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Az uniós pénz útja
Több mint 6 milliárd eurós támogatás

SIMON VIRÁG

A Központi Fejlesztési Régió ve-
zetője rendszeresen tart talál-
kozókat, amelyeken ismerteti 

tevékenységét, találkozik azokkal, 
akik pályáztak vagy pályázni ké-
szülnek. A szerdai marosvásárhelyi 

találkozó, mint Simion Creţu, 
a Központi Fejlesztési Régió 
vezetője elmondta, azt a célt 
is szolgálta, hogy beszámol-
janak arról, hogy mi minden 
történt a 2014-2020-as pályá-

zati ciklusban, és egyúttal 
felsorolták, hogy mire is használ-
ták fel a lehívott uniós pénzeket. 
Ennek bemutatására egy kiállítást 
is összeraktak a Maros Megyei Ta-
nács gyűlésterme előtt, ahol az 
uniós, vissza nem térítendő támo-
gatásokból elkészült befektetése-
ket, felújításokat mutatták be.

Maros megyei sikerek

Simion Creţu a Székelyhon kérdésé-
re elmondta, csak Maros megyében 
az elmúlt években több mint hat 
milliárd lejnyi támogatást nyertek 
el az önkormányzatok, de nemcsak, 
és ezeknek köszönhetően több 
olyan település van, ahol látványos 
fejlesztések történtek. Az igazgató 
szerint a Központi Fejlesztési Ré-
gióban Marosvásárhely Brassóhoz 
hasonlóan nagyon jól pályázik, de 
vannak olyan kisvárosok, például 
Erdőszentgyörgy vagy Nagysár-
más, ahol szintén számos sikeres 
projekt valósult meg uniós, vissza 
nem térítendő pénzalapból. Ami 
az országos szintet illeti, a Köz-
ponti Fejlesztési Régió az elsők kö-
zött van a pénzösszegek nagyságát 
és a sikeres pályázatokat illetően. 

Ami a 2021-2027-es pályázatokat, 
pénzalapokat és kiírásokat illeti a 
rendelkezésre álló pontos összegek 

még nem ismertek, de biztos, hogy 
környezetvédelmi, innovációs pro-
jekteket, a személyszállítást meg-
könnyítő terveket és a közösségek 
erősítését, a kirekesztettek beillesz-
kedését szolgáló pályázatokat ré-
szesítik majd előnybe.

A találkozón csaknem százan 
vettek részt, polgármesterek, pályá-
zatokkal foglalkozó szakemberek, 
a különböző hivatalok vezetői. Őket 
köszöntve Péter Ferenc megyei taná-
cselnök kihangsúlyozta, hogy eddig 
többek között a megyei utak korsze-
rűsítésére, de a turizmus fejlesztését 
célzó programokra hívtak le uniós 
pénzeket. Mara Togănel prefektus 
azt fi rtatta, hogy vajon a 102 polgár-
mesterből miért lát olyan keveset 
a teremben, hol vannak a többiek, 
miért nem jöttek el, hogy kérdezze-
nek, tájékozódjanak, s majd pályáz-
zanak. A több órás találkozón a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal,  
valamint a megyei önkormányzat 
pályázatíró irodáinak vezetői mu-
tatták be a sikeres pályázataikat, a 
régiós ügynökség vezetői pedig vála-
szoltak a jelenlevők kérdéseire.

A Maros megyei polgármesterek 
nem voltak kíváncsiak a 
találkozóra
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• Az uniós pénzalapok Maros megyei felhasználásáról 
tartott tájékoztatót a Központi Fejlesztési Régió vezető-
sége Marosvásárhelyen. A találkozó címéül a Hol vannak 
az uniós pénzalapok? kérdést választották, és ennek 
apropóján a helyszínen a prefektus azt kérdezte: de hol 
vannak a rendezvényről a Maros megyei polgármesterek? 
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Közvitára bocsátotta az Országos 
Egészségbiztosító Pénztár a kor-

mányhatározat-tervezetet, amelynek 
értelmében az ország bármelyik pati-
kájában kiválthatók lesznek az ingye-
nes és ártámogatott receptek, vala-
mint érvényesíthetők a laboratóriumi 
és röntgen vizsgálatokra írt beutalók. 
Ez alapján a rendelkezés jövő év ele-
jétől lépne hatályba. A gond ezzel, 
hogy a betegek helyzetét megköny-
nyítő lehetőség már 2018. július 1-től 
érvénybe kellett volna lépjen, azóta 
most tűzik ki az ötödik időpontot. Ez 
azt jelenti, hogy ebben az évben az 
ingyenes és térítéses receptek csak 
abban a megyében válthatók ki, ahol 
az azt kiállító orvosnak szerződése 
van az egészségbiztosító pénztár-
ral. Hasonlóképpen a küldőpapírok 
is csak ott érvényesíthetők, ahol az 

orvos praktizál. Az újabb halasztást 
minden indoklás nélkül tették közzé.

