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• Akár 800 ezer euró-
ig terjedő, szabadon
felhasználható támo-
gatást is kaphatnak a
kis- és középvállalkozá-
sok, ugyanis az Európai
Bizottság lehetőséget
ad a tagállamoknak,
hogy állami segély
formájában segítsék
a vállalkozásokat. A
lehetőséggel már több
EU tagország is élt,
Romániában előkészí-
tési fázisban van már a
pályázati program.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A z állam határozza majd meg, 
hogy a támogatásnak mek-
kora hányada lesz vissza 

nem térítendő, de egy 800 ezer euró 
értékű pályázatnak ha a felét vissza 
kell téríteni, a másik fele akkor is 
majdnem kétmillió lejes befektetést 
jelent – magyarázta a start előtt ál-
ló pályázati programról beszámoló 
Barti Tihamér. Hargita Megye Taná-
csának európai uniós pályázatokért 
felelős alelnöke elmondta, jó, ha a 
vállalkozások tudomást szereznek 

róla, hogy az ugyancsak hasznos, 
állami garanciás, kamatmentes hi-
telfelvételt biztosító, újonnan elin-
dított IMM Invest Románia program 
mellett várhatóan június közepétől 
elindul a fent említett program is, 
ami – egyfajta mentőövként – visz-
sza nem térítendő támogatást nyújt 
a kis- és középvállalkozásoknak.

Jelentős támogatás

A feldolgozást is végző cégek akár 
800 ezer euróra is pályázhatnak 

majd, az elsődleges termékeket 
előállító vállalkozások – például 
egy burgonyatermesztő agrárcég 
– pedig 100 ezer euróra. Ameny-
nyiben viszont az utóbbi bővítené
tevékenységét és például a csoma-
golást is maga végezné el – ami már 
feldolgozásnak minősül –, akkor
pályázhatna a 800 ezer eurós segély 
kategóriában – magyarázta a me-
gyei tanács alelnöke. Máskor nem
adhatnak egykönnyen ilyen jelleg ű
támogatásokat a tagországok, de a
rendkívüli helyzetre való tekintettel 

az Európai Bizottság feloldotta ezt a 
korlátozást és lehetővé tette, hogy 
idén év végéig lebonyolítsanak 
ilyen gazdaságélénkítő programo-
kat. Ez azt jelenti, hogy az év vége 
előtt ki kell utalják a pályázati pén-
zeket a jogosultaknak, ők azonban 
idén nem kell elszámoljanak azzal. 
Az EU-s pályázatok esetében alap-
feltétel a munkahelyteremtés krité-
riuma, ez esetben viszont – segély-
ről lévén szó – csak a munkahelyek 

megtartása a kikötés, így könnyebb 
teljesíteni a feltételeket. Azért fon-
tos, hogy a vállalkozók tudjanak 
erről a programról, hogy felkészül-
hessenek a pályázásra, és üzleti, hi-
telezési tervüket ennek megfelelően 
készítsék el, illetve fölöslegesen ne 
vegyeknek fel hitelt – hangsúlyozta 
Barti Tihamér. 

Konzultációs szakasz

Az európai alapokért felelős minisz-
térium (MFE) által lebonyolítandó 
program még konzultációs fázisban 
van, a megyei tanács alelnöke pe-
dig több módosításra is javaslatot 
tett a szaktárcánál. Lévén, hogy 
Hargita megyében mikrovállalko-
zásból van nagyon sok, a legfon-
tosabb módosítási javaslat 
az, hogy engedélyezzék azt, 
hogy a mikrovállalkozások 
is pályázhassanak. „Kértem 
ugyanakkor azt is, hogy akár 
a mezőgazdasági társasok, 
közbirtokosságok is tudjanak 
ilyen támogatást kérni” – sorolta a 
megye sajátosságaira szabott javasla-
tait Barti Tihamér. Annak érdekében 
pedig, hogy a jogosultak mielőbb 
pénzhez jussanak majd, a németor-
szági példa követését ajánlotta a szak-
tárcának, ott ugyanis a bankokat is 
bevonták a programba, így kedvező 
elbírálás esetén a pályázó cég bank-
ja rövid időn belül kiutalja a vállal-
kozásnak a megpályázott összeget, 
az állam pedig – amikor már rendel-
kezésére áll az összeg – a vállalko-
zás helyett a banknak folyósítja azt.
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Mentőöv a vállalkozásoknak
Rajt előtt a kis- és középvállalkozásokat támogató segélyprogram

Az üzleti, hitelezési tervekbe már 
most érdemes belekalkulálni a 
pályázati lehetőséget

