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Már fogadják 
a kéréseket

A múlt pénteki első naptól kezdődően augusztus végéig 
fogadják a Hargita megyei szarvasmarhatartók támoga-
tásigénylését a Hargita Megyei Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) kirendeltségeinél.

HN-információ

A pénteken, azaz a július 15-én kezdődött támoga-
tás-igénylési kampány keretében augusztus 31-ig 
tehetik le támogatási kéréseiket azok a szarvasmar-

hatartó gazdák – legyen szó magán- vagy jogi személyekről 
–, akik az állattenyésztési szektor támogatását szolgáló, Köz-
vetlen Nemzeti Kiegészítő Támogatásból (PNDC) része-
sülni szeretnének – hívja fel a jószágtartó gazdák figyelmét 
Tánczos Barna, a mezőgazdasági minisztérium államtitká-
ra. A finanszírozás iránt érdeklődő szarvasmarha-tenyésztő 
gazdák az APIA kirendeltségeinél a következő dokumen-
tumokat kell letegyék: személyi igazolvány, illetve a vállal-
kozás alapító okiratának másolatát; az állatok származását 
igazoló dokumentumok másolatát; nyilatkozatot arról, 
hogy az állatok, amelyekre a támogatást igénylik, az előző 
években (2008/2009/2010-ben) nem voltak támogatásra 
jogosultak, kivéve, ha a gazdaság teljes egészében tulajdo-
nost cserélt; nyilatkozatot a szarvasmarha-állomány nagysá-
gáról, figyelembe véve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium frissített adatbázisát; a 2008/44-es sürgősségi 
kormányrendelet értelmében az állományokban bekövetke-
zett szerkezeti változásokat igazoló dokumentumok máso-
latát, valamint bankszámla létezését igazoló iratot.

Ahhoz, hogy a gazda a kiírás feltételeinek megfeleljen 
az állomány létrehozásának pontos dátumától függően, a 
következő feltételeknek kell eleget tegyen: a 2008. január 
31. és 2011. június 14. között létrejött gazdaságok esetében 
a tenyésztő legalább három szarvasmarhával rendelkezett, a 
gazdaság létrehozásakor az állatok legkevesebb 6 hónaposak 
voltak, a támogatási kérés benyújtásának idején a gazdaság 
szerepel az országos regiszterben, illetve hogy a gazdának 
nincs fennálló tartozása sem az állam, sem pedig a megyei 
hatóságok fel. „A szarvasmarha-támogatás kedvezménye-
zettjeit tekintve, szintén fontos kritérium, hogy egységes 
azonosító kóddal szerepeljenek az APIA nyilvántartásai-
ban” – hangsúlyozza Tánczos, hozzátéve, a kérésleadási pe-
riódus határidejének lejárta után, az APIA október végéig 
összesíti a beérkezett adatokat, majd a kedvezményezettek 
listáját leküldi a minisztériumba. A szaktárca ezután állapít-
ja meg a támogatás keretösszegét, illetve a gazdaságonkénti 
támogatható állatok létszámát – magyarázta az államtitkár.

Július 7-e óta Haschi András vet-
te át a Hargita Megyei Mezőgaz-
dasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség ügyvezető igazgatói 
teendőit. Az intézet vezetését 
eddig ellátó Vitos Zsuzsanna to-
vábbra is a Hargita megyei APIA 
keretein belül, a területalapú tá-
mogatásokért felelős Integrált 
Ellenőrzési Osztály osztályvezető-
jeként folytatja munkáját.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Nyílt napok szervezése révén 
emberközelibbé, a tevékeny-
ség jobb szervezése révén 

pedig gazdaorientáltabbá akarja ten-
ni a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) működését, de javítani sze-
retné a megyei mezőgazdasági intéz-

mények közötti együttműködést is – 
hangsúlyozta lapunknak nyilatkozva 
terveiről Haschi András, az intézet 
napokban kinevezett új ügyvezető 
igazgatója. A tavaly mezőgazdasági 
államtitkárként, majd az idei év első 
félévében a román szaktárca képvise-
letében a magyar EU-elnökség ideje 
alatt uniós megfigyelőként dolgozó 
szakember a megyei APIA élén Vitos 
Zsuzsannát váltotta, aki a továbbiak-
ban a kifizetési ügynökség területala-
pú támogatásokért felelős osztályveze-
tőjeként folytatja tevékenységét.

