
A mai nappal kezdődően a 141-es 
kiírás keretében újabb egy hó-
napos pályázat-leadási határidőt 
nyitott a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium. 
A Hargita megyei félig önellátó 
gazdákat az évi 1500 eurós visz-
sza nem térítendő támogatás 
elnyeréséhez ráadásul a Hargita 
Megyei Agrárkamara ezúttal in-
gyen pályázatírással segíti.

Domján Levente
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Június elsejétől a hónap végéig le-
het pályázni a félig önellátó gaz-
dák számára három plusz két éves 

időszakra évi 1500 euró vissza nem 
térítendő támogatást kínáló 141-es 
kiírására a farmnövelésben és a pia-
ci értékesítés erősítésében érdekelt 
gazdálkodóknak. A Hargita megyei 
állattartók és növénytermesztők kö-
rében nagy népszerűségnek örvendő 
intézkedés iránti érdeklődést idén 
csak fokozhatja, hogy a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági Kamara – egy 
frissen megkötött finanszírozási szer-
ződés értelmében – térítésmentesen 
segít megírni és összeállítani a gaz-
dálkodóknak a pályázatokat.

„A Hargita Megyei Agrárka-
mara, mint a gazdákkal közvetlen 
kapcsolatban álló intézmény, a kez-
det kezdetétől foglalkozik pályázat-
írással. Gyakorlatilag valamennyien, 
még a terepen levő kollégáink is ír-
tak már a gazdáknak pályázatokat. 
Ez reményeink szerint idén sem 
lesz másképp, ám újdonság, hogy 
egy bukaresti céggel kötött szerző-

dés alapján, a 141-es kiírás kapcsán 
mostantól már teljesen ingyen, bér-
mentesen tudjuk kiszolgálni a hoz-
zánk forduló gazdálkodókat. Ez sze-
rintem nagyon nagy segítség, főként 
hogy a gazdálkodóknak ez eddig a 
nyertes pályázatok esetében 500 le-
jébe került. Ez most teljesen ingye-
nes lesz” – hangsúlyozta lapunknak 
Máthé Emma, a Hargita Megyei 
Agrárkamara megbízott igazgatója.

Hozzátette, a június hónap folya-
mán futó 141-es, azaz a félig önellátó 
gazdaságok piaci orientáltságát nö-
velő pályázat immár a negyedik ki-
írásához érkezett. „Az előző három 
– a leadott nyertes pályázatok szá-
ma alapján – nagyon nagy sikernek 
örvendett a Hargita megyei gazdák 
körében. Az elsőben 502, a második-
ban 739, míg a legutolsó, harmadik 
kiírásban 498 gazda nyújtotta be 
pályázatát, ezeknek nagyjából negye-
dét az agrárkamara munkaközössége 
írta” – fűzte hozzá Máthé Emma.

Elmondta, a 141-es kiírás kere-
tében az eddig megszokottakhoz 
képest egy kicsit változott a meto-

dológia: a pályázóknak a pályázati 
anyagokat szkennerbe, elektronikus 
formában is be kell nyújtaniuk. A 
szakember szerint azonban ez a kis 
változás biztosan nem szegi kedvét 
a pályázóknak: az uniós farmméret 
számítási mód alapján 2 és 6 UDE 
közötti félig önellátó gazdaságok tá-
mogatási lehetősége iránt a napok-
ban az agrárkamaránál is többen 
érdeklődtek már. Nem változott 
viszont az első hároméves időszak 
összesen 4500 eurós támogatási ösz-
szege, mely idő alatt a gazdálkodó-
nak – az évi 1500 eurós támogatás 
felhasználásaként – legalább évi 1 
UDE egységgel kell növelje farm-
méretét. Ha a vállalást sikerül teljesí-
teni, a gazda az 1500 eurós farmfej-
lesztési pénzt további két évre kapja, 
ellenkező esetben ugyan a fennma-
radó 3000 eurótól elesik, de az első 
három évre kapott 4500 eurót sem 
kell visszafizetnie. A ma rajtoló 141-
es pályázási szesszió ugyanakkor – a 
minisztérium pályázási menetrendje 
alapján – idén még egy alkalommal, 
az ősz folyamán újra kiírásra kerül.

