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H I R D E T É S

MÁSFÉL ÉV UTÁN SEM LEHET TUDNI, KI KAPHAT TÁMOGATÁST NAPELEMEK FELSZERELÉSÉRE

Zöld Ház program „román módra”
Játszanak a bukaresti ható-
ságok a Zöld Ház programra 
lehívott európai uniós pén-
zekkel a Greenpeace Románia 
környezetvédelmi szervezet 
szerint, hiszen másfél év után 
egyetlen szerződést sem kötöt-
tek meg, miközben 13 millió 
eurót elpazaroltak lebonyolí-
tásra. A lapunk által megke-
resett szakember is úgy látja, 
tipikusan romániai módon 
zajlik a program tervezése, 
előkészítése és lebonyolítása.

 » BÍRÓ BLANKA

A Környezetvédelmi Alap (AFM) 
Zöld Ház programja eddig 
egyetlen polgárt sem segített, 

hogy tiszta forrásból energiát állítson 
elő: bár a programot először 2018 
nyarán hirdették meg, másfél év alatt 
egyetlen fotovoltaikus rendszert sem 
szereltek fel – irányítja rá a fi gyel-
met a visszás állapotokra közle-
ményében a Greenpeace Romá-
nia. A természetvédelmi szervezet 
kikérte a programra vonatkozó 
adatokat a hatóságtól, valamint a 
fejlesztési minisztériumtól, és ki-
derült, 13 millió eurót különítettek 
el a járulékos költségekre, a pályá-
zati iratcsomók feltöltésére alkal-
mas  internetes platform beüzeme-
lésére, hirdetésekre, és a projektet 
működtetők béralapjára. Ebből az 
összegből további 3000 rendszer 
kiépítését tudták volna fi nanszí-
rozni – számolták ki a környe-
zetvédő szervezet munkatársai. 

Emlékeztetnek, hogy országszerte 
több mint 25 ezer magánszemély 
kérvényezte a támogatást, ennyi 
pályázati iratcsomót tudtak a jóvá-
hagyott kivitelezőcégek feltölteni.

Elszámoltatnák 
a szakhatóságot
„A kedvezményezettek másfél 
éve várják, hogy hozzájussanak 
a fi nanszírozáshoz. Közben a 
programot felőrli az ígérgetés, a 
halogatás, sőt a csalás gyanúja, 
és sajnos közben nem történik 
valós előrelépés. Meglepőnek és 
megalapozatlanul nagynak tart-
juk a projekt működtetési költ-
ségeit, fi gyelembe véve a gyenge 
eredményeket. A Környezetvé-
delmi Alapnak magyarázatokat 
kell adnia ezekre a kiadásokra, 
és el kell számolnia az eddigi 

megvalósításokkal” – szögezte 
le Marian Mândru, a Greenpeace 
Románia kampánykoordinátora. 
Emlékeztetett, hogy a Zöld Ház 
programra összesen 113 millió 
euró uniós forrást hívtak le, eb-
ből 27 ezer rendszer telepítését 
fi nanszíroznák.

 „A pályázóknak minél ha-
marabb meg kellene kapniuk a 
támogatást, a Környezetvédel-
mi Alapnak hatékonyan kellene 
dolgoznia, és átláthatóan kellene 
kommunikálnia a pályázókkal, a 
kivitelezőkkel. Érthetetlen, hogy 
egy közintézmény, amely hatal-
mas európai összegeket kezel, ta-
valy november 6. óta nem adott ki 
hivatalos tájékoztatást egy olyan 
témában, amely tízezreket foglal-
koztat” – fogalmazta meg aggá-
lyait a zöldszervezet szakembere. 

Csalódás és bizonytalanság
Hónapok óta nem kaptak sem-
milyen hivatalos értesítést a Zöld 
Ház programról – erősítette meg 
tegnap a Krónika megkeresésé-
re András Lehel, a programban 
részt vevő Melinda-Impex Instal 
Kft . vezérigazgatója. Mint részle-
tezte, a jóváhagyott kivitelezők 
egymással tartják a kapcsolatot, 
ám ezekben az üzenetváltások-
ban általában a csalódottságnak 
adnak hangot. A hatósághoz in-
tézett kérdéseikre olyan válaszo-
kat kapnak, hogy „dolgoznak az 
elbírálásokon”. András Lehel fel-
idézte, hogy decemberben még 
január végére ígérték, hogy elbí-
rálják a pályázatokat, és nyilvá-
nosságra hozzák a nyertes pályá-
zók névsorát, most viszont már a 
különböző fórumokon márciusi 

határidőket emlegetnek, de ez 
sem hivatalos. A szakember azt 
mondja, arra hivatkoznak, hogy 
az országos költségvetést ugyan 
jóváhagyták, de még le kell osz-
tani büdzsét a Környezetvédelmi 
Alapnak, és külön erre a prog-
ramra.

