 
nemzetközi versenyekre szállításuk költségére, 
továbbá takarmány-, díjazási és más szervezé-
si, anyagi és szolgáltatási költségek fedezésére. 
Az előirányzott keretösszeg 32 000 lej, a visz-

sza nem térítendő támogatás a pályázat össz-
költségének 49%-a. Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke felkéri az érdekelteket, hogy 
minél többen igényeljék a támogatást, amely-
ről bővebb információt a közhasznú egyesület 
székhelyén kaphatnak – Csíkszereda, Szabad-
ság tér 5. szám –, Hargita Megye Tanácsának 
244/B irodájában; telefon: 0740–169850, 
e-mail cím: avramcamelia@hargitamegye.ro; 
Hargita Megye Tanácsának honlapján a Pá-
lyázatok menüpont alatt, illetve a következő 
linken: http://www.hargitamegye.ro/index.
php?pg=menu_593
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Gazdák az iskolapadban

Agrárgazdaság
pénzátcsoportosításról tárgyAlt 

BrüsszelBen tánczos

Megtoldanák a 
LEADER-pénzkeretet
A magas pontszámú pályázatok nagy száma leg-
alább 200 millió euróval toldaná meg az agrártárca a 
LEADER-program finanszírozási keretét, de Brüsszel 
beleegyezését kérik a fiatal gazdálkodók ösztönzését 
szolgáló pályázatok támogatási összeghatárainak 
növelésére is.

HN-információ

Brüsszelben tárgyalt tegnap az Országos Vidék-
fejlesztési Program (PNDR) egyes intézkedé-
seinek módosításáról, illetve a támogatási ösz-

szegek átcsoportosítási lehetőségeiről Tánczos Barna 
mezőgazdasági államtitkár. A mezőgazdasági szaktár-
ca elsősorban a közösségi, vidékfejlesztési kezdemé-
nyezéseket támogató LEADER-programnak kíván 
nagyobb pénzösszegeket biztosítani, de a mezőgazda-
sági üzemek korszerűsítését célzó 121-es, valamint a 
fiatal gazdák indulását támogató 112-es intézkedések 
kritériumrendszerén is könnyíteni szeretne.

„A tárgyalás célja a vidékfejlesztési programot a 
hazai igények, lehetőségek függvényében módosítani 
úgy, hogy azon intézkedések, amelyek iránt nagy az 
érdeklődés és stratégiailag Románia számára is fonto-
sabbak, hozzáférhetőbbé váljanak a gazdák számára” 
– nyilatkozta Tánczos. Elmondta, a 112-es intézkedés 
keretén belül a végzettségi fokozati szinten szeretné-
nek könnyíteni, azaz hogy a kedvezményezetteknek 
ezentúl ne kelljen kötelező módon középiskolai szintű 
mezőgazdasági végzettséggel rendelkezniük. „Emel-
lett a fiatal gazdák ösztönzésére szánt támogatási ösz-
szegek mértéke is megváltozna, s az 1–6 UDE méretű 
gazdaságok esetén a gazdák 10 ezer euró helyett 12 
ezret kaphatnának, míg a 6 UDE méretet meghaladó 
gazdaságok támogatására az eddigi legtöbb 25 ezer 
euró helyett 40 ezer euróra is lehetne pályázni” – ma-
gyarázta az államtitkár.

A LEADER-programra vonatkozó módosítá-
sok kapcsán az államtitkár szerint mindenekelőtt a 
pénzügyi keretek megközelítőleg 200 millió euróval 
történő kibővítésére lenne szükség. A keretbővítés a 
helyi akciócsoportok számára igencsak kedvező len-
ne, hiszen így a visszautasított, de magas pontszám-
mal rendelkező pályázatok finanszírozására vagy 
egy újabb pályázat-leadási periódus kiírására nyílna 
lehetőség. „A program országos szinten a vártnál 
jóval nagyobb érdeklődésnek örvend, amit az első 
pályázat-leadási periódusban beérkezett 151 helyi 
vidékfejlesztési terv száma mellett az is bizonyít, 
hogy ezekből 120 terv finanszírozható pályázatnak 
bizonyult” – magyarázta a LEADER finanszírozási 
keretbővítés okait Tánczos.

A 121-es intézkedés keretén belül a mezőgazdasági 
minisztérium elsősorban a támogatási összegek nö-
velésére törekszik, hogy az elkövetkező három évben 
több gazdaság finanszírozására legyen lehetőség, amely 
csökkenthetné a kis-, illetve a nagygazdaságok közötti 
jelenlegi szakadékot. Ezt a más – korántsem annyira 
népszerű, gyenge pénzlehívási aránnyal rendelkező – 
intézkedésekre szánt pénzösszegek átcsoportosításával 
kívánják megoldani.
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