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Pénzre várnak a nyertesek
A Start-Up Nation program keretében több vállalkozás indult
• Átlagosan 200 000
lej vissza nem téríten-
dő támogatáshoz jut-
nak a Start-Up Nation
gazdaságfellendítő
projekt 2017–2020-
as programja révén
a nyertes pályázók.
Közülük már többen a
pénzt is megkapták,
mások a költségve-
tés-kiegészítés után
számíthatnak erre.

A N T A L  E R I K A

A Start-Up Nation gazdaság-
fellendítő projekt 2017–2020-
as programja keretében 

Hargita, Maros és Fehér megyék-
ben 13 350 pályázatot bíráltak el 
és több mint 600 szerződést kötöt-
tek – tudtuk meg Török Csabától, a 
Kis- és Középvállalkozások Pályá-
zatait Menedzselő Országos Hivatal 
(OTIMMC) területi kirendeltségé-
nek vezetőjétől. A sikeres pályázók-
nak, akik átlagosan 200 ezer lej 
vissza nem térítendő támoga-
táshoz jutnak a román kormány 
gazdaságfellendítő programjának 
jóvoltából, egy évük van vállal-
kozási tervük megvalósítására 
ahhoz, hogy hozzájuthassanak az 
elnyert összeghez. 

A három megyében eddig 45 si-
keres pályázó iktatta kérvényét az 
összeg kifi zetésére, közülük 16-nak 
fi zetett is a hivatal, a többinek akkor 
fi zet, amikor a kormány jóváhagy-
ja a költségvetés-kiegészítést. Bár 
többen is megfogalmazták aggodal-
mukat, hogy vajon hozzájutnak-e a 
megnyert támogatáshoz, a hivatal 
vezetője optimista. Mint mondta, 

nem látja annak veszélyét, hogy a 
megpályázott és megnyert összeget 
nem kapnák kézhez a vállalkozók, 
hiszen már a szerződést is aláírták. 
„Úgy van ez ütemezve, hogy egy év 
alatt indítsák be a vállalkozásaikat 
és számoljanak el a kiadásaikkal. Ez 
alatt az egy év alatt jutnak hozzá a 
kormány támogatásához is” – ma-
gyarázta Török.

Változatos  a cégek profilja

Hargita, Maros és Fehér megyében a 
termelés és a szolgáltatás területén 
indítottak vállalkozásokat, ahogy 
Török Csaba fogalmazott, „fel sem 
lehet sorolni, milyen változatos” a 

cégek profi lja: a pékségtől a bútor-
készítésig, a fa- és fémfeldolgozás-
tól a cukrászműhelyig, ruhakészí-
tésig szinte minden megtalálható a 
termelési vonalon, illetve szépség-
szalon, felnőttoktatás, autójavítás, 
szobafestés, belsőépítészet, terve-
zés a szolgáltatások között. A Start-
Up Nation program célja, hogy 
vállalkozásra serkentse főleg a fi a-
talabb nemzedéket, új állások jöj-
jenek létre, és a munkanélküliek, a 
frissen diplomázottak, a hátrányos 
helyzetűek is megélhetéshez jussa-
nak. A program keretében egy tel-
jesen új vállalkozást kell létrehozni 
és legkevesebb két alkalma-
zottat foglalkoztatni teljes 
munkaidőben. A vissza nem 
térítendő összegből munka-
eszközöket lehet vásárolni, 
székhelyet, műhelyt beren-
dezni, az alkalmazottak fi -
zetését biztosítani, weblapot 
szerkeszteni, járművet vásárol-
ni, szakmai tanfolyamot végezni, 
informatikai eszközöket beszerez-
ni. Ahogy Török Csaba lapunknak 
elmondta, az indításhoz szükséges 
pénz megelőlegezéséhez három 
bankhoz lehet hitelért fordulni, ha 
nincs saját anyagi keret. A vásár-
lások, kifi zetések számláival kell 
jelentkezni a pályázati hivatalban, 
amely az összes irat ellenőrzését 
követően utalja a megpályázott 
összeget. Minderre egy évük van 
a friss vállalkozóknak. A munka-
helyeket legkevesebb két évig kell 
fenntartaniuk, a megvásárolt mun-
kaeszközöket, berendezési tárgya-
kat három évig nem lehet eladni 
vagy kölcsönadni. 

