
E héttől újra igényelhető a kedve-
zőtlen adottságú térségekben gaz-
dálkodó, hegyvidéki szarvasmarha-
tartóknak járó támogatás. A 2-től 15 
tehénig kérhető támogatás eredeti 
igénylési határideje augusztus 31. 
lenne, de úgy tűnik, a minisztérium 
pár héttel kitolva, szeptember 20-ig 
hosszabbítja meg azt.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Alig hogy elindult, máris úgy 
tűnik, egy hónappal kitol-
ja a szaktárca a kedvezőtlen 

adottságú, hegyvidéken gazdálkodó 
tehéntartóknak szóló pályázati kiírást. 
A hivatalosan augusztus 16-án rajtolt 
kérvény leadási időszak eredetileg 
augusztus 31-éig tartott volna, ám a 
szűkös határidő miatt – illetve az év 
eleji, január–februári időszak hason-
ló kiírása kapcsán kialakult tumultus 
okán – a mezőgazdasági minisztéri-
um a tárca honlapján elérhető kor-
mányhatározat-tervezet szerint máris 
a támogatásigénylési időszak közel egy 
hónapos, szeptember 20-ig való meg-
hosszabbítására törekszik.

Mint Haschi András, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Intervenci-
ós és Kifizetési Ügynökség (APIA) 
ügyvezető igazgatója lapunk megke-
resésére elmondta, a Hargita megyei 
tehéntartó gazdák már a keddi naptól 
benyújthatják támogatási kéréseiket, 
sőt – tette hozzá a szakember – az 
önkormányzatokkal való jó együtt-
működés eredményeként a legtöbb 
polgármesteri hivatalban nemcsak a 
formanyomtatvány kitöltésében segí-
tik a gazdát, hanem a támogatási kérés 
eljuttatásában is. „De a tehéntartó gaz-
dák a Hargita megyei APIA területi 
kirendeltségeinél is benyújthatják tá-
mogatási kéréseiket” – fűzte hozzá az 
intézményvezető.

A támogatást a legalább 2 tehén-
nel rendelkező gazdák vehetik igény-
be, míg az ez esetben támogatható 
állománynagyságot maximálisan 15 
főben korlátozza a jogszabály. Haschi 
pontosítása szerint ez azt jelenti, hogy 
legtöbb 15 tehénre kaphatnak támo-
gatást az ennél jóval nagyobb állo-
mánnyal rendelkező gazdák is. Hogy a 
tehenenkénti támogatás valódi összege 
mennyi lesz, az csak a későbbiekben, 
az igénylések nagyságrendjének függ-

vényében fog eldőlni. „A kedvezőtlen 
adottságú térségekben gazdálkodó 
tehéntartó gazdák támogatására idén 
közel 22,5 millió euró van elkülönít-
ve, azaz hogy egészen pontos legyek 
22 447 205 euró, míg az állatonként 
maximálisan kifizethető támogatás 
250 euróban van megszabva. Ha ezt 
vesszük alapul, akkor ez hozzávetőleg 
országos szinten egy 90 ezer darabos 
tehénállomány támogatását tenné le-
hetővé, hangsúlyozom, a maximális 
támogatási összeggel. Ha viszont en-
nél több tehénre kérnek támogatást a 
gazdák – mint ahogy az a legutóbbi 
fordulóban is előfordult –, akkor a ke-
retösszegből visszaosztható egy tehén-
re jutó támogatási szint automatiku-
san csökkenni fog. Így lett a legutóbbi 
is tehenenként 99 euró” – magyarázta 
lapunknak Haschi. A Hargita megyei 
APIA igazgatója szerint megyénkből 
a hegyvidéki szarvasmarhatartóknak 
járó támogatást nagyjából idén is 
ugyanannyi gazda veszi igénybe, mint 
legutóbb: a február 15-én zárult igény-
lési időszak után márpedig kevés híján 
7 ezer gazda összesen közel 20 ezer 
jószágra kért támogatást, amit időköz-
ben, június végi határidővel már át is 
utaltak a jószágtulajdonosoknak. 

