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There are no translations available.

A rendelkezésre álló keretnél jóval több pénzt igényelnek a gazdák a vidékfejlesztési program
egyes pályázatain – hangzott el a Zala Megyei Gazdakörök Szövetségének agrárfórumán,
november 23-án, Keszthelyen. A közvetlenül EU-s támogatások összege pedig idén és jövőre
is 396 milliárd forint körül alakul.

Az eddigi 42 pályázati felhívás kereteire két-háromszoros vagy akár négyszeres az igénylés
egyes beruházási támogatások esetében. Legutóbb a mikrovállalkozásoknak szánt 13,9
milliárdos keretre érkezett 62 milliárd forintos igény miatt kellett felfüggeszteni a pályázatot. Kis
Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára a fórumon jelezte,
a tárca olyan pályázati dömpinggel szembesült, ami miatt vizsgálat indult, mert feltűnően nagy
számban érkeztek „egy kaptafára” készült pályázatok.

Az államtitkár elmondta, az agrár-környezetgazdálkodási programban is óriási volt a túligénylés,
több mint 450 milliárdos igény érkezett a 190 milliárd forintos keretre, de második körös
felhívást is hirdettek a kiegyenlítettebb forráskiosztás érdekében. Emlékeztetett arra, hogy a
vidékfejlesztési programokra szolgáló 1300 milliárd forint csaknem 80 százalékára hirdettek már
pályázatot. A tervek szerint 2017-re minden pályázati kiírás megtörténik, illetve megkezdődnek
már az előleg- vagy számlaalapú kifizetések is.
Viski József, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke elmondta, hogy az
agrártámogatásokra vonatkozó éves részkifizetések már a végéhez közelednek. Eddig 80
milliárd forintnyi előleget fizettek ki az alaptámogatások előlegére, a jövő héten további 20
milliárd kifizetésére számítanak. A zöldítésre szóló előleg összege 26 milliárd forint lesz az idén
a múlt évi 8 milliárd után.

– A hazai termelők idén 103 milliárd forint, jövőre pedig 95 milliárd forint nemzeti kifizetésre
számíthatnak, a közvetlenül EU-s támogatások összege pedig idén és jövőre is 396 milliárd
forint körül alakul. Alaptámogatást ebben az évben 177 ezer termelő igényelt – mondta
Szentirmay Zoltán, a Földművelésügyi Minisztérium agrárközgazdasági főosztályának vezetője
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