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Kifogásolt  gazdaságfejlesztés
Nem örülnek a román hatóságok a magyar kormány erdélyi programjának

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

H argita, Kovászna és Maros 
megyékben összesen 4986 
kisgazda és jogi személy 

pályázott sikeresen a maximum 15 
ezer euró értékű vissza nem téríten-
dő támogatásért, amely hetvenöt 
százalékos szubvenciót jelent me-
zőgazdasági gépek, törzskönyvezett 
haszonállatok – a ló és a szárnyasok 
kivételével –, valamint gyümölcsfák 
megvásárlása esetén – fejtette ki 
tegnap Székelykeresztúron Kozma 
Mónika, a Pro Economica Alapít-
vány vezetője. Rámutatott, a ke-
resztúri kistérségben összesen 183 
pályázó volt, 37 településről. Ők alá 
is írhatták a fi nanszírozási szerző-
déseket a helyszínen. Ez 2,5 millió 
eurós támogatást jelent.

Lényeges összegek

Az alapítvány vezetője arra is kitért, 
hogy ebben az évben több mint 120 
millió eurós költségvetésből gazdál-
kodhattak, amelyet programjaikon 
keresztül pályáztattak ki. Az egyik 
kategória volt a mezőgazdasági fel-
dolgozóipari egységek támogatása, 
amely esetben, olyan nagy, több mil-
lió euró értékű beruházásokra kell 
gondolni, mint tejfeldolgozók, vágó-
hidak és silók létrehozása és megújí-
tása. A három megyében összesen 
hatvanhat ilyen pályázatot nyújtot-
tak be, amelyeket 70 millió euróval 
támogatnak. Ennek célja, hogy meg-
erősítsék a felvásárlói piacot, amely 
a kisgazdáknak is segítséget jelent. 
Egy másik program a cikkünkben 
még említett kis összegű, vissza 
nem térítendő mezőgazdasági tá-
mogatásoké, amelyre 61 millió eurót 
fognak kiutalni a nyolcvan száza-
lékban természetes személyekből 
álló pályázóknak. Ebből nagyjából 
25 millió eurót Hargita megyei gaz-
dák költhetnek el. Folyamatban van 
ugyanakkor a harmadik pályázati 
programjuk is, amellyel turisztikai 
fejlesztéseket szeretnének támogat-
ni. Kifejezetten nagy szállodákról 
szóló beruházásokról van szó. Ez 
esetben 15 pályázatot nyújtottak be, 
amelyek jelenleg elbírálás alatt van-
nak. A megvalósítások összértéke 
több millió euró. A külön kategóri-
ákban meghirdetett pályázataikkal 
egy láncot szeretnének alkotni, 
hogy legyen, aki elő tudja állítani, 
illetve fel tudja vásárolni és feldol-
gozni a mezőgazdasági terméke-

ket, de legyen piac is, ahol el lehet 
adni azokat. Utóbbiban segítene a 
turisták bevonzása.

Kozma Mónika azt is elmondta, 
hogy egy internetes közösségi plat-
formot is létre szeretnének hozni a 
gazdáknak, amely lehetővé tenné 

a gyors és hatékony kommuniká-
ciót. Ezen nem csak tanácsokkal 
láthatnák el a csatlakozókat, de 
szükség esetén segíthetnének a 
különböző termékek beszerzésé-
ben és eladásában is. Példaként 
felhozta, hogy több gazda ösz-
szefogásával, nagy tételben akár 
olcsóbban is megvásárolhatnák a 
szükséges üzemanyagot.

Nem egyeztek bele

Bukarest újfent Budapest értésére 
adta, hogy nem egyezett bele a ma-
gyar kormány gazdaságfejlesztési 
programjának erdélyi végrehajtásá-
ba, amit a román hatóságok szerint 

a bevonásukkal kellene lebonyo-
lítani. Minderről Marius Lazurca, 
Románia budapesti nagykövete 
beszélt egy hétfői magyarországi 
eseményen, amelyen részt vett Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
is. A G4Media portál által idézett 

diplomata a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) Magyar-Ro-
mán Tagozata megalakulásának 
20. évfordulója alkalmából Békés-
csabán rendezett ünnepségen kö-
zölte: Románia szerint a két orsz ág
kormányainak óvatosságot, diszk-
riminációmentességet és az uniós
szabályoknak való megfelelést kell
tanúsítaniuk a másik állam terüle-
tén végrehajtott gazdaságfejleszté-
sek terén. „Kihasználom az alkal-
mat, Semjén kormányfőhelyettes
úr jelenlétét Románia kormánya
álláspontjának ismételt kifejezé-
sére: a magyar kormány úgyne-
vezett erdélyi gazdaságfejlesztési
programjáról nem folytak előzetes ,

részletes tárgyalások a román kor-
mánnyal, és nem képezi kétoldalú 
megállapodás tárgyát, holott az ter-
mészetes lenne. Ennek megfelelően 
ismét elmondjuk, hogy Románia 
nem adta beleegyezését ezeknek 
az intézkedéseknek a végrehajtá-
sára, ebből következően szorgal-
mazzuk, hogy a program csakis a 
román hatóságok közreműködésé-
vel valósuljon meg, átláthatóan és 
diszkriminációmentesen” – idézte 
a G4Media Marius Lazurca szavait. 
A nagykövet hozzátette, Bukarest 
hasonlóképpen szorgalmazza a ro-
mániai jogszabályok, a régiófejlesz-
tésre vonatkozó nemzeti stratégiák 