Fontos tudni, hogy a támogatás 
feltételeként a gazdáknak idén is ren-
delkezniük kell megfelelő tejkvótával, 
a gazdának – legyen szó akár jogi, akár 
magánszemélyről – szerepelnie kell a 
mezőgazdasági lajstromban, a támo-
gatásra jelölt állomány egyedeinek 
pedig az országos farmregiszterben. 

Ezenkívül csatolni kell a támogatási 
kérvényhez a területi Állategészség-
ügyi és Élelmiszerbiztonsági Ható-
ság által kibocsátott állatútlevelet, 
illetve a gazda személyigazolvány-
másolata mellett egy olyan érvényes 
bankszámlaszámot is, amire majd a 
támogatást szeretné kapni. Haschi 
a korábbi tapasztalatok alapján kü-
lön felhívja a gazdák figyelmét egy 
aktív bankszámla fenntartásának 
fontosságára. „Ne sajnáljanak alka-
lomadtán a folyószámlán hagyni pár 
lejt, hogy a bank – mint üres szám-
lát – ne szüntesse meg. Sajnos tavaly 
elég sok olyan esetünk volt, hogy a 
gazdának megítélt összeget a bank-
számla-érvényességi problémák mi-
att nem tudtuk átutalni. Ez látszólag 
apróság, de bosszantó is tud lenni” – 
teszi hozzá Haschi András. A másik 
rendre visszatérő gondnak a szak-
ember a tejkvóták tisztázatlanságát 
nevezte, felhívva a figyelmet arra is, 
hogy akinek nincs érvényes feldol-
gozási vagy szabadértékesítési kvó-
tája, az a napokban, de legkésőbb 
szeptember közepéig gondoskodjon 
a vásárlásáról. A támogatással kap-
csolatos tudnivalókról ugyanakkor a 
Hargita megyei APIA szakemberei a 
megye minden térségében informá-
ciós előadásokkal tájékoztatják a gaz-
dákat. A tájékoztatási kampány ked-
den Csíkszeredában, míg a tegnapi 
nap folyamán Székelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron zajlott, a mai nap 
során pedig Gyergyószentmiklóson 
és Maroshévízen folytatódik.

KErülnéK A jAnuári tumultust

Újra igényelhető
a tehéntámogatás

hírfolyam

> Egymillió hektár alá szorult a művelet-
len területek nagysága. A tíz évvel előtti idő-
szakhoz viszonyítva egymillió hektár alá csök-
kent a meg nem munkált mezőgazdasági terü-
letek nagysága – állítja Valeriu Tabără, mező-
gazdasági miniszter. A tárcavezető megjegyzé-
se szerint ez viszont „még mindig sok”. „Ez még 
mindig sok, de nagyon kevés az elmúlt évekhez 
képest. Az elmúlt években, de főleg 1997-ben 
több mint 3 millió hektár volt megmunká-
latlanul Romániában. A csökkenés a 2010-es 

gazdasági eredményeknek is köszönhető, nem 
Tabără érdeme. Vannak dolgok, amelyeket 
elkezdtünk, volt, amit folytattam, talán más 
szinten, nyomást gyakoroltunk a föld meg-
munkálásának ügyében” – fejtette ki Tabără. 
A tárcavezető kifejtette, ha az állam nyitottabb 
lenne a befektetőkkel szemben, akkor nagyobb 
arányú lenne a művelésbe vont termőföldek 
nagysága is. A miniszter ugyanakkor nemrégi-
ben arab befektetők érdeklődése nyomán még 
határozottan ellenezte a hazai mezőgazdasági 
területek külföldi tulajdonba való kerülését. 
Újságírói kérdésre, hogy külföldieknek mek-

