
Jövő héttől változik a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynökség 
(APIA) ügyfélfogadási program-
ja. Az intézmény munkatársai 
ezúton is felhívnák az érintettek 
figyelmét, hogy ezután hétfőtől 
csütörtökig 9–13 óra között fo-
gadják az ügyfeleket.
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Külön irodában és a hét négy 
napján, hétfőtől csütör-
tökig reggel kilenc órától 

délután egyig fogadják jövő héttől 
az ügyfeleket az APIA megyei szék-
helyén. Az intézkedést az operativi-
tás, a beérkező adatok hatékonyabb 
feldolgozása érdekében vezetik 
be – tudtuk meg Haschi András 
igazgatótól. „Talán kissé visszásnak 
tűnhet, hogy napokkal ezelőtt gaz-
dabarát intézményrendszert ígér-
tem, és az első intézkedések egyike 
az ügyfélfogadási időszak korlá-
tozása. Ám pontosan az emberek 
jobb, gyorsabb és hatékonyabb 
kiszolgálása miatt vált szükségessé 
átszervezni kissé a belső rendszert. 

Az iratcsomók átvételével ugyanis 
még nem zárul le az ügy, a beérkező 
adatokat, támogatási kérelmeket fel 

is kell dolgozni. Utóbbit pedig sok 
esetben ellehetetlenítette az eddigi 
szokásrend. A teljes munkaidő-
ben történő ügyfélfogadás miatt 
nem mindig jutott idejük a kol-
légáknak feldolgozni a beérkező 
adathalmazt, másrészt egy olyan 
irodában, ahol négy-öt személy 
dolgozik, elég volt, ha a munka-
társak egyike fogadott ügyfelet, 
a tárgyalás, néha a vita zavarta a 
teljes munkaközösség tevékeny-
ségét. Ez lesz kissé másként, az 
ügyfelek számára külön helyiséget 
rendezünk be, ahol benyújthatják 
az iratcsomókat, illetve a kollégák 
eligazítják az ügyes-bajos dolgaik 
intézésében a gazdákat” – nyilat-
kozta Haschi András, az APIA 
nemrég kinevezett igazgatója. 
Emellett az ügyfeleknek ezután 
alkalmuk nyílik bejelentkezni fo-
gadóórára az intézményvezetőnél, 
minden csütörtökön 11 és 13 óra 
között. „Feltehetően lesznek olyan 
különleges esetek, helyzetek, ame-
lyekre a gazdákkal együtt közösen 
kell majd orvoslást találnunk, ezért 
iktattuk be a programba a fogadó-
órát” – tette hozzá Haschi.
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Szűkül az APIA 
ügyfélfogadási programja

hírfolyam

> Hitel formájában igényelhetik a gazdák 
a területalapú támogatás egy részét azoktól a 
hitelintézményektől, amelyekkel szerződést 
kötött a mezőgazdasági szaktárca. Az eljárást 
egyszerűsítették, így a hiteligényléshez elég 
egy, az APIA által kiállított igazoló irat, amely-
ben feltünteti az intézmény azt, hogy mekkora 
támogatási összegre jogosult az illető gazda. A 
hitelként igényelhető előleg százalékos aránya 
is nagyobb idén, hiszen a jogosultak a teljes 
összeg nyolcvan százalékát igényelhetik. Több 

szakember jelezte, hogy nem bátorítaná a gaz-
dákat a hiteligénylésre, hiszen ha az ellenőrzé-
sek során valami buktató merülne fel, az illető 
területtulajdonosnak saját forrásokból kell 
majd visszafizetnie a banknak a hitelt a meg-
felelő kamatokkal együtt. Más szakemberek 
szerint jó módszer az APIA által garantált, 
banki hitel formájában megkapható összeg, 
hiszen legtöbb termelőnek nincs akkora for-
góalapja, hogy ebből fedezni tudná a termelési 
költségeket. A SAPS-előlegből pedig azonnali 
készpénzhez juthatnak, és akkor, amikor a gaz-
daságban erre legnagyobb szükség van.
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Gazdaság
Hirdetések

ELŐFIZETéSérT HÍVJA 
TErJESZTŐINKET: 

Csíkszeredában
Nistor Attila: 0747–140901 

(központ)
imre istván: 0745–107618 

(központ)
Rácz Dezső: 0740–619711 
(kalász és tudor negyed)

elekes Csaba: 0745–544590 
(Csíksomlyó és környéke)

Banceanu tibor: 0743–978705  
(Zsögöd és környéke)

Székelyudvarhelyen
krafft istván: 0742–419786
Jakab Zoltán: 0743–643995
Győrfi András: 0744–391537

Haschi: operatívabbá válik a kapcsolat-
tartás a gazdákkal fotó: mihály lászló


