
Már az első napokban számos 
érdeklődő gazda kopogtatott a 
Hargia Megyei Agrárkamara aj-
taján az új feltételekkel meghir-
detett, a fiatal gazdák indulását 
segítő 112-es kiírás kapcsán 
– mondta el érdeklődésünkre 
Máthé Emma, a Hargita Megyei 
Agrárkamara igazgatója. Közülük 
többen már a pályázati dokumen-
táció összeállításán dolgoznak, 
de a szakember – a január 13-i 
határidőre való tekintettel – in-
kább e hónapra várja a pályázni 
szándékozó gazdák rohamát.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Jelentős érdeklődéssel fordulnak 
a Hargita megyei gazdálkodók a 
fiatal gazdák indulását és farm-

alapítását elősegítő 112-es pályázati 
kiírás felé. Mint lapunk érdeklődé-
sére Máthé Emma, a pályázatírás-
sal is foglalkozó Hargita Megyei 
Agrárkamara igazgatója elmondta, 
november 28. óta elkezdődött a pá-
lyázási feltételek iránti érdeklődés. 
Az intézmény munkatársainál napi 
szinten számos gazda kért informá-
ciót már.

112-es pályázat: 
ajánlják magukat
„Az agrárkamarát az elmúlt 

napokban legalább 6-7 olyan 
gazda kereste fel, akik nemcsak 
érdeklődtek, hanem már gyűjtik 
is össze a készülő 112-es pályáza-

tukhoz szükséges dokumentumo-
kat” – magyarázta Máthé. Hozzá-
tette, az érdeklődők közül sajnos 
két gazdálkodó az UDE-pontok 
miatt nem felel meg a pályázá-
si kritériumoknak. „A 112-es 
– a félig önellátó gazdák piac-
ra termelését öt éven keresztül 
évi 1500 euróval támogató – a 
141-es intézkedéshez hasonlóan, 
tapasztalataink szerint szintén 
nagyon népszerű a Hargita me-
gyei gazdák körében” – fogalmaz 
Máthé. A szakember különösen 
sok érdeklődőre számít, főleg 
mivel a napokban indult, január 
13-ig tartó kiírás a korábbi lehe-
tőségekhez és feltételekhez ké-
pest számos könnyítést is tartal-

maz. „Újdonság, hogy az eddigi 
10 ezer euróhoz képest 12 ezer 
euróra nőtt a minimálisan meg-
pályázható összeg, míg az eddigi 
maximális 25 ezer eurós határt 
40 ezer euróra növelte a szaktár-
ca. A gazdaság mérete induláskor 
minimálisan 6 UDE kell legyen. 
Például egy 6 UDE-nagyságú 
gazdaság 12 ezer eurót pályázhat 
és minden UDE-növekedésre a 
megpályázható összeg értéke 4 
ezer euróval nő” – magyarázta a 
szakember.

Kapóra jön
az új UDE-számítás
Újdonság, hogy ezzel a pályázat-

tal kezdődően az új UDE-számítást 
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112-Es Kiírás, A fiAtAl

Pályázásra biztatja

> Agrárkamarák az új KAP ellen. A 
jelenleg javasoltnál lényegesen erősebb, át-
láthatóbb és igazságosabb Közös Agrárpo-
litikát (KAP) szeretnének a közép-európai 
országok agrárkamarái. A 2014–2020 kö-
zötti időszakra bemutatott KAP kapcsán 
kilenc közép-európai ország agrárkamarái– 
köztük a Román Agrárkamara képviselői is 
– közös nyilatkozatban jelezték az Európai 
Bizottságának az új közös agrárpolitikával 
kapcsolatos kifogásaikat. Úgy vélik, az EB 
javaslata – megvalósulása esetén – az euró-
pai gazdák versenyképességének és jövedel-
mének csökkenését okozná. Az első pilléres 
(közvetlen) nemzeti támogatási keretössze-

gek („nemzeti borítékok”) meghatározásá-
ra a jelenleg javasolt helyett egy teljesen új 
alapokon nyugvó allokációs rendszer fel-
állítását kezdeményezik a kamarák. Kérik, 
hogy az új rendszer ne tartalmazzon továb-
bi derogációs időszakot a történelmi refe-
renciák kivezetésére, minden tagország szá-
mára objektív, egységes és versenysemleges 
elbánást biztosítson, és szüntesse meg a 
régi és új tagországok közötti diszkriminá-
ciót. A közvetlen kifizetések 30 százaléká-
nak extra ökológiai előírásokhoz kötését 
(„zöldítés”: legalább háromnövényes ve-
tésforgó, 7 százalék ökológiai célterület, 
legelőterületek befagyasztása) a résztvevők 

