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Tanulmányi támogatás doktori hallgatók részére 
– pályázati felhívás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíj-
ra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 
2019/2020-as tanévben külhoni felsőoktatási doktori képzésben 
részt vevő román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek 
számára. 
Pályázhat minden olyan román állampolgárságú, a szomszédos ál-
lamokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt 
álló személy, aki a 2019/2020-as tanévben szülőföldi (romániai) ál-
lamilag akkreditált felsőoktatási intézményben doktori (PhD művé-
szeti doktori) képzésben, nappali munkarendben (tagozaton), aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve a doktori téma elfogadá-
sáról szóló igazolással alátámaszthatóan a doktori cím megszerzé-
sére irányuló tevékenységet folytat.
Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak megfele-
lő pályázati adatlapon.  Az adatlap kitöltését követően a rendszer a 
pályázó adatait tartalmazó PDF-típusú dokumentumot (file) készít;
Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy amennyiben a pályázati 
űrlap kitöltése során téves, hiányos, elgépelt adatokkal véglege-
sítették és adták be pályázati anyagukat, úgy annak módosítására 
kizárólag az űrlap újranyitásával van lehetőség, melyet a központi 
adminisztráció munkatársai engedélyeznek.
Kérjük, hogy amennyiben a fenti problémával szembesül, igényét rö-
vid indokolással juttassa el az office@kmei.ro címre, hogy kollégá-
ink intézkedhessenek ügyében.
Felhívjuk figyelmét, hogy korrekcióra a leadási határidőt megelőző 
3–5 munkanapig van lehetőség!
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. december 9., 23.59 
(közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap beadása.

Figyelem! Az ITM és az ELTE által kezelt, várhatóan 2020 elején ki-
írásra kerülő szülőföldi fiatal oktatói pályázat szabályrendszerében 
az előző évekhez képest változás történik! Ennek értelmében a fiatal 
oktatói ösztöndíjat kizárólag azok pályázhatják meg, akik rendel-
keznek PhD – vagy azzal egyenértékű – fokozattal.
A változást követően nem lesz lehetőség a szülőföldi tanulmányi tá-
mogatás és a szülőföldi fiatal oktatói ösztöndíj közti választás lehe-
tőségére.
A teljes körű pályázati felhívás megtekinthető a www.kmei.ro hon-
lapon.
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A REFORMÁTUS EGYHÁZ IS SZEREPET KAP AZ ÚJABB PÁLYÁZTATÁSBAN

Partiumi gazdaságfejlesztés
A székelyföldi gazdaságfej-
lesztési program mintájára 
idén meghirdetik a partiumi 
megyék pályázatait. Kozma 
Mónika, a magyar kormány 
gazdaságfejlesztési prog-
ramjának erdélyi irányítója 
lapunknak elmondta, első 
szakaszban a mezőgazda-
sági vállalkozókat karolják 
fel, majd egy következő 
pályázat meghirdetésével 
a turisztikai szolgáltatókat 
szólítják meg.

 » SZUCHER ERVIN

A hónap végéig kell elké-
szülnie annak a szakta-
nulmánynak, amelynek 

alapján a Pro Economica Ala-
pítvány felleltározhatja a parti-
umi vállalkozói szokásokat és 
terveket. Kozma Mónika, a ma-

gyar kormány gazdaságfejlesztő 
programjának erdélyi irányítója 
tegnap a Krónika megkeresé-
sére emlékeztetett, hogy annak 
idején a Mezőségen, majd a Szé-
kelyföldön is hasonló felmérés 
alapján hirdették meg a pályáza-
tokat. Egyelőre biztosnak tűnik, 
hogy az ország nyugati részében 
is első szakaszban a mezőgaz-

dasági vállalkozókat karolják 
fel, majd egy következő pályá-
zat meghirdetésével a turisztikai 
szolgáltatókat szólítják meg.

A Pro Economica Alapítvány 
vezetője beszámolt ugyan-
akkor arról, hogy a program 
lebonyolításába bevonnák a 
Királyhágómelléki Református

Egyházkerületet is. A Forró 
László lelkészi főjegyzővel foly-
tatott egyeztetések alapján a 
püspökségnek egyféle összekö-
tő szerepet szánnak az alapít-
vány és a vállalkozók között. 
Ugyanakkor ott, ahol az egyhá-
zak gazdasági tevékenységet 
folytató jogi személyiséggel is 

rendelkeznek, maguk is a pá-
lyázók között lehetnek. A Parti-
umban ugyanis nem ritka eset, 
hogy valamelyik egyház saját 
cégén keresztül, nagyobb föld-
területeket birtokoljon és dol-
gozzon meg – mondta el Kozma 
Mónika.

