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Hargita megyében idén te-
rületalapú támogatásra 
26 467 gazda 180 769 hektár 

területre nyújtotta be igénylését 
a Hargita Megyei Mezőgazdasá-
gi Kifizetési és Intervenciós Ügy-
nökséghez március 1. - május 
15-e között. Mint Haschi András, 
az intézmény vezetője elmond-
ta, a tavalyi adatokhoz képest 
idén 50 gazdával kevesebben ké-
relmeztek támogatást, viszont 
hatezer hektárral nagyobb terü-
letre. Az igazgató szerint ennek 
a jelenségnek több oka is lehet, 
például akadtak gazdák, akik 
időközben rendezték a tulaj-
donjogi viszonyokat, vagy éppen 
örököltek földeket, illetve előfor-
dulhatott az is, hogy több kisebb 
gazda eladta területeit egy na-
gyobb gazdának. Országos szinten 
is hasonló a tendencia, a 2017-es 
évi adatokhoz képest ebben az év-
ben 2 százalékkal kevesebb gazda 

(866 749) igényelt támogatást, azon-
ban 240 ezer hektárral nagyobb te-
rületre (9,63 millió hektár).

Lehetőség van módosításra

Ugyan szerdán lezárult a 
kérelemleadási időszak, és már 
nem fogadnak el újabb igénylé-
seket, a gazdáknak május 30-ig 

még van lehetőségük arra, hogy 
módosítsák leadott kérelmei-
ket. „Gyakorlatilag a gazda bár-
milyen módosítást eszközölhet a 

kérésében, pótolhatja a hiányzó 
dokumentációt, elvehet vagy hoz-
záadhat még területeket” – ma-
gyarázta Haschi. Hozzátette, az 
elkövetkező 2-3 hétben újra át-
nézik a kérelmeket, tisztázzák a 
felvetődött kérdéseket, és rende-
zik a területátfedéseket, ugyanis 
idén 900 támogatást kérő gaz-
da rajzolta egymásra területeit. 
A támogatásigénylési időszak-
ról az intézmény vezetője fon-
tosnak tartotta kihangsúlyozni, 
hogy gördülékenyen zajlott a ké-
relmek leadása, a gazdák több-
sége előjegyzés szerint jelent 
meg az irodákban. Az intézmény 
munkatársai pedig arra töreked-
tek, hogy minden rendben legyen 
az igénylési iratcsomókkal, hogy 
ne kelljen a gazdáknak többször 
is visszatérniük az ügynökség-
hez. „Az, hogy sikeresen lezártuk 
a támogatásigénylési kampányt, 
az a közös munka eredménye, hi-
szen szorosan együttműködtünk 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatósággal, a polgármesteri 
hivatalokkal és különböző gazda-
szervezetekkel” – emelte ki az in-
tézményvezető.

Előlegre is lehet számítani

Az elkövetkező időszakban, 
miután átnézik újra a kérelme-
ket, következik annak eldönté-
se, hogy hol, mennyi parcellát 
kell ellenőrizniük a nyár folya-
mán. „Hivatalosan a támogatási 
összegeket december elsejétől 
kezdődően fizetjük ki, de ahogy 
az utóbbi években a természeti 

csapásokra vagy más mezőgaz-
dasági válságra hivatkozva fi-
zettünk előleget október 15-étől, 
úgy idén is lehet erre számí-
tani” – vetítette előre az igaz-
gató. A tavalyi program révén 
70-80 millió eurós mezőgazda-
sági támogatás folyt be a megyé-
be, Haschi úgy véli, ez idén sem 
lesz másként. A 2017-es támo-
gatások többségét ugyanis már 
kifizették, bár elismerte, hogy 
különböző technikai okok miatt 
vannak még elmaradásaik, van 
még kifizetnivalójuk.
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Hatezer hektárral nagyobb területre kértek támogatást Hargita megyében

Lezárult az igénylési időszak

A kis parcellákból egyre nagyobbak lesznek. Kevesebb gazda, több terület
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Gördülékenyen zajlott 
a kérelmek leadása, 
a gazdák többsége 
előjegyzés szerint jelent 
meg az irodákban

Idén bár nagyobb területre, azonban kevesebb 

számú gazda igényelt mezőgazdasági támoga-

tást, ezt a tendenciát tükrözik úgy az országos, 

mint a Hargita megyei adatok. Miután szerdán 

lezárult a támogatásigénylési időszak, a Hargita 

Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenci-

ós Ügynökség (APIA), valamint a Hargita Megyei 

Mezőgazdasági Igazgatóság tegnap sajtótájékoz-

tatón ismertette az idei eredményeket.

Területalapú támogatások

            26 467 gazda180 769 hektárra

Állattenyésztési támogatások

1. Országos átmeneti  kiegészítő támogatások

            3500 gazda525 tonna tehéntejre

            7000 gazda53 ezer fejős tehénre

            750 gazda100 ezer juhra

            114 gazda 6400 kecskére

            18 gazda134 bivalyra

2. Európai uniós kiegészítő támogatások 

            300 gazda50 ezer juhra

            13 gazda1400 kecskére

            113 gazda3000 húsmarhára

            1500 gazda20 ezer fejős tehénre

Mezőgazdasági támogatásra 
benyújtott igénylések a megyében

Forrás: APIA
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