elutasították, mivel az az agrárjövedelmek 
és a versenyképesség további csökkenését 
okozná, ráadásul az európai termelőknek 
már jelenleg is a harmadik országoké-
nál jóval szigorúbb, költséges és bonyo-
lult környezetvédelmi előírásoknak kell 
megfelelniük. Javasolták, hogy minden 
„zöldítő” intézkedés, kötelező helyett, 
önkéntes alapon kerüljön be a második, 
vidékfejlesztés pillérbe, az első pilléres 
források változatlanul hagyása mellett. 
A harmadik országokból származó agrár-
termékeknek ugyanazokat az előállítási 
feltételeket kelljen teljesíteniük, mintha 
az EU-ban termelték volna őket. A köz-

vetlen kifizetések birtokméret alapján 
tervezett 300 ezer eurós felső plafonját 
szintén elutasították a kamarák, mivel ez a 
modernizáció és a méretgazdaságosság ki-
használása ellen hatna. Ugyanakkor támo-
gatták, hogy a kifizetésekre csak a valóban 
aktív termelést folytatók legyenek jogo-
sultak. A vidékfejlesztési források elosztási 
rendszerével kapcsolatban szintén egyenlő 
elbánást követeltek, és elutasították, hogy 
a fejlettebb tagországok plusz fejlesztési 
forrásokhoz juthassanak a fejletlenebbek 
rovására. Javasolták, hogy a teljes nemzeti 
keretösszeg 10 százaléka átcsoportosítható 
legyen a pillérek között.hí
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ElfogADtA A KorMány
Az állAttArtóKnAK szánt KErEtösszEgEKEt

Szinten tartott
támogatások

Az idei évivel megegyező mértékben, a szarvasmarha- 
tenyésztők jószágonként 410 lejes, míg a juh- és kecs-
ketartó gazdák állatonként 40 lejes támogatást kapnak 
a jövő esztendőben is – jelentette ki a múlt heti kor-
mányülést követő sajtótájékoztatóján Valeriu tabără 
agrárminiszter. 

Hírösszefoglaló

Pár nappal korábban bejelentett ígéretéhez képest mégsem 
növeli jövőre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisz-
térium a jövő esztendőre kérhető szarvasmarha-, kecske- 

és juhtámogatási összegeket – derült ki Valeriu Tabără mezőgaz-
dasági miniszter szavaiból. A gazdák az elkülönített keretössze-
gek alapján így jövőre is az idei támogatási szintekkel megegyező 
fejpénzre számíthatnak: azaz szarvasmarhák esetében 410 lejre, 
míg a kecske- és juhtámogatás állatonként 40 lej marad.

Valeriu Tabără ugyanakkor november közepén – az Agrostar 
Szövetség jószágtartókkal közösen tartott fővárosi tüntetésének 
hatására – még az állattámogatások növeléséről beszélt: a tárca-
vezető akkor a szarvasmarhák után kérhető támogatás nagyságát 
460, míg a juhok és kecskék után igényelhető támogatás nagysá-
gát állatonként 45 lejben nevezte meg. A visszalépést azonban 
most a miniszter a szaktárca jövő évi költségvetési megszorítá-
saival indokolta: így állítása szerint eleve a forrásmegvonás tük-
rében fogadta el a kormány múlt heti kormányülésén az állatte-
nyésztőknek szánt jövő évi állami támogatási keretszámokat is. 
A miniszter szerint így az állattartóknak szánt támogatási össze-
geket csakis az állomány természetes szaporulatának mértékével 
emelték, szem előtt tartva, hogy az egy-egy állatra jutó támo-
gatás csökkenés helyett az idei esztendő szintjén maradhasson, 
hozzátéve, az állattartóknak elkülönített támogatási keret így is 
meghaladja az egymilliárd lejt.

A juh- és kecsketartó gazdák jövő évi támogatására így a 
minisztérium 336,491 millió lejt szán, ami az állatonkénti 40 
lejes szint megtarthatósága érdekében – Tabără állítása szerint 
– az állomány idei esztendei 800 ezer fős növekedését is ma-
gában foglalja. Ugyanígy érvelt a szarvasmarha-tenyésztőknek 
elkülönített 665,531 millió lej kapcsán is, ami a jelenlegi, 410 
lejes támogatási szint mellett az idei évi 200 ezer darabos sza-
porulat támogatási finanszírozását is lehetővé teszi.

Máthé Emma: decemberben lesz a legtöbb „száztizenkettes” pályázó fotó: domján levente

A juhtartó gazdák továbbra is állatonként 40 lejes támogatást kapnak 


