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> Egy hétig lehet még pályázni a 141-
esre. A június 30-i határidőig már csak egy 
hét áll rendelkezésére a Hargita megyei 
gazdálkodóknak, hogy jelentkezzenek a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési minisz-
térium félig önellátó gazdaságok támoga-
tására meghirdetett 141-es kiírására. A 
három plusz két éves időszakra évi 1500 
euró vissza nem térítendő támogatást kí-
náló kiírás a farmnövelésben és a piaci 
értékesítés erősítésében érdekelt gazdál-

kodóknak szól. Az immár negyedik pályá-
zati fordulójához érkezett 141-es kiírás az 
eddig benyújtott pályázatok száma alap-
ján nagy népszerűségnek örvend a Hargi-
ta megyei állattartók és növénytermesztők 
körében. Az első kiírásban megyénkből 
502, a másodikban 739, míg a harmadik-
ban 498 Hargita megyei gazda nyújtotta 
be pályázatát.

Az évi 1500 eurós támogatásra azon 
magánszemélyek és családi vállalkozók 
pályázhatnak, akik még nem töltötték be 
a 62. életévüket, az önellátáson felül me-

zőgazdasági termékeik egy részét kereske-
delmi forgalomban értékesítik, birtokuk 
gazdasági mérete 2–8 UDE között van, és 
rendelkeznek egy öt évre szóló üzleti terv-
vel. Az összeállított dokumentációkat e 
hónap végéig a Hargita Megyei Mezőgaz-
dasági Igazgatóságnál kell letenni.

Sikeres pályázás esetén – támogatási 
feltételként – a szaktárca előírja, hogy 
az első három évben a gazdaságok piaci 
értékesítése 20 százalékkal kell növeked-
jen, a birtok gazdasági mérete legalább 3 
UDE-vel kell bővüljön, a támogatás meg-

szerzése után 3 éven belül pedig a gazda 
részt kell vegyen a 111-es (Szakképzés és 
információs tevékenységek) intézkedés ke-
reteiben szervezett képzési programban. 
Ha a vállalást sikerül teljesíteni, a gazda 
az 1500 eurós farmfejlesztési pénzt to-
vábbi két évre kapja, ellenkező esetben 
ugyan a fennmaradó 3000 eurótól elesik, 
de az első három évre kapott 4500 eurót 
nem kell visszafizetnie.

A mezőgazdasági termelőknek, a 141-
es intézkedés keretén belül idén 105 mil-
lió euró áll a rendelkezésére. 
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lovasnapok, valamint szarvasmar-
ha-kiállítások és vásárok szerve-
zése mellett tejbegyűjtő központok 
felszerelésére, tejhűtők, ecomilk-
készülékek, valamit számítógépek 
és tejkvótaprogramok vásárlásra 
nyújtott támogatást a május 30-ig 
leadott pályázatok kiértékelése után 
Hargita Megye Tanácsának Vidék-
fejlesztési egyesülete.
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Elbírálták a Hargita megyei 
szarvasmarha-, juh- és kecs-
ketenyésztő, valamint a lo-

vasegyesületek részére kiírt pályá-
zatokat. Mint Márton Istvántól, a 
megyei önkormányzat vidékfejlesz-
tési közhasznú egyesületének igaz-
gatójától megtudtuk, a május 30-ig 
benyújtott 20 pályamunkából – a 
pályázati kritériumokba foglalt fel-
tételek nem teljesítése miatt – csu-
pán egyet utasítottak vissza. „A szar-
vasmarha-, juh- és kecsketenyésztő 
egyesületek számára szóló kiírás 
keretében 14 pályázatot kaptunk, 
ebből a bíráló bizottság 13-at minő-
sített támogathatónak. Ez esetben 
az előirányzott keretösszeg 94 ezer 
lej volt, amiből 93 914 lejt sikeresen 
megpályáztak. A lovasegyesületek 
közül hat pályázatot bíráltak el si-
keresnek, számukra 46 012 lej volt 
a keretösszeg, amelyet el is nyertek” 
– magyarázta Márton István. Hoz-
zátette, a Vidékfejlesztési Egyesület 
által nyújtott támogatás csak a pá-
lyázó egyesületek által benyújtott 
fejlesztési, eszközvásárlási beruhá-
zások teljes értékének 49 százalékát 
fedezik, a többit a pályázónak kell 
előteremtenie. Ugyanez vonatkozik 
a rendezvények, kiállítások, agrár-
konferenciák rendezéséhez kért tá-
mogatásokra is. A Hargita megyei 
szarvasmarha-, kecske és juhegyesü-
leteknek azonban a szakember meg-
ítélése szerint ez így is jelentős anyagi 
segítséget jelent. Idén például a leg-
nagyobb támogatást – összeg szerint 
19 275 lejt – a Csíkpálfalvi Szarvas-
marha-tenyésztők Egyesü letének 
ítélték meg, akik egy Brunimat 
típusú automata tejeladó gép vásár-
lásához kértek segítséget, de szintén 
a tejhűtő és tejbegyűjtő eszközök és 
felszerelések vásárlásához kért és ka-
pott támogatást a zetelaki, bögözi, 
ditrói, a kobátfalvi, oroszhegyi, a 
kilyénfalvi és a székelyderzsi szar-
vasmarhatartók egyesülete is. „A 

Csíkszentgyörgyi Szarvasmarha-te-
nyészők például egy tejszeparátor 
vásárlására pályáztak, a kilyénfalviak 
pedig a villamosításra, valamint a 
tej és tejtermékek minőségi tárolá-
sához szükséges eszközök beszer-
zésére. Oroszhegyen a tejbegyűjtő 
csarnok felszerelésére, míg a bögözi 
egyesület Agyagfalván egy tejhűtő 
berendezés vásárlására kért és kapott 
támogatást” – magyarázta Márton. 
A Vidékfejlesztési Egyesület támo-
gatásával valósul meg ugyanakkor 
a madéfalvi termékkiállítás és vásár 
vagy az augusztusra tervezett, tej-
feldolgozási konferenciával összekö-
tött gyergyószentmiklósi regionális 
szarvasmarha-kiállítás és -vásár is.

