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Adják a pénzt, csak kérjék
Sok a papírmunka, mégis megéri pályázni

SIMON VIRÁG

A kilenc alkalmazottnál keve-
sebbet foglalkoztató mik ro-
vállalkozások uniós támoga-

tása kapcsán tájékoztatott a Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
igazgatója, Simion Cretu. A 2014–
2020-as időszakban a mikrovállal-
kozások fejlesztésére, elsősorban ter-
melési eszközök és gépek vásárlására 
a központi régióban 164 millió lejt le-
hetett megpályázni.

Pályázatok százasával

Fehér, Brassó, Kovászna, Hargita, Ma-
ros és Szeben megyékből összesen 618 
mikrovállalkozás nyújtott be pályáza-

tot, ebből 157-et már biztosan 
támogatnak, a benyújtott ira-
tokat folyamatosan elbírálják, 
egészen addig, amíg a pénza-
lap elfogy. Az első 64 céggel 
már megkötötték a támogatási 

szerződést, a többieket csak 
értesítették, hogy pályázatukat elbí-
rálták és nyertesnek minősítették. A 
támogatási szerződéssel is rendelkező 
cégek által benyújtott pályázatok ösz-
szértéke 72 millió lej, ebből 48 millió 
uniós támogatás, a többi önrész. Simi-

on Cretu szerint a mikrovállalkozások 
támogatása pozitív hatással van az 
egész gazdaságra, hiszen a kis cégek-
nek nő a termelékenységük, új ötlete-
ket tudnak megvalósítani, nagyobb 
hatékonysággal tudnak dolgozni. 
Emlékeztetett, hogy 2017-ben volt még 
egy ilyen kiírásuk, amikor a központi 
fejlesztési régió szintjén 388 mikro-
vállalkozás kapott uniós, vissza nem 
térítendő támogatást.

Élni kell a lehetőséggel

A nyertes listán összesen 11 Maros 
megyei, 9 Hargita megyei és 3 Ko-
vászna megyei mikrovállalkozás sze-
repel, Brassó megyéből 19 nyertes pá-
lyázat volt. Az egyik Hargita megyei 
mikrovállalkozás vezetője, a székely-
udvarhelyi Kiss Kálmán a Székely-
honnak elmondta, cége már koráb-
ban is pályázott uniós pénzalapokra, 
és mindig élnek ezzel a támogatási 
lehetőséggel. A cégvezető kifejtette, 
azt tapasztalták, hogy bonyolult ösz-
szeállítani a pályázatot, tanácsadóra 
is szükség van, de a régiós ügynök-
ség alkalmazottai rendkívül segítő-
készek, mindig időben szólnak, ha 
valami irat hiányzik vagy téves, és 
időt adnak annak pótlására, cseréjé-
re. „Mindenképpen érződik, hogy az 
uniós pénzt szét akarják osztani, az 

a céljuk, hogy a pályázatok sikeresek 
legyenek. Egy-egy ilyen pályázattal 
több az utánajárás, mint amire én 
számítottam, de a vissza nem téríten-
dő támogatás egy valós segítség, ami-
vel új gépeket lehet vásárolni, a ter-
melést lehet bővíteni. Ha körbenézek 
a partnereink, ismerős cégek között, 
azt látom, hogy bár sokan fejleszte-
nek, de nem élnek az uniós támoga-
tás lehetőségével” – mondta a vál-
lalkozó. Tőle azt is megtudtuk, hogy 
egy éve fogtak neki, szaktanácsadók 
segítségével, összeállítani a pályáza-
tot, és legalább 20 százalékos önrészt 
is kellett biztosítaniuk. Azt is elmond-
ta, hogy a pályázati összegből csak új 
gépeket, eszközöket lehet vásárolni, 
és lehetséges, hogy sokan azért nem 
pályáznak, mert az önrész megpó-
tolásával használt gépeket, eszkö-
zöket már tudnak vásárolni. „Pedig 
az uniós pályázatok által biztosított 
lehetőséget mindenkinek ki kellene 
használnia.”

A Központi Regionális Fejleszté-
si Ügynökség a napokban hirdette 
meg a pályázati kiírást a kis- és kö-
zépvállalatok számára, amelyek pá-
lyázatait októberben és november-
ben fogadják. A régióban működő 
kis- és középvállalatok rendelkezé-
sére egy 100 millió lejes vissza nem 
terítendő támogatáskeret áll. 

Van pénz, csak igényelni kell. 
Sok papírmunkával jár, de megéri pályázni
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• A központi fejlesztési régióban augusztus végéig 64 mikrovállalkozásnak ítéltek
meg vissza nem térítendő európai uniós támogatást és újabb 93-nak hagyták jóvá
kérését. Hargita és Maros megyében egyelőre kevesen pályázták meg ezeket az
alapokat, holott – mint az egyik nyertes cég vezetője elmondta – nagy segítség az
uniós támogatás, és bár utánajárással jár, megéri igényelni. A következő időszak-
ban a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be pályázatokat.

A Nagykereki–Bors II autópá-
lya-határátkelőhely múlt pénte-

ki megnyitása csak a határ mellett 
fekvő Nagyváradot teszi elérhetővé 
gyorsforgalmi úton a romániai nagy-
városok közül. Legalább öt évet kell 
még várni, míg Nagyvárad és Maros-
vásárhely között is megépül az autó-
pálya, a Marosvásárhely–Brassó sza-
kasz megépítése pedig egyelőre nem 
is szerepel a tervekben – olvasható 
az MTI háttéranyagában. 