Cukrászműhely indítása is 
szerepel az új vállalkozások 
között
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A  csütörtökig tartó szemlén Har-
gita megyéből a hargitafürdői, 

Maros megyéből pedig a szovátai, 
segesvári és szászrégeni turisztikai 
irodák, valamint a Visit Maros Egye-
sület vesz részt.

Bukarestben évente kétszer ren-
deznek nagyszabású turisztikai ki-
állítást, amelyen általában a Hargita 

és Maros megye turisztikai 
látványosságait népszerűsí-
tő standok is jelen vannak. 
A ma kezdődő kiállításon 
Maros megye standjánál a 

szovátai, szászrégeni, illetve 
a segesvári turisztikai információs 
központok képviselőivel és a Visit Ma-
ros Egyesület munkatársaival lehet 
találkozni, beszélgetni. Az idei év-

ben Maros megye standjának kiemelt 
vendége a nagycsergedi Transilvania 
Motor Ring. A stand fő attrakciója a 
Transilvania Motor Ring biztonsági 
autója (safety car), egy 300 lóerős, 
2000 köbcentis, F típusú sport Jaguar. 
A Maros Megyei Tanácshoz tartozó 
Transilvania Motor Ring egy évvel 
ezelőtt nyitotta meg kapuit, 10 km-re 
van az A3-as autópályától, és 12 km-re 
a Transilvania repülőtértől. A pálya 
hossza 3708 m, szélessége 11–14 m 
közötti, 11 dupla garázzsal és modern 
felszereltséggel rendelkezik (parkoló, 
helikopter-leszálló, büfé, szállásle-
hetőség, toalett, tusolók, mentő- és 
orvosi központ). A Transilvania Mo-
tor Ring versenypályáján bármilyen 
autós, motoros vagy aszfaltpályás 
kerékpáros verseny megrendezhető, 
ugyanakkor magánjellegű rendezvé-
nyekre is kibérelhető. A közeljövőben 
bővítenék a létesítményt egy cross és 

egy short track enduro pálya kialakí-
tásával, amelyeken autós és motoros 
versenyeket lehet majd szervezni.

Jöjjenek sízni, korcsolyázni

Szabó Károly, a Hargita Közösségi 
Fejlesztési Társulás igazgatója a Szé-
kelyhonnak elmondta, a Visit Har-
gita az őszi kiállításra nem állított 
standot, mert azt tapasztalták, hogy 
kevesebb a látogató és a kiadások 
ugyanolyan nagyok, mint a tava-
szi turisztikai kiállításon, amelyen 
rendszeresen jelen vannak. Hargita 
megyéből a hargitafürdői turisztikai 
információs központ vesz részt a bu-
karesti expón. Ennek vezetője, Tófal-
vi Ildikó érdeklődésünkre elmondta, 
hogy a téli szórakozási és kikapcso-
lódási lehetőségeket népszerűsítik, 
arra biztatva a bukarestieket és nem 

csak, hogy jöjjenek sízni, korcsolyáz-
ni. „Tavaly télen azt tapasztaltuk, 
hogy az őszi turisztikai szemlén va-
ló részvételünk nyomán több buka-
resti vendég volt Hargitafürdőn, így 
idén is fontosnak tartottuk, hogy 
részt vegyünk a kiállításon. A bu-
karestiek azt mondták, hogy nálunk 

sokkal nyugodtabb és olcsóbb kikap-
csolódni, sportolni, mint a nagyon 
felkapott sípályákon, ezért szívesen 
visszajönnek. A kiállításon csomago-
kat is ajánlunk, de az érdeklődőknek 
elmondjuk, hogy milyen szórakozá-
si, szállás- és étkezési lelehetőségek 
vannak” – számolt be  Tófalvi Ildikó.

Jaguárral népszerűsítik Maros megyét, téli sportokkal Hargitát
• A hargitafürdői téli kikapcsolódási lehetőségeket
és a Maros megyei Motor Ring pályát is népszerűsíteni
fogják a ma kezdődő bukaresti turisztikai kiállításon.

Csaknem négy hónapig lehet téli 
sportokat űzni Hargitafürdőn
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