Semmi nem indokolja

Korábban volt ugyan egy tervezet, 
amely szerint a módosítás január 
elseje helyett március 31-én lépett 
volna érvénybe. Akkor arra hivat-
koztak, hogy az alap egészségügyi 
csomagot az évi költségvetés elfo-
gadása után legtöbb hatvan nappal 
határozza meg az egészségbiztosító, 
tehát amíg nincs büdzsé, nincs cso-
mag. Viszont most már megvan a 
költségvetés, valójában semmi nem 
indokolja az újabb, közel egyéves 
halasztást. Korábban arra hivatkoz-
tak, hogy el kell végezni a szükséges 
módosításokat az informatikai rend-
szerben, elképzelhető, hogy erre két 
év alatt sem került sor. Pedig ha a 
módosítás végre életbe lépne, javul-
na a hozzáférhetőség az ingyenes 
egészségügyi ellátáshoz.

Továbbra sem változtak az Erdély 
Mentőcsoport céljai: az elmúlt 

kilenc esztendő alatt a katasztró-
fahelyzetekben veszélybe kerülő, 
illetve károkat szenvedett emberek 
és közösségek mentése, védelme 
és segélyezése – jelezte Csiszér 
Csaba, a civil szervezetként mű-
ködő intézmény vezetője, akitől 
megtudtuk, anyaszervezetük hat 
területi mentőcsoportot fog össze. 

„Gyergyószéken, Udvarhelyszé-
ken, Marosszéken, Háromszéken, 
Csíkszéken és Kolozs-Torda terüle-
tén vagyunk jelen.” Intézményük 
évente többnyire támogatásokból 
tartja fenn magát, legutóbb pél-
dául bevetési kellékekre és fel-
szerelésekre, mentőautókra és a 
meglévő járműparkjuk bővítésére, 
szakmai tapasztalatcserékre, web-
oldaluk karbantartására, illetve 

alpintechnikai és medikális esz-
közökre pályáztak.

Céljuk: segíteni a bajbajutottakon

Köszönetet mondanak
Az Erdély Mentőcsoport hálásan 
köszöni a Bethlen Gábor Alapnak 
a legutóbbi pályázataikhoz nyúj-
tott anyagi segítséget. (x)
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Halasztás receptügyben
• A tervek szerint csak jövő évtől válthatjuk ki a téríté-
ses recepteket bárhol az országban. A módosítás már 
2018 július 1-től érvénybe kellett volna lépjen, azóta 
most tűzik ki az ötödik időpontot.

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

Egy hónapon keresztül folyama-
tosan fogadják a megyeházán 

azokat az iratcsomókat, amelyekkel 
a különböző civil szervezetek Hargita 
Megye Tanácsa által kiírt pályázatok-
ra jelentkezhetnek. A 2020-ban meg-
rendezésre kerülő eseményekre, fel-
szerelésvásárlásra lehet igényléseket 
leadni. A megpályázható keretösszeg 
idén 2,1 millió lej. Fontos újdonság, 
hogy 150 ezer lejjel emelték a sport-
programokra megpályázható keretet 
és 10 ezer lejjel a román kulturális ren-
dezvényekre igényelhető támogatás 
keretösszegét. Az ifj úsági és turisz-
tikai tevékenységekre, családoknak 
szóló programokra, önkéntes tűzoltó 
egyesületek támogatására vagy nép-
viselet-vásárlásra kért támogatás 
mellett, továbbra is nagy igény van a 
sporttevékenységek, vagy felszerelé-
sek beszerzésére és a kulturális prog-
ramokra nyújtott fi nanszírozásra. 

Ebben az évben ösztönözni szeretnék 
a szervezeteket a nagyobb tömegeket 
megmozgató rendezvények szervezé-
sére, ezért a mikroregionális progra-
mok lebonyolítására ötezer lej helyett 
tízezer lejt is lehet igényelni. Az idei 
pályázatok leadási határideje márci-
us 26-a. Az igénylési feltételek és az 
összegek megtalálhatóak a www.har-
gitamegye.ro oldalon.

Pályázatok civil szervezeteknek
• Idén is pályázhatnak a civil szervezetek kulturális, 
sport, családi-, ifjúsági- és turisztikai programokra, 
népviseletre, valamint az önkéntes tűzoltó alakulatok is 
letehetik igényléseiket különféle fejlesztésekre Hargita 
Megye Tanácsa pályázati programjain. A kiírások keret-
összege 2,1 millió lej.

A pályázatokról Barti Tihamér, 
Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke számolt be
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Bábszínházi előadások
Vasárnap délelőtt 11 órakor Marosvásárhelyen az Ariel Ifjúsági és 
Gyermekszínház székhelyén látható újra a Volt egyszer egy című 
előadás. Március 2-án 9.30 és 11 órakor Szovátán a Vándor Miska 
mesejátékkal vendégszerepel a bábszínház. Az előadás március 3-án, 
kedden 10 és 11.30 órakor Csíkszeredában, szerdán 9.30 és 11 órakor 
Székelyudvarhelyen tekinthető meg. 
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