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StartUp Now: versenyeznek, hogy pénzt adhassanak

Fejlesztenek, támogatnak B. E.

Hivatalosan is elkezdődött a 
40 ezer eurós támogatások 
versenye a központi fejlesz-

tési régióban a StartUp Now prog-
ram keretében. A nyitórendez-
vényt tegnap tartották a Kovászna 
Megyei Tanács zsúfolásig megtelt 
gyűléstermében. Mint elhangzott, 
a projekt keretében 400 jelentke-
ző vállalkozási készségeit fejlesz-
tik, ugyanakkor a legjobb 40 üzle-
ti terv kidolgozóját egyenként 40 
ezer eurós támogatásban része-
sítik. A programban való részvé-
tel ingyenes.

Grüman Róbert, a megyei önkor-
mányzat alelnöke a megnyitón ki-
fejtette, az érdeklődés felülmúlta az 
elvárásaikat. Rámutatott, a StartUp 
Now országos szinten félmilliárd 
eurós projekt, több ezer vállalkozó-
nak nyújtanak 40 ezer eurós támo-

gatást. A központi régióban 16 nyer-
tes pályázó van, ők írják ki tovább 
a támogatást a startupereknek, va-
gyis a régióban 46 millió eurót osz-
tanak ki ezer cégnek. A következő 
két hónapban toboroznak, keresik 
azokat, akik részt vesznek a vállal-
kozásfejlesztő képzésen, majd el-
készítik az üzleti tervet. Grüman 
szerint az igénytől is függ, hogy 
mekkora lesz a finanszírozás. Rá-
mutatott, Kovászna megyében az el-
múlt öt évben hullámzó volt a cég-
bejegyzés, a tavaly alakult a leg-
több, ám ennek a hátterében a té-
ves támogatási rendszer áll. Tavaly 
ugyanis a hasonló program feltéte-
le volt, hogy új céget kellett alapí-
tani, így az egész országban beje-
gyeztek 20 ezer új vállalkozást, de 
ezek közül csak nyolcezret finan-
szíroztak, a többi tulajdonképpen 

feleslegesen jött létre. Idén korrigál-
tak, így már nem kell a céget előző-
leg bejegyezni, csak amikor a támo-
gatást már odaítélték, részletezte 
Grüman. A háromszéki közgyűlés 
alelnöke ugyanakkor felhívta a fi-
gyelmet, hogy Kovászna megyében 
kilencezer vállalkozó van, ám alig 
6 százalékuk 29 év alatti. Meglátása 
szerint gazdasági alapoktatást kel-
lene biztosítani az iskolában, több 
civil szervezetre van szükség, me-
lyek segítik az induló vállalkozókat.

Édler András, a projektben part-
ner Kovászna Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke szerint a 
központi régióban 16 kiírás túl sok, 
ám az a program érdekessége, hogy 
ezúttal a kiírók versenyeznek, hogy 
pénzt adhassanak.

 
Bíró Blanka

 Az igénytől is függ, hogy mekkora lesz a finanszírozás a központi fejlesztési régió-

ban most induló StartUp Now program keretében.

Szakértői figyelmeztetés: kockázatos virtuális valutába fektetni
A virtuális valuták jelentős kocká-
zataira intették a befektetőket kö-
zös figyelmeztetésükben az Európai 
Unió pénzügyi hatóságai. Az Európai 
Bankhatóság (EBA), az Európai Ér-
tékpapír- és Piacfelügyeleti Hatóság 
(ESMA), valamint az Európai Biztosí-
tási és Nyugdíjfelügyelet (EIOPA) fel-
hívása szerint a jelenleg hozzáfér-
hető virtuális valuták olyan digitális 
értékmegtestesítők, amelyeket nem 
jegybankok bocsátottak ki, így nem 
is áll mögöttük jegybanki vagy egyéb 
közhatósági garancia, és jogi státu-
suk alapján nem is számítanak valu-
tának vagy pénznek. Ezek a digitális 
eszközök igen kockázatosak, rend-
szerint nincs mögöttük semmiféle 
kézzelfogható eszközfedezet, és nem 
terjed ki rájuk az európai uniós törvé-
nyi szabályozás, így nem is kínálnak 
jogi védelmet a befektetőknek.

A három felügyelet szerint külö-
nösen aggasztó, hogy egyre többen 
vásárolnak bitcoint és sok más vir-

tuális valutát azzal a várakozással, 
hogy azok értéke folyamatosan nö-
vekedni fog, ám nincsenek tudatá-
ban befektetett pénzük elvesztésé-
nek magas kockázatával. A figyel-
meztetés szerint a volatilitásra jel-
lemző, hogy például a bitcoin egy-
ségének értéke a tavaly januárban 
mért ezer euróról decemberre 16 
ezer euróig szökött fel, utána feb-
ruár közepéig csaknem 70 száza-
lékkal ötezer euróra zuhant vissza, 
majd az utóbbi időszakban 40 szá-
zalékkal hétezer euróig erősödött.

