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MÁS KULTÚRÁKRA IS KITERJESZTETTÉK A PARADICSOMPROGRAMOT

Támogatás több zöldségre
A tervek szerint már idén 
további zöldségre terjesztik 
ki az úgynevezett paradi-
csomprogramot, hosszú 
távon pedig a fűszernö-
vényeket termesztőket is 
támogatnák. A hivatalos 
bejelentés szerint a de 
minimis támogatást igénylő 
gazdáknak legkevesebb 
tízáras területen kell meg-
valósítaniuk a termelést, az 
1000 négyzetméterre pedig 
2000 eurós támogatást 
biztosíthat az állam.

 » ISZLAI KATALIN

Z öldségtermesztőket támo-
gató újabb intézkedések 
foganatosítását tervezi a 

kormány: a korábbi években 
nagy népszerűségnek örvendő 
úgynevezett paradicsomprogra-
mot terjesztenék ki, hogy több 
zöldségre is igényelhető legyen 
a támogatás. Ez a tervek szerint 
már idén elindul, hosszú távon 
pedig a fűszernövényeket ter-
mesztőket is támogatnák.

Néhány évvel ezelőtt kez-
dődött el Romániában az úgy-
nevezett paradicsomprogram, 
amelyen keresztül évi háromezer 
euróval támogatta a kormány 
azokat a gazdákat, akik legalább 
10 áras területen paradicsomot 
termesztettek az április–május 
vagy november 1. – december 

20. közötti időszakban. A prog-
ram célja az volt, hogy szezonon 
kívül is lehessen vásárolni hazai 
termesztésű zöldségeket, ne kell-
jen importálni.

Hét zöldség 
Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter már januárban em-
lítést tett arról, hogy a paradi-
csomprogram ettől az évtől nem 
a korábban megszokott módon 
fog folytatódni. Néhány nappal 
ezelőtt aztán a miniszter beje-
lentette: más zöldségekre is ki-
terjesztik idéntől a paradicsom-
programot. Oros elmondása 
szerint a de minimis támogatást 
igénylő gazdáknak legkevesebb 
tízáras területen kell megvalósí-
taniuk a termelést, az 1000 négy-
zetméterre pedig 2000 eurós tá-
mogatást biztosítanának. Arra is 
kitért, hogy a támogatást a zöld-
paprikát, kápiapaprikát, ubor-
kát, paradicsomot, fehér és piros 
káposztát, illetve padlizsánt ter-
mesztők igényelhetik. A minisz-
ter bejelentése szerint országos 
szinten 150 millió lejes keret áll 
majd az igénylők rendelkezésére. 
Időközben közvitára bocsátot-
ták a programmal kapcsolatos 
tudnivalókról szóló határozatter-
vezetet, amely megtekinthető a 
minisztérium honlapján.

Miből mennyit?
Ebből az is kiderül, hogy leg-
kevesebb hány kilogrammnyi 
zöldség termesztése szüksé-
ges a támogatás megszerzésé-
hez. Üvegházakban zöld- vagy 

kápia paprikából legkevesebb 
2900 kilogrammot kell termel-
ni 1000 négyzetméteren, ubor-
kából 5000-et, paradicsomból 
8500-at, fehér és/vagy piros ká-
posztából 4600-at, padlizsánból 
pedig 3000 kilogrammot. Fólia-
sátrakban zöld- vagy kápiapap-
rikából legkevesebb 1600 kilog-
ramm termelése szükséges egy 
1000 négyzetméteres területen, 
uborkából 3000, paradicsom-
ból 3200, fehér és/vagy piros 
káposztából 2200, padlizsánból 
pedig 2000 kilogrammé. Szin-
tén fontos különbség a tervezet 
szerint, hogy míg a paradicsom-
programot a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóságok 
bonyolították le, addig az új 
zöldségprogram már a Mezőgaz-
dasági Intervenciós és Kifi zetési 
Ügynökség (APIA) ügykezelé-
sébe fog tartozni. Noha Haschi 
András, az APIA Hargita megyei 
igazgatója szerint egyelőre sem-
milyen hivatalos tájékoztatást 
nem kaptak a programmal kap-
csolatosan, a tervezetet várható-
an minél előbb el kell fogadnia a 
kormánynak, az ebben szereplő 
adatok szerint ugyanis a gazdák 
május 17-ig adhatják le a beirat-
kozáshoz szükséges kéréseiket. 

Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter a program bejelenté-
sekor továbbá arról is beszélt, 
hogy a fűszernövényeket ter-
mesztő gazdák is egy de minimis 
támogatást igényelhetnek majd 
egy másik kezdeményezés jóvol-
tából, erre a miniszter szerint 6 
millió lejes keretet biztosítanak.
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A háztáji zöldségekben a jövő. Zöldpaprika és kápia termesztésére is adnak támogatást

Közel 23 millió lejből újulhat 
meg Borszéken az iskola, a 

kulturális központ, utakat kor-
szerűsíthetnek, és szociális ottho-
nokat építhetnek – jelentette be 
Cseke Attila fejlesztési, közigazga-
tási és közmunkálatokért felelős 
miniszter, miután a szaktárca csü-
törtökön jóváhagyta a fi nanszíro-

zási szerződést. A szaktárcaveze-
tő hangsúlyozta: „a járványügyi 
helyzet lejártával fellendülhet a 
turizmus, ehhez pedig korszerű 
infrastruktúrára van szükség”.

Az RMDSZ közleménye szerint 
a szociális otthonok felépítéséhez 
egy omladozó épületet is lebonta-
nak, a műemlék épületnek nyilvá-

nított kulturális központot restau-
rálják, és a város egyetlen iskoláját 
korszerűsítik és felszerelik.

Emellett a turisztikai település 
útjait, tereit, parkjait is felújítják, 
beleértve az új, szociális otthonok 
körüli útrendszert. A befektetés 
kivitelezésének határideje 2023 de-
cembere. (Krónika)

Milliók Borszék fejlesztésére