kora lehet a művelésbe fogott romániai terü-
letük, Tabără azt válaszolta: a mezőgazdasági 
igazgatóságok most összesítik ezeket az adato-
kat. „Most dolgoznak a mezőgazdasági igaz-
gatóságok, összesítik az adatokat, hogy lássuk, 
mi a helyzet a külföldieknek eladott földekkel, 
mi ezeknek a státusza, mert törvénytelenségről 
van szó, ha a magánszemélynek nincs lakhelye 
Romániában, a jogi személynek pedig nincs 
székhelye az országban” – magyarázta Tabără. 
A tárcavezető elárulta azt is: a mezőgazdasági 
minisztérium a következő időszakban azono-
sítani kívánja a „gazdátlan” területeket is.
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Már igényelhető a hegyvidéki szarvasmarha-tartóknak járó támogatás fotó: domján levente

HArgitA mEgyEi szAKmAi EgyEsülEtEK
és fEldolgozó, értéKEsítő
szövEtKEzEtEK számárA

Pályázati felhívás
A Hargita Megye Tanácsa által támogatott Vidékfej-

lesztési Egyesület vissza nem térítendő támogatást biztosít 
a projektek értékének 49 százalékáig szakmai egyesületek, 
valamint feldolgozó és értékesítési szövetkezetek részére.

Pályázók köre: a 2000/26-os sürgősségi rendelet sze-
rint létrehozott, Hargita megyében hivatalosan bejegy-
zett, mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szak-
mai egyesületek, valamint a 2004/566-os törvény értel-
mében létrejött feldolgozó és értékesítési szövetkezetek.

A pályázat keretében hozzájárulás kérhető a feldol-
gozó és értékesítési szövetkezetek megvalósíthatósági 
tanulmányaihoz, tervek elkészítéséhez; más szakmai 
egyesületek részére kiállítások, kerekasztal-megbeszélé-
sek, konferenciák szervezésére, illetve szakmai rendezvé-
nyeken való részvétel támogatására.

A Hargita megyei szakmai egyesületek – méhészek, 
haltenyésztők és más mezőgazdasági szakmai egyesüle-
tek – pályázataira előirányzott keretösszeg 39 ezer lej, 
mely vissza nem térítendő támogatásként a pályázat össz-
költségének 49 százalékát fedi. A Hargita megyei feldol-
gozó és értékesítő szövetkezetek számára elkülönített ke-
retösszeg 60 ezer lej, mely szintén a támogatásra javasolt 
pályázatok összköltségének 49 százalékát fedi.

A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2011. au-
gusztus 30.

A pályázás feltételei:
– a pályázati űrlapot kísérő dokumentációnak min-

den szükséges elemet tartalmaznia kell;
– a pályázati űrlap célkitűzései és tevékenységei meg-

feleljenek Hargita megye 2010–2020-as időszakra kidol-
gozott agrárfejlesztési stratégiájának;

– a pályázó közvetlen felelőse kell legyen a projektnek 
és ne közvetítőn keresztül pályázzon.

Nem támogathatók: hiányos iratcsomók, hiányosan 
vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlapok; azok 
a pályázatok, amelyek nem felelnek meg Hargita Megye 
Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott agrárfejlesztési 
stratégiájának; azok a pályázatok, amelyek nem felelnek 
meg a program által előírt céloknak és célkitűzéseknek;  
azok a pályázati űrlapok, amelyek nincsenek ellátva az 
intézmény vezetőjének aláírásával és bélyegzővel; azon 
pályázók kérése, akiknek törvényszéki végzés útján bank-
számláját letiltották; azon kérések, amelyek hamis nyilat-
kozatokat tartalmaznak.

További információ, a pályázási űrlap, a pályázási 
útmutató igényelhető a közhasznú egyesület székhelyén 
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita Megye 
Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–169850, 
e-mail cím: avramcamelia@hargitamegye.ro. A pályázat 
benyújtható: egy példányban lezárt borítékban Hargita 
Megye Tanácsának 244/B irodájába (Csíkszereda, Sza-
badság tér 5. szám). A hiányos és határidő után beérke-
zett pályázatokat nem bíráljuk el.
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