
Indul a GAZDANet program, számítógépet kapnak a gaz dák 
Indul a GAZDANet program, 3,3 milliárd forint értékben pályázhatnak a kistermelők szeptember 1. és 30. között a 

munkájukat, gazdálkodásukat segítő számítógépre. 

 

 
 

Ezt  jelentette be V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára 

szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. 

 

Számos tényező van befolyással a gazdálkodók együttműködési készségére, szövetkezési hajlandóságára, közösségi 

tevékenységek iránti fogékonyságára. 

Történelmünk, hagyományaink, magyaros attitűd, bizalmatlanság, rossz beidegződések, negatív tapasztalatok, a 

közelmúlt és a jelen gazdasági érdekei, az ország gazdasági és morális állapota: néhány azokból a lehetséges okokból, 

amelyek eredményeképpen a gazdák közti összefogás jelenlegi helyzete nem nevezhető éppen rózsásnak. 

Sajnos az elmúlt húsz év után sem számolhatunk be jelentős elmozdulásról, ezt az időszakot is beárnyékolták az 

eredménytelen próbálkozások, sikertelen integrációs kísérletek, bedőlt szövetkezetek; egymással párhuzamban, 

önérdekből működő hálózatok (pl. a szaktanácsadásban), egymással rivalizáló szakmai és érdekképviseleti 

szervezetek – hogy csak néhányat említsünk. 

Ezzel egy időben jelenünk meghatározó társadalmi és üzleti jelenségévé fejlődött az Internet és a közösségi média, 

amely hazánkban több milliós nagyságrendű felhasználói táborral rendelkezik, az ország lakosságának közel felét 

lefedi. Az elmúlt hónapokban például éppen az 55 év körüli felhasználók száma emelkedett leginkább, amely 

lényegében megegyezik a gazdálkodók átlagéletkorával. 

Logikusan adódik tehát a gondolat, hogy próbáljuk meg a gazdálkodók és segítőik együttműködését is az arra 

alkalmas legkorszerűbb eszközökkel támogatni az eredményesebb kommunikáció, közösségteremtés, 

tudásmegosztás, ismeretátadás érdekében. 

Röviden ez a Gazdaháló kezdeményezés lényege és az annak kapcsán létrehozott konferencia és internetes felület 

célja, az idei év fő aktualitása pedig a GAZDANet program, amely a jelenlegi 7 éves vidékfejlesztési ciklus talán 

legcélzottabb ilyen irányú támogatási lehetősége. 



 

V. Németh Zsolt elmondta: egy jelentkező maximum 90 ezer forint támogatást kaphat. Az előzetes számítások 

szerint mintegy 35 ezer gazda élhet a szóban forgó lehetőséggel. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40 

százaléka, fiatal - azaz 40 év alatti - gazdák esetében 50 százalék. 

 

A pályázatot a 0-4 EUME (Európai Mértékegység - a gazdaság ökonómiai méretét az üzem potenciális 

jövedelemtermelő kapacitása alapján meghatározó uniós mérőszám) gazdaságméretű kistermelőknek írják ki. 

 

Az államtitkár hozzátette: a pályázaton nyertes gazdálkodók legkésőbb ez év december 15-ig megkapják a 

támogatási határozatokat. Utalt arra is, hogy a gazdáknak a megvásárolt számítógépet 5 évig üzemeltetniük kell. 

Jelezte továbbá: a gazdálkodókat nemcsak a számítógép megvételének lehetőségével, hanem a működtetést segítő 

szolgáltatási csomaggal is támogatják. 

 

Vályi-Nagy Vilmos (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), a kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár 

mindezt kiegészítette azzal, hogy a számítógépek működését úgynevezett nyílt forráskódú programokra alapozzák, a 

működtetéshez pedig öt évig biztosítják az ingyenes háttértámogatást. Hozzáfűzte, hogy a GAZDANet program 

elindítása növeli majd Magyarországon a digitális írástudók számát. Ezzel a képességgel most az emberek mintegy 

fele rendelkezik - tette hozzá. A GAZDANet program számítógépeit közbeszerzési eljárás keretében veszik majd meg. 

 

A GAZDANet programban résztvevő gazdálkodókat egy honlap is segíti az eligazodásban: www.gazdanet.eu. 

  



 
 

Forrás: RPozitív Híreső 


