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„ Hektáronként 23 eurót 
kapnak a jogosult gazdák.

Plusz pénzt kapnak a gazdák
Kiegészítik a tavalyi APIA-támogatások értékét

K Ö M É N Y  K A M I L L A

J ó hírről számolt be Adrian Pin-
tea, az országos Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifi zetési 

Ügynökség (APIA) vezérigazgatója 
a múlt hét második felében az Agro-
info.ro mezőgazdasági portálnak: 

rövidesen újabb pénzösszegeket 
utalnak a jogosultaknak a tavalyi 
támogatások mintegy kiegészíté-
seként. Az intézményvezető azt is 
tisztázta, hektáronként 23 eurót, 
több mint 100 lejt kaphatnak azok 
a gazdák, akiknek tavalyi terü-

letalapú támogatása meghaladta 
a kétezer eurót, azaz a több mint 
kilencezer lejt. Romániában több 

mint 90 ezer gazda részesül majd a 
plusz juttatásból, amit a vezérigaz-
gató elmondása szerint igyekeznek 
a hónap végéig átutalni az érintet-
teknek, habár a kifi zetési határidő 
október 15-e. 

El nem költött pénz

Az Európai Bizottság 2017. no-
vember 27-én a 2017/2197-es végre-
hajtási rendeletével jóváhagyott 433 
millió – a válságtartalékból el nem 
költött – eurót a tagállamai számá-
ra, hogy azzal a gazdáik támogatá-
sait kiegészíthessék – elevenítették 
fel a mezőgazdasági portálon. A 
romániai mezőgazdasági termelők 
számára 16,45 millió eurót térítettek 
vissza, amelyet legkésőbb október 

15-éig kell kifi zetni a Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifi zetési Ügy-
nökségen keresztül. Az összeget 
szétosztva azok a gazdák kapják 
meg, akik a 2017-es támogatási év-
ben több mint kétezer euró támoga-
tásban részesültek.

Megyei gazdák is érintettek

Felhívtuk telefonon Haschi And-
rást, a Hargita Megyei Mezőgaz-
dasági Intervenciós és Kifi zetési 
Ügynökség igazgatóját is, aki érdek-
lődésünkre megerősítette, valóban 
a tavalyi támogatások kiegészítése-
ként utalják majd a kijelölt összege-
ket a jogosult gazdáknak. Hargita 
megyében pedig legkevesebb 1500 
olyan gazda van, akinek tavaly igé-
nyelt támogatásainak összege meg-
haladja a kétezer eurót – tisztázta.

Legkevesebb 1500 Hargita megyei 
gazda részesül a támogatás-
kiegészítésben

▴   FOTÓ: SÁNDOR CSILLA• Hektáronként huszonhárom euró plusz támogatást kapnak azok a gazdák, akiknek 
tavalyi mezőgazdasági támogatása meghaladta a kétezer eurót. Várhatóan a hónap 
végéig, de legkésőbb október 15-éig át is utalják a juttatásokat az érintetteknek.

Megnövelt támogatási
keretösszeg
Jó hír a gázolajár-támogatás 
igénylőinek: százmillió lejjel 
bővítik a mezőgazdaságban 
elhasznált gázolaj jövedéki 
adójának támogatására létre-
hozott alapot. A szeptember 
20-ai kormányülésen elfogad-
ták azt a határozatot, amely a 
mezőgazdaságban elhasznált 
gázolaj jövedéki adójának csök-
kentésére irányuló országos 
program létrehozásáról szóló 
1174/2014-es kormányhatáro-
zatot módosítaná – olvasható a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium honlapján. 
Mint jelzik, a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügy-
nökséghez (APIA) benyújtott 
gázolajár-támogatási kérelmek 
számát látva egyértelművé vált, 
hogy a kezdetben megállapított 
határértéket ki kell egészíteni. 
Így az elfogadott határozat a 
2018-ra megszabott keretösz-
szeget – az eddigi több mint 
320 millió lejt – 100 millió lejjel 
egészíti ki. A honlapon arra is 
kitérnek, hogy a mezőgazda-
ságban használt gázolaj jöve-
déki adójának támogatására 
létrehozott országos alapból 
idén több mint 250 millió lejt 
folyósítottak a jogosult gaz-
dáknak: közel 110 millió lejt a 
2017-es harmadik negyedévre, 
71 millió lejt a tavalyi negyedik 
negyedévre és közel 70 mil-
liót az idei első negyedéves 
kifizetésre. Mint ismeretes, 
Hargita megyében a korábbi 
évekhez hasonlóan közel 500 
mezőgazdálkodó él e támoga-
tás nyújtotta lehetőséggel.

Pénzt kapott 
a gyermekvédelem
Korodi Attila, RMDSZ-es parla-
menti képviselő a Facebook-ol-
dalán adta hírül, hogy „sikerült 

5,9 millió lej értékű költségve-
tés-kiegészítést eszközölniük 
a Hargita megyei gyermekvé-
delem részére”. Mint írta, ez 
az összeg még mindig nem 
elégséges arra, hogy fedezze 
az intézmény költségvetéshi-
ányát. „Novemberben el kell 
érnünk, hogy ezt még kiegé-
szítsék” – tette hozzá. Mint 
korábban beszámoltunk róla, 
a megyei gyermekvédelem 
költségvetéséből hiányzik 
18 millió lej, és emiatt már a 
szeptemberi bérekre sem fu-
totta. Az anyagi gondjaik miatt 
közel 800 alkalmazott bére és 
az intézmény fenntartása vált 
kérdésessé így az év végéig.




