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• A március és július 
közötti időszakban a 
koronavírus-járvány 
miatt károsult állat-
tartó gazdák megse-
gítésére dolgozott 
ki három támogatási 
rendszert a kormány. A 
gazdák a hónap végéig 
pályázhatnak a finan-
szírozásra.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A szárnyas-, sertés- és mar-
hatartó gazdákat kíván-
ja kártéríteni a kormány, 

amely három támogatási rendszert 
dolgozott ki azon állattartók szá-
mára, akik a március 1. és július 
1. közötti időszakban a koronaví-
rus-járvány okozta válság miatt 
veszteséget könyveltek el. A vonat-
kozó – 2020/149-es, 2020/150-es és 
2020/151-es számú – sürgősségi kor-
mányrendeletek már megjelentek a 
Hivatalos Közlönyben, ezek alapján 
az érintett gazdák szeptember 30-
áig nyújthatják be fi nanszírozási 
kérésüket.

Az igényléseket a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifi zetési Ügynök-

ség (APIA) megyei kirendeltségeinél 
kell benyújtani, a megítélt kártérí-
téseket pedig ez év végéig utalják a 
gazdáknak. A program keretében 
legfeljebb 100 ezer eurós fi nanszí-
rozást lehet igényelni, a támogatás 
mértéke pedig az igénylő termelési 
kapacitásától függ majd.

Igénylési feltételek

A pályázati feltételek mindhárom 
kategória esetében nagyjából azo-
nosak. Az egyik kritérium, hogy a 
támogatást a március 1. és július 
1. között elszenvedett, a járvány 
okozta válság miatti veszteségek 

megtérítésére lehet igényelni. A 
szárnyas- és sertéstenyésztők ese-
tében feltétel, hogy állategészség-
ügyi engedéllyel rendelkező farmot 
működtessenek, a marhatartók 
esetében pedig az, hogy rendelkez-
zenek felnőtt tehenekkel, amelyek 
szerepelnek az országos farmnyil-

vántartóban (RNE). A fi nanszírozást 
nem igényelhetik azok az állattartó 
gazdák, akik már kértek, illetve ré-
szesültek állami fi nanszírozásban a 
szóban forgó károk megtérítésére. A 
támogatást azok igényelhetik, akik 
esetében nincs folyamatban átszer-
vezési, likviditási vagy csődeljárás.

Megtérítik a gazdák kárát
Akár 100 ezer eurós kártérítést is kaphatnak az állattartók

Szarvasmarha-, baromfi- és sertéstenyésztők igényelhetik az állami kártérítést ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR

• A megújuló energiát hasznosító rendszerek haszná-
latát ösztönözné az állam legújabb, kis- és középvállal-
kozásokat, illetve vendéglátó ágazatban tevékenykedő 
cégeket támogató finanszírozási programja révén.

A kár 100 ezer eurós támoga-
tást is igényelhetnek a kis- és 

középvállalkozások, valamint a 
szállodai, éttermi és vendéglátó 
ágazatban (HoReCa) tevékenyke-
dő cégek napelemek és elektromos 
autók töltésére alkalmas állomások 
beszerzésére. A kormány néhány 
napja fogadta el az erre vonatkozó 
sürgősségi kormányrendeletet – az 
Electric Up elnevezésű, 2020–2026 
közötti időszakra vonatkozó pro-
jektre 100 millió eurót különítettek 
el. A finanszírozások odaítélésének 
pontos menetrendjét egy 30 napon 
belül megjelenő alkalmazási mód-
szertan fogja szabályozni, tehát 

csak azt követően lép alkalmazás-
ba a támogatási program.

A sürgősségi rendelet értelmé-
ben a pályázó vállalkozások legfel-
jebb 100 ezer eurós támogatásban 

részesülhetnek, az összeg pedig 
teljes egészében fedezheti a terve-
zett beruházás költségét, azaz nem 
szükséges önrész biztosítása. Az 
összegből 27 kWp és 100 kWp (ki-
lowatt peak) teljesítményű, elekt-
romos energiát előállító napelemes 
rendszereket, valamint 22 kilowatt 
teljesítményű, elektromos és hibrid 
autók töltésére alkalmas állomáso-
kat lehet beszerezni.

A rendelet indoklása szerint a 
fi nanszírozási rendszert azért lát-
ták szükségesnek, mert a korona-
vírus-járvány okozta válság első-
sorban a segíteni kívánt szektort, a 
kis- és középvállalkozásokat, vala-
mint a HoReCa-ágazatban tevékeny-
kedő egységeket érintette negatívan, 
a kormány pedig szükségesnek látja 
ezek támogatását a felzárkózás érde-
kében. A megújuló energiát haszno-

sító rendszerek, valamint a környe-
zetkímélő járművek használatának 
ösztönzését pedig ettől függetlenül 
is szükségesnek tartják. A program 
keretében első körben 476 millió le-
jes, mintegy 100 millió eurós keretet 
fognak odaítélni a pályázóknak.

A kormány korábban már meg-
hirdetett két támogatási programot a 
kis- és középvállalkozások fi nanszí-
rozása érdekében. Az IMM Invest el-
nevezésű program keretében a kkv-k 
akár 5 millió lejes forgóeszközhitelt 
igényelhetnek 80 százalékos álla-
mi garancia mellett. Az IMM Factor 
programot azzal a céllal indították, 
hogy megakadályozzák, hogy a ko-
ronavírus-járvány okán likviditás 
nélkül maradt cégek körbetartozása 
miatt pénzügyi patthelyzet alakuljon 
ki. A faktoring (követelések adásvé-
tele) típusú eljárásban, amennyiben 
egy kereskedő egy terméket vagy 
szolgáltatást biztosított egy cégnek 
és az nem fi zeti ki határidőre a kiállí-
tott számlát, egy bankhoz fordulhat, 
és kérheti, hogy az fi zesse ki a szám-
la legtöbb 80 százalékát. A kormány 
a kifi zetés 50 százalékáért garanciát 
vállal. (Sz. I.)

Támogatás napelemrendszerekre

Napelemrendszerekre és elektromos töltőállomásokra 
igényelhetnek majd támogatást a kkv-k és 
a vendéglátó ágazatban tevékenykedő cégek
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