és programok, valamint az európai 
uniós belső piac szabályainak tisz-
teletben tartását. Megjegyzendő, 
hogy a diplomata azon az esemé-
nyen tartotta fontosnak kifejezni 
Bukarest kifogásait, amelyen Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
a két ország együttműködésének 
fontosságát hangsúlyozta, leszögez-
ve: Magyarország és Románia stra-
tégia érdeke az észak-déli tengely 
erősítése, a határ menti autópályák 

kiépítése, a vasúti összeköttetések 
biztosítása, valamint annak támo-
gatása, hogy magyar–román közös 
vállalatok ki tudjanak jutni harma-
dik országok piacaira is.

Diplomatához méltatlan

A magyar kormány által 2016-ban 
elindított határon túli gazdaságfej-
lesztési programja keretében eddig 
több mint 44 ezer nyertes pályázatot 
fi nanszíroztak, amelyek 121 milli-
árd forint (360 millió euró) támo-
gatásban részesültek és több mint 
228 milliárd forintnyi beruházás 
valósulhatott meg. Kozma Mónika 
tegnap lapcsaládunk megkeresésé-
re diplomatához méltatlan nyilatko-
zatnak nevezte a budapesti román 
nagykövet eszmefuttatását. Szerin-
te azon túlmenően, hogy Marius 
Lazurca vádaskodásainak semmi 
helye nem lett volna éppen egy, a 
jó magyar–román együttműködést 
méltató ünnepi eseményen, jókora 
valótlanságot is tartalmaznak. „A 
nagykövet úr téved, amikor azt ál-
lítja, hogy a támogatásokat egy ma-
gyarországi alapítvány nyújtja. A 
Pro Economica Romániában bejegy-
zett civil szervezet, amely a számára 
Magyarországról érkezett pénzeket 
költi el. Másrészt az uniós jogsza-
bály szerint ehhez nincs szükség 
semmiféle kétoldalú egyezségre, 
hiszen nem unió határ menti közös 
programról van szó, hanem 
arról, hogy egy romániai ala-
pítvány egy másik kormány 
pénzéből támogatásokat 
nyújt” – hangsúlyozta la-
punknak Kozma Mónika. A 
marosvásárhelyi székhelyű 
szervezet ügyvezetője em-
lékeztetni kívánta a román 
diplomácia képviselőjét, hogy az 
Egyesült Államok kormánya is 
nyújtott már újonnan induló vállal-
kozóknak start-up támogatásokat, 
jelenleg pedig a romániai műemlé-
kek felújítását segíti. De ugyanígy 
fi nanszírozott különböző romániai 
projekteket Norvégia és Svájc is. A 
legrégebbi „külföldi beavatkozás” 
pedig Németország részéről tapasz-
talható: a berlini kormány bő húsz 
esztendeje egy brassói alapítványon 
keresztül segíti elsősorban az er-
délyi szászokat. Kozma úgy véli, a 
békéscsabai ünnepi eseményen La-
zurcának sokkal inkább üdvözölnie 
kellett volna a budapesti kabinetet, 
ha nem másért, legalább azért a 8 
millió euróért, ami áfa formájában 
a román államkasszába befolyt 
csupán az egyik program, a kisebb 
mezőgazdasági beruházások támo-
gatása nyomán. „Ahelyett, hogy 
diplomatikusan viselkedett volna, 
a nagykövet úr politikai üzenetet 
kívánt megfogalmazni. Valószínű-
leg a Romániában beállt váltás 
után pozicionálni szerette volna 
magát” – vélekedett kérdésünkre 
Kozma Mónika.

A Pro Economica ügyvezetője 
szerint valótlanok a 
szabálytalanságra panaszkodó 
román nagykövet vádjai

▴ F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

fejlesztések

• Mintegy ötezer, maximum 15 ezer euróról szóló finanszírozási szerződést ír alá
a Pro Economica Alapítvány a székelyföldi gazdákkal és jogi személyekkel, akik
állat- és gyümölcsfavásárlási céllal, valamint gépparkjuk fejlesztése érdekében
pályázhattak. A román hatóságok nem örülnek maradéktalanul a magyar kormány
Erdélyben is megvalósuló gazdaságfejlesztési programjának: Románia budapesti
nagykövete diszkriminációval és a román, valamint az uniós jogszabályok áthágá-
sával vádolta Budapestet.