hírfolyam

>  Fizetnek a biogazdáknak. Több mint 
2,113 millió eurót fizet ki a hazai biotermelők 
támogatására a Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifizetési Ügynökség (APIA). A gazdák 
az intenzív termelésről az ökogazdálkodásra 
való átállását segítő pénzforrást az Európai 
Mezőgazdasági Garanciaalap (FEGA) biz-
tosítja. A biotermelőknek fizetett támogatá-
si keretből a növénytermesztők 1,823 millió 
eurót kapnak, ez 791 bionövénytermesztő 
között oszlik el, míg az ökogazdálkodóként 

bejegyzett 276 állattartó gazdaságot több 
mint 290 ezer euróval segítik. Hargita me-
gyében jelenleg a hatóságok 64 – tanúsít-
vánnyal rendelkező – ökogazdálkodót je-
gyeznek, ám szakértők várakozása szerint 
számuk rövidesen duplázódhat, akár meg is 
háromszorozódhat.

> Uborkabotrány: tagad a spanyol 
szakminiszter. Spanyolország gazdaságának 
heti 200 millió eurós kárt okoz a fertőzött 
uborka miatt kialakult helyzet – jelentette 
ki tegnap Rosa Aguilar Rivero spanyol kör-

nyezetvédelmi miniszter az Európai Unió 
agrárminisztereinek debreceni informális ta-
nácskozása előtt. A tárcavezető cáfolta, hogy 
a hasmenést okozó fertőzést spanyolorszá-
gi agrártermékek váltották volna ki. Mint 
hangsúlyozta, spanyol területeken korábban 
még nem azonosították a több ember halálát 
okozó baktériumot, a fertőzést ezért a tárca-
vezető Németországgal hozta kapcsolatba. 
„Világossá kívánjuk tenni, hogy a spanyol 
termékek biztonságosak és jó minőségűek, 
másrészt pedig közös megoldás kidolgozá-
sát szorgalmazzuk” – hangoztatta. A mi-

niszter leszögezte: Spanyolországban nem 
történt hasonló fertőzés, az a két spanyol 
állampolgár pedig, aki elkapta a betegséget, 
nem sokkal korábban Németországban járt. 
Rosa Aguilar Rivero nehezményezte, hogy 
a „megalapozott adatokkal alá nem támasz-
tott német állásfoglalást” nem hivatalos 
úton, hanem a médiából kellett megismer-
nie. A járvány nemcsak a spanyol, hanem 
más tagállamok termelőit is hátrányosan 
érinti, így arra fogja kérni a többi tagállam 
agrárminiszterét, hogy az „európai problé-
mára európai megoldást” találjanak.
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Hogyan számítják a farmméretet?

Az uniós gazdasági farmméret (UDE) lényegében a gazdaságban levő 
jószág- és állatállomány nagysága, illetve a különböző növénykultú-
rákkal bevetett területek nagysága alapján számolják ki, adott szor-
zószámok alapján. Érzékeltetésül egy hektár kenyérbúza 0,28-szoros 
UDE szorzószámmal bír, azaz egy négyhektáros búzatábla a farm 
méretéből már 1,12 UDE-nagyságot tesz ki. A burgonya hektár alap-
ján számított UDE-szorzója viszont már 1,174, azaz egy 4,5 hektáros 
pityóka-vetésterülettel rendelkező gazda ez alapján máris egy 5,28 
UDE nagyságú farm birtokosa.

 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. június 16-án 12 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt, árverés útján eladásra ke-
rülnek az adós CONVERTA Kft. (fiskális lakhelye: 
Székelyudvarhely, Szentimre utca 17/4. szám, Hargi-
ta megye, fiskális azonosítószáma: 21601453) tulaj-
donát képező következő ingóságok:

Megnevezés érték

■ 2007-es évjáratú BX1, FD 30T típusú KOMATSU 
motoros rakodó tartozékokkal 

37 950 lej

■ 2006-os évjáratú MULTIGAS PACK félautomata 
borítós csomagológép

40 350 lej

összesen 78 300 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani 
(Malom utca 5. szám) a következő dokumentumokat: 
a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-
át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. 
A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os fo-
lyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztá-
ránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képvi-
selő személy felhatalmazását; a romániai jogi szemé-
lyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés 
(CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében 
a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romá-
niai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibo-
csátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az 
árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 2011. május 31-én 

kifüggesztették.
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