
2012-ben legalább 1,5 millió rubelt kapnak a kezdő farmerek 
 
A kezdő orosz gazdák 2012-től kezdve legalább 1,5 millió rubelt kapnak átlagosan, 

mondta Jelena Szkrinnyik mezőgazdasági miniszter asszony csütörtökön, november 24-én 
az Urál szövetségi kerület régióival tartott videokonferencia során. 

"A kezdő farmer" című program finanszírozása 2012-ben indul majd el, Jelena 
Szkrinnyik pedig a felügyelő. A program megvalósítására 2 milliárd rubelt irányoztak elő. 

A farmergazdálkodók a gazdaságok létrehozására és rendezésére, az első lízinges 
törlesztés hozzájárulásához, valamint a földjükre szóló tulajdonjog állami bejegyzésére 
kapnak támogatást. 

Jelena Szkrinnyik elmondása szerint az állatállomány, géppark, berendezések stb. 
vásárlására átlagosan legalább 1,5 millió rubelt kap a kezdő farmergazdálkodó. 
Figyelembe véve a regionális költségvetésekből vett finanszírozást a végleges összeg 2 
millió rubelt is meghaladhatja. 

A háztartás rendezésére az orosz költségvetésből 250 ezer rubeles egyszeri segítséget 
nyújtanak a gazdáknak. 

Így a kezdő mezőgazdasági termelőnek a szövetségi költségvetésből nyújtott 
támogatás teljes összege átlagosan 1 millió 750 ezer rubel lesz, állítja az erről szóló 
sajtóközleményében az Oroszországi Föderáció Mezőgazdasági Minisztériuma. 

A föld tulajdonjogának állami bejegyzésére fordított költségek felét kompenzálni 
fogja az állam. Erre a célra 2012-ben az agráripari kisvállalkozás-támogatási program 
keretében 1,4 milliárd rubelt különítettek el. Ez lehetővé teszi azt, hogy a 
farmergazdálkodók tulajdonaként 3 millió hektárt jegyeznek be. 

Emellett az új állattartó telepek építésére fordított költségek 30%-át térítik a 
gazdáknak. Ehhez közel 1,5 milliárd rubelt különítettek el, ami 150 új farmgazdaság 
létrehozását teszi lehetővé. 

Korábban a mezőgazdasági miniszter asszony felhívta a régiós agráripari 
komplexumok vezetői figyelmét arra, hogy aktívan vegyenek részt a "Kezdő farmer" című 
programban, valamint megfelelő időben készítsék elő a hozzá szükséges jogi hátteret. 

A farmergazdálkodók részére nyújtandó állami támogatás fontosságáról már 
többször beszélt Vlagyimir Putyin miniszterelnök is: –"Már több mint 200 ezer 
farmergazdaság van Oroszországban. Így a vidéki mezőgazdasági kisvállalkozók és háztáji 
gazdaságok a mezőgazdasági termelésünk majdnem felét biztosítják összességében. 
Minden bizonnyal támogatni fogjuk őket, a vidéki munkakörülmények és az élet 
minőségének javítása érdekében fogunk munkálkodni, ehhez a házak gázellátásával, 
lakás-, út- és infrastruktúra építéssel, továbbá a fiatalok ebbe az ágazatba való 
beáramlását biztosító feltételek megteremtésével fogunk foglalkozni." 

Az állami támogatásban ugyanilyen hatékonyan az összes gazdát részesíteni kell, így 
a vidéki területeken termelő kis vállalkozásokat is beleértve, jegyezte meg Vlagyimir Putyin 
az Oroszországi Őstermelői (Farmer) Gazdaságok és Mezőgazdasági Termelő 
Szövetkezetek Szövetségének Tambovszkaja megyében lezajlott kongresszusa során. 
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