A pénzügyi hatóságok kimutatása 
szerint a száz legnagyobb virtuális 
valutaféle összesített globális piaci 
tőkeértéke jelenleg meghaladja a 330 
milliárd eurót.  A figyelmeztetésben 
a hatóságok kiemelik: ha valaki vir-
tuális valutát vásárol, magas a koc-
kázata annak, hogy elveszíti befek-
tetett pénzének jelentős részét vagy 
akár teljes egészét. Ugyanez érvé-
nyes azokra a pénzügyi termékekre, 

amelyeknek megvásárlásával a be-
fektetőknek közvetlen kitettsége ke-
letkezik a virtuális valutákkal szem-
ben. A kockázatokat tetézi, hogy ha 

egy virtuális valutakereskedelmi 
platform csődbe megy, beszünteti 
a tevékenységét, kibertámadás éri, 
vagy a bűnüldöző hatóságok valami-

lyen okból lefoglalják eszközeit, az 
európai uniós jogszabályok semmi-
féle olyan külön védelmet nem nyúj-
tanak, amely fedezné a befektetők 
veszteségét, és nincs garancia arra 
sem, hogy a befektetők ismét hozzá-
férhetnek virtuális valutában tartott 
vagyonukhoz.

 A felhívás szerint ezek a kockáza-
tok már számos alkalommal bekö-
vetkeztek világszerte. „A virtuális va-
luták erős árfolyam-ingadozási hajla-
ma, a jövőjüket övező bizonytalanság, 
az e valutákat forgalmazó platfor-
mok megbízhatatlansága alkalmat-
lan befektetési célponttá teszi ezeket 
a pénzügyi eszközöket a legtöbb fo-
gyasztó számára, de különösen azok 
részére, akik hosszú távra, például 
nyugdíjas korukra szánt megtakarí-
tás céljából keresnek befektetési le-
hetőségeket” – áll a pénzügyi hatósá-
gok közös felhívásában.

HírösszEfoglaló

Egybeolvasztják a nyomtatványokat
Még a héten kidolgozza a pénzügy-
minisztérium azt a mechanizmust, 
ami lehetővé teszi az egyéni vállal-
kozókra vonatkozó adóügyi forma-
nyomtatványok – köztük a hírhedt 
600-as űrlap – összevonását – jelen-
tette be tegnap a szaktárca vezetője, 
Eugen Teodorovici. Emlékeztetett, 
korábban a Dăncilă-kormány január 
31-éről április 15-éig meghosszabbí-
totta a 600-as űrlap benyújtási ha-
táridejét, és ígéretet tettek arra, hogy 
addig rendezik a helyzetet.

„Nincs halasztás. Marad minden, 
ahogyan a kormány bejelentette. Ott 
van az a rendelet, ami április 15-éig 
meghosszabbította a benyújtási ha-
táridőt, ez alatt az idő alatt pedig mi 
javaslatot teszünk a kormánynak 
egy új mechanizmusra. A jogsza-
bályt valószínűleg március elején fo-
gadja el a kabinet, hogy senkire se 
hasson ki negatívan sem az első kifi-
zetési határidő, sem az azt követők. 
Nincs ok aggodalomra” – nyugtat-
ta a közvéleményt Teodorovici. Mint 

részletezte, miután a kormány ked-
vezően véleményezi az új mechaniz-
must, kezdődhet a nyilvános egyez-
tetés a javaslatról, amelynek célja az 
egyéni vállalkozókra vonatkozó öt 
formanyomtatvány egybeolvasztá-
sa. A pénzügyminiszter ugyanakkor 
kitért arra is, hogy akik már benyúj-
tották a különböző adóügyi űrlapo-
kat, azoknak nem kell még egyszer 
megtenniük ezt a módosításokat kö-
vetően. Ígéretet tett egyúttal arra is, 
hogy az adó összegét az idei évre vo-
natkozó előrejelzések, nem pedig 
a 2017-es eredmények alapján szá-
molják ki. Leszögezte továbbá, hogy 
az új jogszabály életbe lépéséig sen-
ki sem veszíti el biztosítotti minősé-
gét. „Megmondtam, hogy előrukko-
lunk a sürgősségi rendelettel, mie-
lőtt letelne a 90 nap a legutóbbi be-
fizetéstől, hogy senki se veszítse el 
biztosítotti minőségét” – fogalmazott 
újfent Eugen Teodorovici.
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Ne aggódjunk? Eugen Teodorovici miniszter könnyebb ügyintézést ígér

Béreikért perelik a kormányt a köztisztviselők

Beperelik a kormányt a központi apparátusban dolgozó köztisztviselők – 
jelentette be tegnap Sebastian Oprescu, a Köztisztviselők Országos Szak-
szervezetének (SNFP) elnöke. Mint rámutatott, döntésük mögött a fize-
tésemelés elmaradása, sokuk bérének csökkenése, illetve a társadalom-
biztosítási hozzájárulás terhének a munkáltatóról az alkalmazottra va-
ló átruházása áll. „Három törvény miatt pereljük a kormányt: a bérezési 
törvény miatt, a 79-es rendelet miatt, ami módosítja a járulékokat, és át-
ruházza a munkáltatóról a munkavállalóra, valamint a 90-es rendelet mi-
att, ami azt mondja ki, hogy a 2018-as fizetésemelés célja a járulékok fe-
dezése volt. Sajnos nem mindenkinek adták meg a 25 százalékos emelést. 
Egyesek csak részleges emelésben részesültek, vannak, akiknek egyálta-
lán nem nőtt a fizetése, sőt olyanok is vannak, akik kevesebbet keresnek, 
mivel a bértábla felett voltak” – mondta el a Mediafax  hírügynökségnek 
Oprescu. Hozzátette: a központi apparátusban dolgozó köztisztviselők kö-
zül 30 ezret érintenek negatívan a felsorolt jogszabályok.

Egyszer fent, egyszer lent. Nem garantált a nyereség

Új kezdet. Hatalmas érdeklődés mellett indították útjára a cégalapítókat támogató programot
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