Kérdésünkre, hogy amint a 
magyar kormány és a Pro Eco-

nomica támogatása megérkezik 
a Partiumba, a Székelyföldön 
és a Mezőségen szünetel-e a pá-
lyázási lehetőség, Kozma Móni-
ka elmondta, amint az elmúlt 
években, ezúttal is egyetlen 
régióba próbálják a pénzeket 
összpontosítani. „A székelyföl-
di és mezőségi program nem 
áll le, csakhogy egyelőre nem 
lesz új pályázatkiírás. Folyta-
tódik ellenben a szerződéskö-
tés, elszámolás, pályázatok 
követése, ellenőrzése. Addig, 
amíg nem fejezzük be a jelen-
leg futó pályázatokkal kapcso-
latos munkánkat, újabbakban 
nem kezdhetünk” – fejtette ki 
az ügyvezető igazgató, hozzá-
téve, hogy a tizenkét fős csa-
patnak ennyire telik az idejéből 
és erejéből. Éppen ezért Kozma 
Mónika minden egyes pályázót 
nyugalomra int, ugyanakkor 
azt ígéri, hogy az alapítvány 
mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a bejelentett hatá-
ridőket nem lépje túl.

Mint ismeretes, mind a szak-
emberek, mind a vállalkozók 
többsége szerint a Pro Econo-
mica Alapítvány mindhárom 
székelyföldi pályázati csomag-
ja sikertörténetnek számít, 
akárcsak az azelőtti, mezőségi 
program is. Maros, Hargita és 
Kovászna megyében a követke-
ző időszakban új élelmiszer-fel-
dolgozó üzemek, vágóhidak 
és korszerű szállodák épülnek 
magyar kormányzati támoga-
tásból. A kis értékű mezőgaz-
dasági pályázatok nyomán 
mintegy ötezer gazdával köt-
nek támogatási szerződést, az 
elsők aláírása már a napokban 
várható. A Székelyföldi Gazda-
ságfejlesztési Program mintájá-
ra idén hirdetik meg a partiumi 
megyék pályázatait.

 » B. E.

Noha tovább csökkent Romá-
niában októberben az éves 

infl áció, az elmúlt hónapban a 
fogyasztói árak 3,4 százalékkal 
magasabbak voltak az egy évvel 
korábbinál – derül ki az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) ál-
tal tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. Mint ismeretes, 
szeptemberben 3,5 százalék volt 
a fogyasztói árak emelkedése, au-
gusztusban pedig az éves infl áció 
még 3,9 százalék volt. A csökke-
nő irány amúgy megfelel az elem-
zői várakozásoknak.

 Mint a statisztikákból kiolvas-
ható, októberben leginkább az 
élelmiszerek és a szolgáltatások 
ára nőtt, ezek 4,1 százalékkal 
kerültek többe, mint egy évvel 
korábban, egyéb termékek 2,57 
százalékkal drágultak. Az előző 
hónaphoz viszonyítva 0,43 szá-
zalékkal nőttek a fogyasztói árak, 
az első tíz hónapban pedig 3,36 
százalékkal emelkedtek.

Az idei év elejéhez képest a 
legnagyobb mértékben, 25 szá-
zalékkal a citrusfélék és más 
déligyümölcsök ára nőtt, mi-
közben a burgonya 20 százalék, 
a friss gyümölcs 10 százalék, a 
cigaretta és más dohányipari 
termékek 8 százalék, a vízdíj 7 
százalék, a telefon 6 százalék, 
a sertéshús és a postai szolgál-
tatások 6 százalék körüli érték-
kel drágult. Az üzemanyagok 

eközben valamivel több mint 5 
százalékkal kerültek többe mint 
január elején, a liszt és a húsipa-
ri termékek ára pedig mintegy 5 
százalékkal nőtt.

Amint arról lapunkban ko-
rábban beszámoltunk, a Román 
Nemzeti Bank (BNR) pénteken 
csökkentette az idei és a jövő évi 
infl ációs előrejelzését, így 2019-
ben 3,8 százalékos, 2020-ban 3,1 
százalékos fogyasztói árindexre 
számít.  

Az Európai Bizottság a múlt 
héten közzétett őszi jelentésében 
ugyanakkor megállapította, hogy 
Romániában az infl ációs nyomás 
csökkent, hiszen a 2018-ban jegy-
zett 4,1 százalékos csúcsérték 
után szeptemberre 3,5 százalékra 
mérséklődött a fogyasztói árin-
dex, amely az év végére ugyan 
3,9 százalékra nő, de 2020-ban 
várhatóan visszatér a bukaresti 
központi bank által kijelölt 1,5-
3,5 százalékos célsávba.  A román 
alapkamat tavaly május óta vál-
tozatlanul 2,50 százalék.

Lassult a drágulás üteme

Gazdaságilag erősödő közösség

Szĳ jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés 
nemzeti összetartozás bizottságának tegnapi ülésén egyebek 
mellett arról is beszélt, hogy azért indították el a határon túli gaz-
daságfejlesztési programokat, mert fontos cél, hogy gazdaságilag 
is megerősítsék a magyar nemzeti közösségeket. Mostanáig több 
mint 44 ezer pályázatot támogattak, ezekkel 228 milliárd forintnyi 
beruházás jött létre. A tárcavezető közölte, jelenleg 35,8 milliárd fo-
rintnyi támogatási igényt megfogalmazó pályázat van bírálat alatt.
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Kozma Mónika: már készül a tanulmány, aminek alapján meghirdetik a partiumi pályázatot

 » Kozma Mónika 
elmondta, úgy, ahogy 
az elmúlt években, 
ezúttal is egy régióba 
próbálják a pénzeket 
összpontosítani. 