Mint ismeretes, a román állam 
2003-ban döntött arról, hogy megépíti 
a Borstól Brassóig vezető 515 kilométe-
res észak-erdélyi (A3-as) autópályát. A 
pályaépítést nemzetbiztonsági okokra 
hivatkozva kivonta a közbeszerzési tör-
vény hatálya alól, és versenytárgyalás 
nélkül bízta meg az amerikai Bechtel 
társaságot a feladat elvégzésével. Az 
észak-erdélyi pálya építése teljes fi askó-
nak bizonyult. 2013-ig – amikor a román 
állam szerződést bontott a Bechtellel 
– csak a Kolozsvár mellett elhaladó 52
kilométeres szakaszt adták át, és további 
60 kilométeren végezték el a munkála-
tok mintegy felét. Az aláírás pillanatá-
ban a teljes pálya értékét 2,2 milliárd eu-
róra tervezték, ám a román államnak a
tervezett munkálatok csupán 15 százalé-
káért 1,4 milliárd eurót kellett kifi zetnie.

A romániai közúti infrastruktúrát 
kezelő országos társaság (CNAIR) ezt 
követően rövidebb szakaszokra osztot-
ta a pályát, és ezekre keresett tervezőt 
és kivitelezőt. Ez a folyamat is számos 
kudarccal járt. A Bechtel által részben 
megépített 55 kilométeres Bihar–Be-
rettyószéplak szakasz befejezésére 
2015-ben megkötött szerződés nyerte-
se, egy spanyol–román konzorcium 
neki sem látott a munkának, és egy év 
múlva a szerződés felbontását kérte. 
A Marosvásárhely melletti szakasz és 
bekötőút építési pályázatát 2015-ben 
elnyerő cégcsoport azt követően bon-
tott szerződést, hogy a román hatósá-
gok több mint egy évig nem adták át 
neki a munkaterületet. Azóta újabb 
versenytárgyalások, a kihirdetett 
eredmények elleni óvások és ötévi pe-
reskedések nyomán csak 2020 májusá-

ban sikerült aláírni a szerződést egy 
olyan társasággal, amely azóta el is 
kezdte a munkát. A román állam idő-
közben elérte, hogy az észak-erdélyi 
pálya megépítését is az EU forrásaiból 
fi nanszírozhassa.

Az A3-as pályából a pénteken áta-
dott öt kilométeres szakasz mellett a 
Kolozsvár közelében elhaladó Magyar-
nádas–Aranyosgyéres 61 kilométeres 
szakasz és a Marosvásárhelyhez közel 
eső Radnót–Nyárádtő 14 kilométeres 
szakasz épült eddig meg. A 
román közlekedési minisz-
ter júliusban kijelentette: a 
2020-as év az észak-erdélyi 
autópálya éve lesz. A mi-
niszter hozzátette: eltökélt 
szándéka, hogy valamennyi 
szakaszon elhárítsa a bürokratikus 
akadályokat és kizökkentse a holt-
pontból a pályaépítés elakadt menetét. 
Lucian Bode az őszi hónapokra ígérte 
a Kolozsvár mellett elhaladó és Maros-
vásárhelyhez közelítő pályaszakaszok 
közötti hézagot lecsökkentő 17 kilomé-
teres Maroskece–Radnót szakasz áta-
dását. Mint a romániai sajtóban közölt 
légi felvételeken látszik, az említett 
szakaszon már az útburkolat festésén 
dolgozik a kivitelező. Emellett a 15,69 
kilométeres Aranyosgyéres–Maroskece 
szakaszon és a bekötőutakkal együtt 
9,2 kilométeres Nyárádtő–Marosvásár-
hely útvonalon folyik az útépítés.

Még nagy az űr

A romániai infrastruktúrafejleszté-
seket monitorozó Pro Infrastruktúra 
szakmai egyesület azonban augusz-
tus közepén arra fi gyelmeztetett, 
hogy az államhatár melletti, vala-
mint a Kolozsvár közelében elhala-
dó, átadott pályaszakaszok közötti 
151,75 kilométeres távolságon jelen-
leg sehol sem folynak pályaépítési 
munkálatok. Ha minden a romániai 
közúti infrastruktúrát kezelő orszá-
gos társaság forgatókönyve szerint 
halad, akkor 2025-ben lehet autópá-
lyán eljutni a Nagykereki–Bors II ha-
tárátkelőhelytől Marosvásárhelyre.

Csak álom a Bors–Brassó sztráda
• Kudarcok és apróbb sikerek övezik a 2003-ban tervbe
vett észak-erdélyi autópálya megépítését, azt viszont,
hogy mikorra épül meg a teljes 515 kilométeres hosszá-
ban, egyelőre nem is lehet megjósolni, hiszen vannak
szakaszok, amelyekről ma már szinte szó sem esik,
nemhogy konkrétumokról lehessen beszélni.

Aszfaltozás Székelyudvarhelyen
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala értesíti a városlakókat, hogy 
szerdán reggel kezdi a kivitelező cég az aszfaltszőnyeg leterítését a 
Szentimre utcában. Ezért az autós forgalom számára tilos lesz behajtani a 
Szentimre utcába a Kút utcából, illetve a Rózsa utcából. Szintén szeptem-
ber 9-én aszfaltozza a kivitelező a Szentimre utca elején lévő járdasza-
kaszt is. Vegyék figyelembe az ideiglenesen kihelyezett táblák jelzéseit!
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