További felháborodásra ad 
okot, hogy állítólag nem lesz 
helyreigazítási lehetőség, ha egy 
pályázati iratcsomóban formai 
hibákat találnak, tehát egy vesz-
sző elmaradása miatt is elutasít-
hatják. „Mi a legjobb tudásunk 
és tapasztalatunk szerint készí-
tettük elő a dokumentumokat, 
de így sincs garancia arra, hogy 
mindegyik feltöltött iratcsomót 
pozitívan elbírálják” – fogal-
mazott a cégvezető. Hozzátette, 
jelenleg várakozó álláspont-
ra helyezkedtek, nem kérik az 
áramszolgáltatótól a visszatáp-
lálási engedélyeket. „Rengeteg 
energiát belefektettünk a pályá-
zati iratcsomók előkészítésébe, 
feltöltésébe, ám keserű szájízzel 
maradtunk. Most már nem iszunk 
előre a medve bőrére, hiszen két-
séges, hogy mikor lesz ebből 
valami, vagy megvalósul-e egy-
általán” – mondta András Lehel. 
Meglátása szerint a hatóságnál 
tipikusan romániai módon zajlik 
a program tervezése, előkészíté-
se, lebonyolítása, bő másfél év 
után még egyetlen szerződést 
sem kötöttek meg. Mint ismere-
tes, legtöbb 20 ezer lejig ter-
jedő támogatás hívható le, 10 
százalék önrészt kérnek a lega-
lább 3 kWp teljesítményű nap-
elemek vásárlására és felszere-
lésére.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Négyből egy munkáltató nem 
tervez fi zetésemelést adni 

idén alkalmazottainak, 35,5 szá-
zalékuk pedig legfeljebb 5 száza-
lékkal tervezi növelni a béreket 
ebben az évben – derül ki a Best-
Jobs állásközvetítő portál által 
végzett, az Agerpres hírügynök-
ség által tegnap nyilvánosságra 
hozott közvélemény-kutatásból. 
Az eredmények szerint a mun-
káltatók 13 százaléka mondta azt, 
hogy legtöbb 10 százalékos bér-
emeléseket tervez idén, tízből két 
munkáltató pedig 15 százalékig 
terjedő fi zetésemeléssel számol 
idénre. A munkáltatók mintegy 
egynegyede mondta azt, hogy a 
minimálbér január 1-jétől hatá-
lyos emelése miatt csökkentenie 
kell a béren kívüli juttatásokat, 
állásokat kell összevonnia vagy 
automatizálnia kell bizonyos 
munkafolyamatokat.

 Ami a béren kívüli juttatásokat 
illeti, a munkáltatók 64,5 száza-
léka továbbra is ad étkezési utal-
ványt alkalmazottainak, 58 szá-
zalékuk prémiumot tervez adni 

különleges alkalmakkor, és 39 
százalékuk készül összejövetele-
ket szervezni számukra. A mun-
káltatók 38,7 százaléka téríti meg 
alkalmazottainak az utazási költ-
ségeket, és 35 százalékuk tervez 
személyiségfejlesztő tréningeket 
szervezni.

Tízből hat munkáltató mond-
ta azt, hogy az idei első fél év-
ben legtöbb tíz, tízből egy pedig 
azt, hogy tíz és húsz közötti új 
munkakört létesít, amelyekre a 
munkáltatók 42 százaléka 2 és 5 
közötti, egyharmaduk pedig egy-
egy személyt alkalmaz. A január 
és június között létesítendő új 
állások 39 százalékára szakkép-
zetlen, 35 százalékára szakkép-
zett munkásokat, 26 százalékára 
pedig irodai személyzetet alkal-
maznak. A legtöbb állást eladás 
(55 százalék), termelés (29 szá-
zalék) terén, adminisztrációs (28 
százalék) és mérnöki (25,8 száza-
lék) munkakörben, illetve logisz-
tika (19,3 százalék) terén hirdetik 
meg.

 A közvélemény-kutatás január 
6–20. között készült, 214 cég kép-
viselőinek megkérdezésével. 

Stagnálnak a fi zetések

Hanyag munka. Továbbra sem tudni, kik és mikor szerelhetik fel a támogatott napelemeket
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