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FORGÓ MÓNIKA

A z Európai Unió éves
szinten 520 millió
eurós keretet határo-

zott meg a SAPARD-program
a csatlakozni kívánó 10 or-
szág részére (Bulgária, Cseh-
ország, Észtország, Magyaror-
szág, Litvánia, Lettország,
Lengyelország, Románia,
Szlovénia, Szlovákia). A tagje-
lölt országok között történô
forráselosztásról az Európai
Unió költségvetési hatósága
döntött az alábbi objektív kri-
tériumok alapján:

– egy fôre esô bruttó hazai összter-
mék vásárlóerôben kifejezve,

– mezôgazdaságban foglalkoztatot-
tak száma,

– mezôgazdaságilag hasznosított te-
rület nagysága,

– területi sajátosságok.
Ezen kritériumok alapján Magyaror-

szág 38,054 millió euró összeget kaphat
éves szinten, amely kb. 9,5 Mrd Ft. Eh-
hez Magyarországnak nemzeti hozzájá-
rulásként kb. 3,5 Mrd Ft-ot kell biztosí-
tani. Így a SAPARD keretein belül –
éves szinten – 13 Mrd Ft áll Magyaror-
szág rendelkezésére. Ez az összeg
nagyságrendileg elmarad a 2000. évben
agrártámogatásra szánt hazai források-
tól, annak kb. 7–8%-a.

Nyilvánvaló, hogy ebbôl a forrásból
a mezôgazdaság és a vidék összes
problémáját nem lehet megoldani. Iga-
zából ez az ország tanulóidôszaka a
strukturális alapok fogadására való fel-
készülési folyamatban. Jó alkalmat ad a
vidéki gazdaság legfontosabb szerep-
lôi: az önkormányzatok, a vállalkozók,
gazdálkodók és a civil szervezetek szá-
mára, hogy elsajátítsák azokat a mód-
szereket, eljárásokat, amelyek segítsé-
gével a csatlakozás után igazán komoly
forrásokhoz juthatnak, valamint a köz-
igazgatás szereplôi számára is idôt és al-
kalmat ad a megfelelô intézményrend-
szer felállítására.

Ennek keretében indult el a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um megyei FM hivatalainak a fejleszté-
se, hét regionális vidékfejlesztési iroda
felállítása a hét régióban, valamint az
Agrárintervenciós Központ megerôsíté-
se, amely a kifizetésekkel kapcsolatos
feladatokat fogja végezni. A fent emlí-
tett összeg megszerzéséhez minden or-
szágnak el kell készítenie egy 7 évre

szóló (2000–2006) országos mezôgaz-
dasági és vidékfejlesztési tervet, mely-
ben a megreformált KAP prioritásait
kell követni. Az Európai Unió által vá-
lasztásra felkínált, az agrárgazdaság és a
vidékfejlesztés széles területeit felölelô
öt intézkedés tükrözi az Uniónak azt a
véleményét, hogy ezek azok a terüle-
tek, ahol a tagjelölt országoknak hala-
dást kell elérniük, ahol fejlesztésekre
van szükség ahhoz, hogy agrárgazdasá-
guk felzárkózzon az Unióéhoz.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium – mint a SAPARD-
program koordinálásáért felelôs tárca –
a kormány jóváhagyásával a SAPARD-
tervben az érdekeltek igen széles körû
bevonásával a következô intézkedése-
ket, támogatási célokat választotta ki:

Agrárstruktúra átalakítási intézke-
dések:

– mezôgazdasági vállalkozások be-
ruházásainak fejlesztése,

– mezôgazdasági és halászati termé-
kek feldolgozásának és értékesítésének
fejlesztése,

– szakképzés támogatása,
– termelôi csoportok felállítása és

mûködtetése,
– agrár-környezetvédelmet és táj-

fenntartást szolgáló termelési módsze-
rek terjesztése.

A vidék fejlesztésére vonatkozó in-
tézkedések:

– falufejlesztés és -felújítás, a vidék
tárgyi és szellemi örökségének védelme
és megôrzése,

– a tevékenységek diverzifikálása, al-
ternatív jövedelemszerzést biztosító
gazdasági tevékenységek fejlesztése,

– vidéki infrastruktúra fejlesztése és
javítása.

Magyarország határidôre, 1999 de-
cemberében benyújtotta SAPARD-ter-
vét az Európai Unió Bizottságához. Ez

év februárjában a magyar dele-
gáció részére Brüsszelben át-
adásra került egy lista, mely-
ben a Bizottság kiegészítéseket
és pontosításokat kért hazánk-
tól. Például a korábbi idôszak-
ban felhasznált PHARE-forrá-
sok hatékonyságáról kértek
bôvebb információkat, mé-
lyebben ki kellett fejteni az ál-
talunk kiválasztott SAPARD-
forrásból finanszírozandó in-
tézkedések indoklásait, vala-
mint részletesebben be kellett

mutatni a magyar agrárfoglalkoztatott-
ság változásait, jelenlegi helyzetét stb.

A terv átdolgozása során több egyez-
tetésre is sor került, mind a társtárcák-
kal, mind pedig érdekképviseleti szer-
vekkel. Erre a munkára a minisztérium
egy hónapot szánt, így a terv második
átdolgozott változata 2000 márciusában
átadásra került az Európai Unió Bizott-
sága számára. Május elsô felében várha-
tó az EU hivatalos állásfoglalása a terv-
vel kapcsolatosan, mely után remélhe-
tôleg elindulhatnak a tárgyalások a rész-
letekrôl a kapott értékelés fényében. Bí-
zunk abban, hogy még e hónap folya-
mán megegyezés születik a vitás kérdé-
sekben – amennyiben lesznek ilyenek
–, s júniusban hivatalosan is elfogadásra
kerül Magyarország SAPARD-terve. Ez a
legkorábbi idôpont, amivel számolha-
tunk. Ha azonban a tárgyalások elhú-
zódnak, akkor – figyelembe véve az Eu-
rópai Unió nyári ütemtervét – csak szep-
temberre várható a hivatalos döntés.

Amint kezünkben lesz a hivatalos
döntésrôl szóló dokumentum, illetve
megszületik egy több évre szóló pénz-
ügyi megállapodás, valamint egy egy-
éves pénzügyi memorandum, azonnal
kiírásra kerülnek a pályázatok. Ezek be-
nyújtási határideje intézkedésenként kü-
lönbözô lehet, várhatóan egy–másfél
hónap. Az intézkedésektôl függôen pá-
lyázhatnak agrártermeléssel foglalkozó
természetes és jogi személyek, jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaságok,
regisztrált gazdálkodók, önkormányza-
tok és civil szervezetek, ha teljesítik a pá-
lyázatok kiírásában szereplô konkrét fel-
tételeket. Az agrárstruktúra átalakítását
szolgáló intézkedésekre szóló pályáza-
tok befogadásának nem lesz földrajzi
korlátja, vagyis a pályázat beadható la-
kóhelytôl és telephelytôl függetlenül.

(Erdôgazda)

A SAPARD-program


