
Hatmillió eurós beruházással 
Gyer gyóremete adhat otthont 
az ország első bioetanol- és 
bio gázgyárának. A székelyföldi 
bur gonya, kukorica és cukor-
répa feldolgozására alkalmas 
üzem finanszírozási szerződé-
sét a gyergyói településen teg-
nap írták alá.
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Románia első bioetanol- 
és biogázgyára épül fel 
Gyergyóremetén a szenny-

víztisztító állomás mögötti terü-
leten, amelyben a környéken ter-
mesztett magas keményítőtartalmú 
növényekből állítanák elő az ener-
giahordozót. Az erről szóló szerző-
dést tegnap írta alá Ionescu Marian, 
a Gyulafehérvári Regionális Fejlesz-
tési Alap képviseletében, illetve a 
gyárat építő és működtető csíksze-
redai Technical Trade Kft. részéről 
András Csaba projektmenedzser. 
A 6,5 millió eurós összértékű beru-
házást 2013-ban kell befejezniük, 
vagyis ekkor indul be a bioetanol és 
biogáz gyártása.

„Meg kellett teremtenünk a 
feltételeit ennek a beruházásnak” – 
magyarázta Laczkó Albert Elemér 
polgármester, a szerződésaláírás há-
zigazdája, kifejtve, hogy a Technical 
Trade Kft. részéről egy évvel ez-
előtt keresték fel a gyergyóremetei 
önkormányzatot a bioetanol- és 
biogázgyár létesítésének ötletével. 
Ezzel párhuzamosan a beruházó 
pályázatot nyújtott be a mezőgaz-
dasági és vidékfejlesztési miniszté-

riumhoz, melynek 123-as kiírásán 
kedvezően bírálták el a létesítmény 
létrehozásának ötletét. „Hosszú idő-
be telt, amíg sikerült igazolnunk az 
önrészt” – magyarázta András Csa-
ba projektmenedzser, kifejtve, hogy 
a 6,5 millió eurós beruházásból há-
rommillió vissza nem térítendő ösz-
szeget nyertek pályázaton, a többit 
önerőből és banki hitelekből fede-
zik. Mint magyarázta a projektme-
nedzser, nem véletlen, hogy éppen 
Gyergyóremetén hozzák létre ezt 
az üzemet, hiszen nagyszülei révén 
kötődik ehhez a településhez, nem 
utolsósorban sokat nyomott a latban 
az önkormányzat befogadó készsé-
ge is. A gyár építésének elkezdését 
2012 márciusában tervezik, addig 
a beruházónak be kell szereznie az 
építkezéshez szükséges engedélyeket 
és jogosítványokat. A gyárat 2013-
ban üzemelik be, nyersanyagként 

pedig a környéken termesztett ma-
gas keményítőtartalmú növényeket 
hasznosítják. „Az üzemnek 15 al-
kalmazottja lesz, de az itt élők közül 
több százan profitálhatnak a léte-
sítményből” – magyarázta András 
Csaba, kifejtve, hogy terveik készí-
tésénél eleve arra alapoztak, hogy 
a vidéken nagyon sok a parlagon 
hagyott föld. Ha pedig a gazdákat 
földjeiken magas keményítő tar-
talmú burgonyát, kalászosokat és 
cukorrépát termesztenek, biztos 
jövedelemforráshoz juthatnak azál-
tal, hogy a gyár szerződéses alapon 
felvásárolja tőlük a termést. Mint 
magyarázta, eleve a kistermelőket, 
nem pedig a nagyokat célozzák a 
szerződéskötésekkel. A burgonyá-
ból, cukorrépából és kalászosokból 
előállított biomasszából évi tízezer 
tonna bioetanolt állítanak elő, il-
letve egy 1 megawattos reaktor 
üzemeltetéséhez szükséges biogázt. 
Az előállított energiahordozókat az 
országos piacon értékesítik majd, 
ugyanis Románia jelenleg évi száz-
ezer tonna bioetanolt vásárol kül-
földről a szükséglet fedezésére. A 
gyár egyébként teljes mértékben 
energiafüggetlen lesz, ugyanis az itt 
előállított energiahordozókból old-
ják meg a létesítmény teljes ener-
giaellátását is. „Nagy reményeket 
fűzünk ehhez a létesítményhez, hi-
szen a gazdáknak jó alternatív lehe-
tőséget kínál majd a gabonafélék és 
burgonya értékesítésére” – mondta 
Csíki Margit, a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági Igazgatóság munkatár-
sa, kifejtve, ehhez az szükséges, hogy 
a gazdák szövetségbe tömörüljenek 
a megtermelt haszonnövényeik érté-
kesítése céljából.
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> Gázolaj-támogatás a második negyed-
évre. Összhangban a mezőgazdaságban hasz-
nálatos gázolaj állami támogatására vonatkozó 
2010/408-as kormányhatározat előírásával, 
a szeptember 19-én megjelent 2011/2003-as 
mezőgazdasági miniszteri rendelettel jóvá-
hagyták az idei második negyedévben fel-
használt, literenkénti 1,2 lejes támogatásra 
„jogosult” gázolajmennyiséget, valamint 
az állami támogatás értékét. Ez utóbbi  
83 808 897 lej, amelyből mintegy 74,8 mil-

