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Átláthatatlan a kezdő vál-
lalkozók támogatására 
kezdeményezett Start-up 

Nation program, nincs hivatalos 
tájékoztatás, és a benyújtott pá-
lyázatok elbírálása sem a várt 
ütemben történik – panaszolták 
el a lapcsaládunknak érintett 
kezdő vállalkozók vagy pályá-
zatírók. Az illetékesek szerint 
zajlik az elbírálás, és már az 
első szerződéskötések is meg-
történtek. Még inkább okot ad 
ugyanakkor az aggodalomra 
Ilan Laufernek, a kis- és köze-
pes vállalkozásokért felelős tár-
ca vezetőjének a napokban tett 
beismerése, miszerint jelen pil-
lanatban valóban nincs pénz a 
programra, a szeptember végé-
re ígért költségvetés-kiigazítás-
ra várnak, ám akkor sem kapja 
meg a minisztérium a teljes ösz-
szeget, Laufer 500 millió lejben 
bízik. Meglátása szerint azo-
kat a pályázatokat, amelyeket a 
kezdő vállalkozók banki hitelből 
terveztek megvalósítani, el lehet 
indítani a kölcsönből, az állami 
finanszírozás pedig leghama-
rabb a következő büdzsémódosí-
tást követően megérkezik.

„Ez így, ahogy van, botrányos”

„Július 14-én benyújtottuk a 
pályázatot a Start-up Nation ke-
retében, azóta se hang, se kép, 

holott a miniszter korábban 
azt nyilatkozta, hogy szeptem-
berben már szerződéskötések 
lesznek. Az illetékes miniszté-
riumi honlapon a határidő után 
megjelent közlemény után sem-
milyen hírt nem közöltek, sem 
azt, hogy hozzáfogtak az érté-
kelésekhez, sem azt, hogy eddig 
kik nyertek. Személyes isme-
retségi körömből véletlensze-
rűen tudtam meg, hogy valakit 
értesítettek, miszerint nyert, 
én pedig továbbra sem tudom, 
hogy az enyémet vajon elbírál-
ták vagy sem: egyáltalán hol 
tartanak a folyamatban” – pa-
naszolta el a Krónikának egy 
érintett. Mint rámutatott, míg az 
első félév kommunikációja na-
gyon aktív volt a program tekin-
tetében, utána épp akkora lett a 
csend. „A legfelháborítóbb, hogy 
a napokban a miniszter azt nyi-
latkozta, a költségvetés módo-
sításáig nincs keret a Start-up 
Nation pályázatok támogatásá-

ra. Ez hihetetlen! Belevisznek 
a pályázásba közel 20 ezer fia-
tal, kezdő vállalkozót, reményt 
keltenek, aztán jöhet a nagy 
csalódás. Ez így, ahogy van, 
botrányos. Sajnos, jellemző az 
egész kormány működésére. 
Csak mi isszuk meg a levét” – 
fakadt ki a fiatal vállalkozó, aki 
ennyi idő elteltével már nagyon 
szeretné tudni, hogy hánya-
dán is áll.

Illetékes: zajlik az elbírálás

Türelemre inti a Start-up 
Nation Románia programra 
pályázókat Török Csaba, a 
Kis- és Középvállalkozók Te-
rületi Hivatalának igazgatója. 
A marosvásárhelyi szakem-
ber a Krónika érdeklődésére 
elmondta, folyamatosan zajlik 
a pályázatok feldolgozása, el-
bírálása, s amint egy iratcso-
mó átment a szűrőn, értesítik 
a vállalkozót, és megkötik a 

szerződést. A Török Csaba ál-
tal vezetett hivatalhoz Maros, 
Hargita és Fehér megye tar-
tozik, az igazgató elmondta, 
öt munkatárssal dolgoznak a 
pályázatok elbírálásán, nagy 
munka, és már a szerződések 
előkészítésével is sok idő el-
telik. Éppen ezért Török tü-
relemre inti a vállalkozókat, 
meglátása szerint a szeptem-
ber 27-ei határidőig sikerül 
feldolgozni az iratcsomókat, 
legtöbb néhánynapos csúszás-
ra számít. Az igazgató tájékoz-
tatása szerint országos szinten 
több mint 19 ezer pályázatot 
nyújtottak be, ebből 9500 kez-
dő vállalkozásnak van esélye 
arra, hogy első körben meg-
kapja a támogatást. Nem a be-
érkezés, hanem a pontszámok 
függvényében rangsorolták a 
pályázatokat, így a miniszté-
rium honlapján megtalálha-
tó listán az első 9500 pályázó 
számíthat a finanszírozásra, 

részletezte az igazgató. A tér-
ségi hivatalok eddig az első 
2000 iratcsomót dolgozták fel, 
azokkal már megkötötték a 
szerződést, az ütemterv sze-
rint ezen a héten következnek a 
2000-4000 közötti iktatószám-
mal nyilvántartásba vett finan-
szírozási kérések, jövő héten 
4000-6000 között, majd a hónap 
végére marad a 9500-as lis-
ta utolsó negyede. Török Csa-
ba elmondása szerint különben 
elenyészően kevés a sikertelen 
pályázók aránya, az eddig fel-
dolgozott iratcsomók mindösz-
sze 8 százalékát utasították el. 
Az igazgató ugyanakkor rámu-
tatott, a programot kormányza-
ti hitelből finanszírozzák, így 
egyszer elbírálják a pályázato-
kat, majd összesítik a megítélt 
támogatási összegeket, és vé-
gül annak alapján különítenek 
el keretet a költségvetés-kiiga-
zítás során.

