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száma A program célja Támogatási
keret

HU9004 Az első program célja a szektor olyan intézményeinek a megerősítése, illetve kialakítása, amelyek vagy nem rendelkeztek a
piacgazdasági körülmények közötti működéshez megfelelő kapacitással, vagy a korábbi struktúrában teljes mértékben hiányoztak. 20 millió €

HU9104 A második program a támogatást két területre koncentrálta. Az induló magyarországi agrárgazdasági privatizáció segítésére a
gabona-, tej- és húsipari szektorban, valamint az erdészet és a faipar területén. A segítség másik részét az állami gazdaságok és a
termelőszövetkezetek átalakításához nyújtott szakértői tanácsadás formájában kaptuk.

13 millió €

HU9202 A harmadik program abban segített, hogy létrejöjjön egy, a vidéki gazdaság finanszírozási feladatait ellátni képes pénzügyi/banki
infrastruktúra. 5 millió €

HU9304 A negyedik program a szektor vállalkozóinak és az általuk végrehajtandó beruházások megvalósításához kívánt segítséget nyújtani. 30,5 millió €
HU9505 Az ötödik program az agrárágazat legfontosabb intézményeinek integrációs felkészítésére koncentrált. 10 millió €
HU9806 A program keretében összesen 16 millió eurót használtak fel az állat-, és a növény-egészségügyi intézményrendszer fejlesztése, a

Közös Agrárpolitika intézményrendszerének létrehozása, a minőségbiztosítás és élelmiszeripari versenyképesség fokozása
témakörében, valamint a vidékfejlesztési és agrár-környezetvédelmi intézményfejlesztésre.

16 millió €

HU9909 A programban 14,9 millió € uniós támogatást használtak fel a növényvédelmi szolgálat és határátkelők fejlesztésére, a
birtoknyilvántartás fejlesztésére, agrárstatisztikai rendszer fejlesztésére. 14,9 millió €

HU0003 A programban  8 millió € uniós támogatást irányoztak elő az állategészségügyi intézményrendszer (sertésregisztrációs adatbázis,
határátkelőhelyek kiépítése, állatjóléti intézkedések kidolgozása) fejlesztésére. 8 millió €

HU0102 A program projektjei 5,5 millió € uniós forrás értékben az állat- és növény-egészségügyi intézményrendszer továbbfejlesztése,
erdészeti szolgálat fejlesztése témakört érintették (EU konform növényvédő- és hozamfokozó-szer regisztráció, vasúti
határátkelőhelyekhez kapcsolódó állat-, és növény-egészségügyi rendszer kiépítése, EU konform statisztikai rendszer létrehozása az
Erdészeti Szolgálatnál, SAPARD Hivatal akkreditációjának segítése)

5,5 millió €

HU02 Az idén lezáruló program hat projektet foglal magában 11,05 millió € uniós támogatással: a közös piaci szervezetek
eljárásrendjeinek bevezetése; a fertőző szivacsos agyvelőgyulladás ellenőrzése; az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia
Alap (EMOGA) intézkedéseinek bevezetése, külön hosszútávú szakértő - AVOP IH kialakításában közreműködés, valamint az
AVOP kidolgozásában, áttekintve a SAPARD intézmény rendszerét; a vetőmagok, a szaporítóanyagok és a takarmányok
minősítésének fejlesztése; a juh- és kecske regisztrációs rendszer felállítása; Élelmiszerbiztonsági Hivatal megszervezése.

11,05 millió €

HU03 A projektek az integrált igazgatási rendszer kialakítására; a veszettség elleni védelemre; a növény- és talajvédelmi szolgálat
laboratóriumi fejlesztésére irányultak. 17,33 millió €.

Forrás: Magyarország 2003. Évi Jelentése a SAPARD Program Végrehajtásáról;