▾ F OTÓ: GECSE NOÉMI

Egymillió lej fertőtlenítőszerre
A koronavírus-járvány terjedésének 

a megelőzését szolgálja az a dön-
tés, amelyet csütörtökön hozott a ma-
rosvásárhelyi önkormányzat: a kép-
viselők egymillió lejt szavaztak meg, 
hogy a pénzből fertőtlenítőszereket, 

szájmaszkokat, szappantartó-
kat vásároljanak az iskolák 
számára; 39 ezer lejt is jóvá-
hagytak lázmérők beszerzé-
sére. Csíki Zsolt önkormány-
zati képviselő a Székelyhon 

érdeklődésére elmondta, 
azoknak az iskoláknak, ahol nyolca-
dikosok és tizenkettedikesek is tanul-
nak, 2000 lejt különítettek el, hogy az 
összegből professzionális lázmérőket 

vásárolhassanak. Az online tartott ta-
nácskozáson Vajda György képviselő 
kérte a polgármesteri hivatalt, hogy 
számoljon el: egy korábbi határozat 
alapján mennyit költött kézfertőtlení-
tőkre, és hová szereltette fel azokat. 
Vajda azt is kérte a városházától, pon-
tosítsa, mi a szándéka a Víkendtelepen 
lebontott nagy sátor további sorsáról, 
hová fogja azt szállítani, illetve újból 
felállítani. Teodora Benedek képvi-
selő ismertette a javaslatát, miszerint 
amennyiben kellő számú önkéntes 
jelentkezne, az országos képességvizs-
gák és az érettségi ideje alatt az isko-
lába érkező diákoknak készítsék el a 
koronavírus-teszteket. (Antal Erika)

A leeresztett víkendtelepi sátor. Mi lesz a sorsa? ▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Évek óta húzódik a fi zetéses parko-
lási rendszer bevezetése Gyergyó-

szentmiklóson, ahol korábban  a City 
Parking végezte ezt a szolgáltatást. 
Sokadik határozat-tervezetet fogadta 

el ezzel kapcsolatban a kép-
viselő-testület a március végi 
ülésén, ellenben ismét kifo-
gást emelt a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal. „Remé-
lem, hogy ez lesz az utolsó 
tanácshatározat ezzel kap-

csolatban. Nem szeretném, ha 
úgy indítanánk el a szolgáltatást, hogy 
felfüggesztették a testület döntését” 
–ha ngsúlyozta a csütörtöki online ta-
nácsülésen Nagy Zoltán polgármester.
Előterjesztésében kérte, vonják vissza
a határozatot, és amint lejár a megsza-

bott kifüggesztési határidő, az elképze-
lések szerint a június végi tanácsülésre 
tűzzék ismét napirendre, és hozzák 
meg az újabb döntést a kérdésben. „Jó 
hír, hogy a parkolóórák vásárlására 
kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban 
van, tehát várhatóan amire a testület 
jóváhagyja a parkolási szabályzatot, 
ezek beszerzése is megtörténhet” – 
tette hozzá a polgármester. Érdeklő-
désünkre a polgármester elmondta: a 
parkolási szabályzó tervezetéről szóló 
tanácsi határozatot azért utasította el 
immáron többszöri alkalommal is a 
prefektusi hivatal, mert úgy ítélte meg, 
hogy az ilyen határozatokhoz szüksé-
ges közvita, vagyis ebben az esetben 
a tervezet 30 napra való kifüggesztésé-
nek kötelezettsége nem teljesült, ezért 
kérték a visszavonását. A városháza 
jegyzője szerint ez megtörtént már 
korábban, a parkolási szabályzat egy 
korábbi tárgyalása során, ezért márci-

usban erre nem lett volna szükség. „De 
hogy a további jogi hercehurcáknak 
elejét vegyék, úgy döntöttek, eleget 
tesznek a prefektúra kérésének” – je-
lentette ki Nagy Zoltán.

Odázódik a fizetéses parkolás beüzemelése
• Továbbra sem tudják bevezetni a fizetéses parkolást
Gyergyószentmiklóson. Legutóbb két hónappal ezelőtt
fogadta el az új parkolási szabályzatot a képviselő-tes-
tület, de ezt már sokadik alkalommal visszavonták a
csütörtök délutáni online tanácsülésen.

A parkolási szabályzóról
Az elképzelések szerint a város-
ban három parkolási zónát alakí-
tanak ki, itt majd fizetni kell. Az A 
zóna a főtéren, a B az idevezető 
utak mentén, míg a C zóna más 
helyszíneken kijelölt parkoló-
helyeket jelenti. A parkolási díj 
nem lesz egységes a különböző 
zónákban, a Szabadság téren 
lesz a legmagasabb, és itt nem is 
lehet majd két óránál hosszabb 
időre ott hagyni az autót. A város 
legnagyobb részén, a D zónában 
továbbra is térítésmentesen 
lehet majd parkolni. A parkolási 
szolgáltatás az önkormányzat ha-
táskörébe tartozik majd. A tervek 
szerint lépcsőzetesen vezetik be 
a fizetéses parkolást, első körben 
a főtéri rész és a környező utcák-
ban, majd a város többi pontjára 
is kihelyezik a parkolóórákat.