Márton István leszögezte, a Har-
gita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési 
Egyesülete pályázatainak célja a me-
zőgazdasággal, vidékfejlesztéssel 
foglalkozó szakmai egyesületek, fel-
dolgozói és értékesítési szövetkeze-
tek tevékenységének támogatása és 
fejlesztése. A megyei tanács további 
pályázatokat írt ki: 75 ezer lej lett így 
elkülönítve az erdei és más gyümöl-
csöt feldolgozó egyesületek számára, 
míg a termékfeldolgozó és értékesítési 
szövetkezetek és szakmai egyesületek 
számára 60 ezer, illetve 39 ezer lejes 
keretösszeg áll rendelkezésre. A gyü-
mölcsfeldolgozással kapcsolatos pá-
lyázatokat június 30-ig, míg az utóbbi 
kettőre augusztus 30-ig várják.
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Jószágtartó gazda a kászoni szarvasmarha-kiállításon. Támogatják az ágazat fejlődését

jól Vizsgázott
a Vidékfejlesztési program

Kiértékelték a PNDR-t
A több mint 47 ezer nyertes pályázó, és eddig le-
hívott több mint 2 milliárd euró alapján Románia 
EU-s programjai közül a legsikeresebbnek értékel-
te a nemzeti Vidékfejlesztési programot a prog-
ramot felügyelő bizottság. A szaktárca azonban 
komolyabb pénzátcsoportosításra készül: így több 
juthat a Leader-térségek mellett a mezőgazdasági 
üzemek korszerűsítésére és a fiatal gazdák támo-
gatására is.
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Eredményesnek értékelte a Nemzeti Vidékfej-
lesztési Program (PNDR) Felügyelő Bizott-
sága az uniós támogatási program 2010-es 

esztendei kimenetelét a tegnapi brassói bizottsági 
gyűlésen – mondta el Tánczos Barna, vidékfejlesztési 
államtitkár. „A bizottság egyöntetűen azt a következ-
tetést vonta le, hogy a PNDR a legjobban és legcél-
szerűbben működő romániai uniós program, és jelen 
pillanatban, 21,5 százalékos lehívási rátával, nekünk 
vannak a legjobb eredményeink” – fogalmazott az 
államtitkár. Hozzátette, a program keretén belül, a 
szaktárca ez idáig több mind 2 milliárd eurót utalt ki 
a gazdáknak, mely összeg azonban az év végére akár 
a 3 milliárdot is elérheti. A Nemzeti Vidékfejlesztési 
Programnak a bizottság legfrissebb adatai szerint kö-
zel 47 ezer kedvezményezettje van, s több mint 4 ezer 
projekt van elbírálás alatt. A bizottsági ülésen a Me-
zőgazdasági Minisztérium által kezdeményezett, a 
PNDR intézkedéseit érintő átcsoportosítások bemu-
tatására is sor került. „Elsősorban a közösségi, vidék-
fejlesztési kezdeményezéseket támogató LEADER-
programnak szeretnénk nagyobb pénzösszegeket biz-
tosítani – megközelítőleg 200 millió euróval többet 
–, amely a Helyi Akciócsoportok számára igencsak 
kedvező lenne, hiszen ez, a visszautasított, de magas 
pontszámmal rendelkező pályázatok finanszírozá-
sát vagy egy újabb pályázat-leadási periódus kiírását 
tenné lehetővé. Emellett a mezőgazdasági üzemek 
korszerűsítését célzó 121-es, valamint a fiatal gazdák 
indulását támogató 112-es intézkedések kritérium-
rendszerén is könnyítenénk”– magyarázta Tánczos, 
hozzátéve, a támogatások átcsoportosítására vonat-
kozó módosításokat – a tervek szerint július végén 
juttatják el Brüsszelbe.

Az EU-s támogatások lehívásainak ösztönzésére a 
szaktárca a napokban a vidékfejlesztési hitelezésre vo-
natkozó költségvetési módosításait is véglegesítette, s 
ennek értelmében, azon kedvezményezettek részére, 
akik az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap (FEADR) támogatásaira szeretnének pályázni, 
a szaktárca több mint 500 millió euró előlegalapot 
biztosít. Az előfinanszírozás megszerzéséhez banki 
garancialevél szükséges. „A vidéki hitelek új gazdasá-
gok létrehozásától egészen a helyi kézművesek, kis- és 
középvállalkozók befektetéséig kiterjednek; a módo-
sítás elsődleges célja a 322-es (a falvak megőrzése 
és korszerűsítése), valamint a 125-ös (a mezőgazdaság 
és erdészet infrastrukturális támogatása) intézkedések 
kedvezményezettjeinek több mint 100 millió eurós 
előleg biztosítása, különös tekintettel azokra a pályá-
zókra, akik nemrég fejezték be közbeszerzési eljárásai-
kat” – nyilatkozta Tánczos.