BÁLINT ESZTER

A rendszer átláthatatlanságára panaszkodnak a pályázók

Araszoló Start-up Nation

Bérelhető felület. Az illetékes minisztérium kezdő vállalkozók támogatását ösztönzi a Start-up Nation programmal

Az illetékesek türe-

lemre intik a Start-up 

Nation program támo-

gatására váró pályá-

zókat, akiket azonban 

aggaszt, hogy a kis- és 

közepes vállalkozáso-

kért felelős minisztéri-

um nem kommunikál 

velük, a sajtóban pedig 

azt látják, hogy nincs 

is pénz a kormányzati 

finanszírozásra.
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Magyar minta nyugdíjügyben?
Nem konzultál a lakossággal 

a kormány a nyugdíjrendszer 
második pillérének, vagyis a 
kötelező magánnyugdíj-hozzá-
járulásnak az opcionálissá te-
véséről, azonban „ha erre sor 
kerül”, a hozzájárulóknak meg-
adják a választás lehetőségét 
– jelentette be kedden Mihai 
Tudose miniszterelnök. 

Megmarad a második pillér

Hasonlóképpen feltételes mó-
dot használt a kormányfő az 
elmúlt hét végén is, amikor a 
magánnyugdíjakról kérdezték: 
leszögezte, hogy nem számol-
ják fel a második pillért, de 
kilátásba helyezte annak op-

cionálissá tételét. „Jelen pilla-
natban a pénzügyminisztérium 
a nyugdíjpénztárral és a Pénz-
ügyi Felügyelettel (ASF) közö-
sen elemzést kér az első és a 
második pillérről, hogy lássuk, 
hol van a legjobb helyen a la-
kosság pénze. Hogy mintegy 
premierként elmondjam, úgy 
gondolom, az a megoldás, hogy 
értesítjük a lakosságot, jövedel-
me függvényében hová ajánlott 
tennie a pénzét: az első pillérbe, 
a második pillérbe, a teljes hoz-
zájárulást az első pillérbe, vagy 
maradjon a jelenlegi rendszer-
nél. De opcionális lesz. Senki 
sem szünteti meg a második pil-
lért, nem államosítja, nem bánt-
ja senki” – fejtette ki Tudose.

A biztosban hisznek

Mint ismeretes, sokan azért 
bíznak a második pillérben, 
mivel az ott összegyűlő pénzt 
biztosan megkapják idős ko-
rukban, míg egyre többen vélik 
úgy, hogy az állami nyugdíjalap 
összeomlása elkerülhetetlen 
olyan körülmények között, hogy 
Romániában a legfrissebb sta-
tisztikák szerint kilenc nyugdí-
jas jut tíz munkavállalóra. Mint 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) adataiból kiderül, idén a 
második negyedévben 0,17 szá-
zalékkal 5,2 millióra csökkent a 
nyugdíjasok száma, átlagos já-
randóságuk pedig 0,6 százalék-
kal 1022 lejre nőtt. Az átlagos 

nyugdíjnak a nettó átlagbér-
hez viszonyított vásárlóértéke 
a korábbi 52-ről 51 százalék-
ra csökkent, mivel a fizetések 
idén gyorsabb ütemben nőttek, 
mint a nyugdíjak. A nyugdíja-
soknak a munkavállalókhoz 
viszonyított aránya különben 
nagy eltéréseket mutat az or-
szág különböző térségeiben: 
Bukarestben például 5 nyugdí-
jas jut 10 munkavállalóra, míg 
Teleorman megyében 17 nyug-
díjas jut 10 alkalmazottra.

Súlyos népességfogyás

A szakértők szerint Románi-
ában súlyos társadalmi gonddá 
vált a társadalom elöregedése, 

amit a negyed évszázada kez-
dődött népességfogyás mellett 
az aktív lakosság nagyarányú 
elvándorlása – a külföldön dol-
gozó román vendégmunkások 
magas száma – is siettet. Az or-
szágban idén tovább súlyosbo-
dott a népességfogyás: az élve 
születések száma csaknem öt-
venezerrel elmaradt a halálo-
zásokétól az első félévben. A 
szakemberek a népességfogyás 
további növekedésére számí-
tanak Romániában, amelynek 
állandó lakossága 2014-ben 
csökkent húszmillió alá. Az 
ENSZ tavalyelőtt közölt előrejel-
zése 2050-re 14,5 milliós lakos-
ságot jósolt Romániának. 
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