„Szeretném eloszlatni a gazdák 
körében a tévhitet, hogy az APIA-nál 
reggelente a gazdák fogadása helyett 
kávézással kezdődik a munka. Egy 
gazda az ajtó előtt soha nem fog azért 
várni, mert az illető alkalmazottunk 
tízóraizik, vagy éppen a kávéját issza. 
Az APIA-nál eddig sem, de ezután 

sem fog így folyni a munka” – szögezi 
le Haschi, aki még a nyári hónapok fo-
lyamán nyílt napokkal szeretné bemu-
tatni az érdeklődők számára az intézet 
működését és a munkatársak napi fel-
adatokkal járó kihívásait.

Ugyanakkor állítja, rivalizálás és 
beszólások helyett akad javítanivaló 
a megyei mezőgazdasági intézetek 
egymás közti viszonyán is. „Ez azért 
is nagyon fontos, mert ahhoz, hogy 
egy gazda érvényesülni tudjon, a 
rendelkezésére álló támogatásokhoz 
hozzáférjen – bármilyen támogatás-
ról legyen is szó –, akár tőlünk, az 
APDRP-től (Halászati és Vidékfej-
lesztési Kifizetési Ügynökség – szerk. 
megj.), vagy a Mezőgazdasági Igaz-
gatóságtól kapja a támogatást, több-
nyire minden intézménynél meg kell 
forduljon, hogy a támogatás igénylé-
séhez szükséges ügycsomót összeál-
lítsa. Nekünk az az érdekünk, hogy 
közösen segítsünk a gazdának, és így 
a gazda mindig csak előre tudjon ha-
ladni, lehetőleg ne visszafelé” – hang-
súlyozza a szakember.

Haschi szerint bár az intézmény-
nél – a területi irodákkal együtt – je-
lenleg 89 fő dolgozik, ám a rendszerint 
több témában is párhuzamosan futó 
kérésleadások, helyszíni ellenőrzések 
nyomán az APIA alkalmazottjaira a 
munka volumene miatt óriási nyomás 
hárul, amit más megyékkel összevetve 
– a terepmunkák alkalmával – mind 
az elaprózott földparcellák, mind a 
Hargita megyei domborzati viszo-
nyok is nehezítenek.
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Közelebb hoznák 
a gazdákhoz az APIA-t
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Agrárgazdaság

hírfolyam

> Júliusi hagyományostermék-vásár. Olyan 
újdonság, mint a fenyőkéregbe csomagolt túró 
és az etédi szilvapálinka is szerepelt a hagyomá-
nyos és helyi termékek e havi, szombaton tartott 
vásárának felhozatalában. A csíkszeredai me-
gyeháza oszlopsora között megszervezett vásá-
ron 45 termelő kínálta portékáját, köztük friss 
idénygyümölcsöket és zöldségeket, lekvárokat, 
szörpöket, virágokat, tej-, pék-, méz- és húster-
mékeket a szép számban érdeklődő vásárlóknak, 
akik immár a székely termék logóval ellátott 

csomagolópapírban vihették haza a beszerzett 
portékákat. Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke elmondta, számos pozitív 
visszajelzést kapott mind az eladóktól, mind a 
vásárlóktól, és fontosnak tartja, hogy minden 
hónapban javítsanak egy kicsit a vásáron. „Bár 
nyáron kevésbé intenzív a vásáron való részvétel, 
mint ősszel vagy télen – ez egyébként így van 
mindenhol –, bízom benne, hogy augusztus-
ban többen jelen lesznek, és idővel egyre jobban 
rászoknak a havonta megszervezett vásárra” – 
fogalmazott az elöljáró, aki máris az augusztusi 
vásárra való készülődésre biztatta a termelőket.
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