lió lej a növénytermesztési szektort, közel 8,3 
millió az állattenyésztési szektort, 684 ezer 
lej pedig a talajfeljavítási szektort illeti meg. 
Mint tegnap Papp Annamáriától, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifi-
zetési Ügynökség (APIA) osztályvezetőjétől 
megtudtuk, megyénkből az idei második ne-
gyedévre 351 gázolajár-támogatási kérvényt 
nyújtottak be a gazdálkodók, míg a soron 
következő, harmadik negyedévre vonatkozó 
támogatási kérelmeket október 1–30. között 
lehet benyújtani. Az idei második negyedév-
ben megyénkből több mint 209 ezer liter gáz-

olajat számolhattak el a növénytermesztéssel 
és több mint 75 ezer litert az állattenyésztéssel 
foglalkozó gazdák, ami összesen 341 ezer lej-
nyi támogatást jelent. Az idei első negyedévbe 
ugyanakkor még a Hargita megyei gazdák 
által elszámolt gázolajár-támogatás 214 ezer 
lejre rúgott. A  szeptember 20-án megjelent 
2011/913-as kormányhatározat értelmében 
a 2010. július 1.–2011. szeptember 30-as idő-
szakra vonatkozó állami támogatás értékét 
453,659 millió lejről 398 millió lejre csök-
kentették, így elképzelhető, hogy a harmadik 
negyedévre kevesebb összeg jut majd.
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Üzemanyag lesz a burgonyából

András Csaba a szerződés-aláírás pillanatában: bioetanolgyártásra alapozott jövőkép

6500 kérés 27 ezer fejőstehénre

Nem hagyták veszni
a támogatást

Az utolsó napokban érkezett kérésekkel együtt végül 
kereken 6500 hargita megyei szarvasmarhatartó gazda 
27 312 fejőstehénre nyújtotta be támogatási kérést a 
hargita megyei ApiA-hoz.
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Hargita megye szintjén 6500 támogatási kérést nyúj-
tottak be a hátrányos adottságú, hegyvidéki térsé-
gekben gazdálkodó tehéntartók a szeptember 20-án 

lejárt határidőig a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenci-
ós és Kifizetési Ügynökséghez – mondta el lapunknak Haschi 
András Péter, az intézmény igazgatója. Hozzátette, a gazdálko-
dók által benyújtott támogatási kérések összesen 27 312 fejőste-
hénre vonatkoznak, ami ugyan számában némiképp elmarad a 
2010-es időszakban leadott 6931 kéréstől, de a szakember idén 
mégis bizakodó. A tavaly támogatásra jelölt 27 721 fejőstehén-
ből ugyanis az APIA ellenőrei az utólagos adminisztrációs és 
helyszíni ellenőrzések végén csak 19 959 fejőstehenet találtak 
támogatásra jogosultnak. „A tavaly elkövetett hibákból tanul-
va idén ugyan kevesebb gazda nyújtotta be a támogatási kéré-
sét, ennek ellenére meggyőződésem, a támogatandó állomány-
nagyság mégis nagyobb lesz” – magyarázta Haschi. Az APIA 
Hargita megyei igazgatója a beérkezett kérések száma alapján 
ugyanakkor sikeresnek értékelte a kedden lezárult kampányt 
is, ami kapcsán külön köszönetet fogalmazott meg a helyi ön-
kormányzatoknak, akik a támogatási kérések kitöltésében és 
az intézményhez történő továbbításában – megfogalmazása 
szerint – „felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak” a jószág-
tartó gazdáknak és az APIA munkaközösségének egyaránt. A 
gazdák ugyanakkor 969 kérést – szám szerint 4977 fejőstehén-
re vonatkozóan – közvetlenül az intézet csíkszeredai központ-
jában nyújtottak be, ami kapcsán Haschi elégedetten beszélt 
az új ügyfélfogadó irodáról is. „Ez volt az első olyan nagyobb 
kampány, amit helyben az ügyfélfogadó irodánkon keresztül 
bonyolítottunk le. Most már elmondhatom, jól vizsgázott” – 
fűzte hozzá a szakember. A Hargita megyei tehéntartó gazdák 
részéről egyébként a legtöbb támogatási kérést – 6335 tehénre 
vonatkozóan szám szerint 1692 – Felcsíkról, illetve Csíksze-
reda környékéről érkezett, míg a gazdák az APIA gyergyói 
területi kirendeltségen keresztül 814 kérés révén 3810 fejőste-
hénre, Udvarhelyszékről az 1052 letett kérésen keresztül 4465 
tehénre, Keresztúr vidékéről 196 kérés révén 983 tehénre, míg 
Maroshévíz térségéből az 1063 beérkezett kérés alapján 3973 
fejőstehénre igényeltek támogatást.


