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H I R D E T É S

Harminckét új vállalkozás 
jön létre Székelyföldön más-
fél éven belül, miután ennyi 
jó ötlettel rendelkező fi atal 
pályázatát bírálták el ked-
vezően a Nyerj vállalkozást 
programban. A pályázók 
egyenként legkevesebb 32 
ezer eurót kapnak vállal-
kozásaik beindítására, így 
összesen több mint egymil-
lió eurót nyertek a térség 
fejlesztésére. 

 » ISZLAI KATALIN

L egkevesebb 64 munkahelyet 
teremt a székelyföldi váro-
sokban az a 32 cég, amelyek 

támogatást nyertek a a Humá-
nerőforrás Operatív Program 
(POCU) által fi nanszírozott Nyerj 
vállalkozást program keretében. 
„A központi régióra vonatkozó 
pályázat érdekessége, hogy pon-
tosan azt nyújtja, amire az induló 
vállalkozásoknak a kezdeti idő-
szakban leginkább szüksége van: 
szakmai és pénzügyi segítséget” 
– magyarázta érdeklődésünkre 
Gászpor István, a többek között 
pályázatok és vállalati marketing 
koncepciók kidolgozásával fog-
lalkozó Develo Group (DG) Con-
sulting Kft . ügyvezetője.

Mint megtudtuk, a fő pályázó a 
bukaresti Egis Románia, a csík-
szeredai DG Consulting pedig a 
program székelyföldi kivitelező-
je. Ez azt jelenti, hogy a program-
nak megfelelően vállalták, hogy 
az érdeklődőknek tanfolyamokat 
tartanak, akik így lehetőséget 
kaptak a vállalkozói alapismere-
tek elsajátítására. Megtudhatták, 
hogyan kell egy vállalkozást el-
indítani, hogyan lesz az sikeres, 
milyen hibákat kell elkerülni, 
megtapasztalhatták, hogyan mű-
ködnek más vállalkozások a tér-
ségben, illetve azt is láthatták, 
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Hiánypótló cégek alakulnak a Székelyföldön

Nagy segítség. Gászpor István ígéri, hogy az eredményhirdetés után sem engedik el a pályázók kezét
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mit jelent egy üzleti terv, és hogyan 
kell azt elkészíteni. Utóbbi azért 
volt fontos, mert a képzés során 
minden jelentkezőnek el kellett ké-
szítenie saját üzleti tervét ahhoz a 
vállalkozáshoz, amelyet megálmo-
dott. A DG Consulting 450 személy 
számára tartott képzéseket Hargita 
és Kovászna megyében, az így el-
készült üzleti terveket pedig a köz-
ponti régió másik négy megyéjének 
munkáival együtt bírálták el.

Az 54-ből 32 székely projekt
Ezek közül választották ki azt az 
54 legjobb munkát, amelyek kidol-
gozói 32–40 ezer eurós támogatást 
kapnak ötleteik megvalósítására. 
Összesen tehát hat megyéből verse-

nyeztek az 54 helyre, ebből Hargita 
megye 23-at, Kovászna megye 7-et, 
Maros megye pedig kettőt nyert 
meg úgy, hogy utóbbiak indítója is 
Hargita megyei, csak a szomszédos 
megyében szeretne céget alapí-
tani. Ez azt jelenti, hogy a három 
megyében 32 új cég fog létrejönni, 
amelyeknek kötelező módon legke-
vesebb két alkalmazottat kell fog-
lalkoztatniuk, tehát legkevesebb 64 
új munkahely válik majd elérhető-
vé. Gászpor István szerint a prog-
ram másik érdekessége az, hogy 
az eredményhirdetés után sem en-
gedi el a pályázók kezét: két évig 
továbbra is szakmai segítséget kap-
nak ahhoz, hogy új vállalkozásaik 
megálljanak a lábukon, és jól tel-

jesítsenek. Az is örvendetes, hogy 
a nyertes pályázók átlagéletkora 
25-30 év között mozog, ötleteik pe-
dig mind olyanok, amelyek hosszú 
távon is működőképesek lehetnek. 
A fi atalok jelenleg szakmai gyakor-
laton vannak: 17-éig mindenki egy 
olyan vállalkozásnál fi gyelheti meg 
a működtetés rejtelmeit, amelyhez 
hasonlót ő is indítani szeretne. 
Ezt követően be kell jegyezniük új 
vállalkozásaikat a cégbíróságon, a 
megvalósításra pedig másfél év áll 
rendelkezésükre.

Milyen cégek létesülnek?
A mentoruknak számító DG Con-
sultingtól azt is megtudtuk, milyen 
vállalkozásokról van szó, és melyik 
hol fog működni. A tervek szerint a 
legtöbb új cég Csíkszeredában nyí-
lik majd: többek között kézműves 
pékséget, környezettudatos neve-
léssel foglalkozó vállalkozást, mé-
diastúdiót, radonsugárzást mérő és 
ehhez kapcsolódó felvilágosítással 
foglalkozó céget, illetve kézműves 
csokoládét előállító céget, spinning 
fi tnesz termet, újrahasznosítható 
szatyrokat és személyre szabott tex-
tiltermékek készítésével foglalkozó 
céget alapítanak a hargitai megye-
székhelyen. Balánbányán egy bri-
kettüzemet alapítanak, Tusnádfür-
dőn pedig egy fogorvosi rendelőt 
és egy kalandtúrák szervezésével 
foglalkozó céget. Székelyudvarhe-
lyen egy autójavító műhely nyílik 
majd, Szentegyházán pedig egy 
fi tneszterem. Hargita megyében 
emellett Gyergyószentmiklóson lé-
tesül egy outdoor- és sportruházat 
előállításával foglalkozó cég. Sepsi-
szentgyörgyön paintballpályát léte-
sítenek, egy ingatlanértékesítéssel 
foglalkozó céget nyitnak, illetve 
egy 360 fokos panorámafotók és 
-videók készítésével foglalkozó vál-
lalkozást. A két, Maros megyében 
vállalkozni kívánó nyertes pályázó 
közül egyik bútorgyártásban érde-
kelt céget alapít Szovátán, a másik 
pedig élő közvetítések szolgáltatá-
sával foglalkozó vállalkozást indít 
Marosvásárhelyen. 
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 » KRÓNIKA

Ú jabb történelmi mélypontra ke-
rült a lej az euróhoz képest, mi-

után a Román Nemzeti Bank (BNR) 
csütörtökön 4,6764 lejben állapítot-
ta meg egy euró árát. A bukaresti 
jegybank szerdai árfolyama szerint 
egy euró 4,6722 lejt ért, ilyen gyen-
ge korábban soha nem volt a román 
deviza árfolyama az Európai Unió 
hivatalos fi zetőeszközével szemben. 

Az amerikai dollár értéke viszont 
csökkent, a szerdai 4,0803 lejről csü-
törtökön 4,0573 lejre mérséklődött. 
Ez 2,30 banis, azaz 0,56 százalékos 
visszaesést jelent. A svájci frankhoz 
képest is erősödött a lej, csütörtökön 
egy svájci frank 4,1537 lejt ért, míg az 
egy nappal korábbi árfolyam 4,1614 
lej volt. Egy gramm arany 55,02 bani-
val, azaz 0,33 százalékkal kerül töb-
be, a szerdai 168,0226 lejről csütörtö-
kön 168,5728 lejre nőtt az ára.

Zuhan a lej az euróhoz képest




