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Beneficiarii Programului tomate în spații protejate au primit banii

Începând cu 1 februarie 2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin
Direcțiile pentru Agricultură Județene, lansa schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”. Valoarea sprijinului
financiar acordat este de 3000 euro/beneficiar/an şi se acordă celor care exploatează
culturi de tomate în spaţii protejate, pe o suprafaţă de minimum 1000 mp.
Pentru a primii sprijinul acordat, solicitanţii se înregistrau în Registrul unic pentru
accesarea acestui program şi apoi erau verificaţi la înfiinţarea culturii, respectiv
începutul rodirii. După verificare, de către specialiştii Direcţiei pentru Agricultură
Judeţene, următoarea etapă era aducerea documentelor justificative (fila / file din
carnetul de comercializare/factură) care să ateste comercializarea producţiei de tomate
obţinută în spaţiile protejate, până la data 15 iunie 2017, inclusiv.
La nivelul judeţului Prahova, din 253 beneficiari ai schemei „Ajutor de minimis
pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, au
primit 13.481,4 lei, contravaloarea a 3000 euro, în primul ciclu de producţie, un număr
de 146 producători agricoli. Restul celor înscrişi în program care nu au livrat pe piaţă
cantităţile prevăzute, adică 2.000 kg, pot face dovada comercializării tomatelor cultivate
în spații protejate în ciclul 2 de producție, și anume perioada noiembrie-decembrie
2017".
Numărul ridicat de fermieri care s-au înscris în acest program demonstrează
interesul deosebit manifestat pentru această formă de sprijin, iar banii primiţi vor fi
investiţii pentru achiziţionarea de inputuri, sisteme de irigat şi centrale de încălzit pentru
perioada rece.
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