
Nem
zeti Újrakezdés Program

Udvarhelyszék
2021.  ÁPRILIS 14. ,  SZERDA A K T U Á L I S 7#pályázati kiírás  #civil szervezetek  #honlap

Pályázatok a nemzeti újrakezdés évében
Meghirdették az első pályázati kiírásokat a határon túli magyar szervezetek részére
• Meghirdette a 
fejlesztésekre, fel-
újításokra, eszközbe-
szerzésre vonatkozó 
pályázati kiírásait a ma-
gyar Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Állam-
titkársága. A Nemzeti 
Újrakezdés Program 
első kiírásainak támo-
gatási keretösszege 1,5 
milliárd forint.

P A P  M E L I N D A

Hat nagy területen jelentette 
meg nyílt pályázati kiírásait 
a külhoni magyarság támo-

gatására a magyar Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkársá-
ga. A Nemzeti Újrakezdés Program 
– mivel 2021 a nemzeti újrakezdés 
éve – keretében megjelent kiírásokra 
április 15-étől kezdődően pályázhat-
nak a határon túli civil szervezetek 
– jelentette be keddi budapesti saj-
tótájékoztatóján Potápi Árpád János 
nemzetpolitikai államtitkár.

Hónaponként változó tematika

Az online is közvetített sajtóese-
ményen elhangzott: a magyar kor-
mánynak továbbra is kiemelt célja a 
határon túli civil szervezetek támo-

gatása, a segítségnyújtás, aminek a 
járványhelyzethez alkalmazkodva 
próbál eleget tenni. Potápi Árpád 
János úgy véli, a Kárpát-medencé-
ben kevés olyan magyarlakta tele-
pülés akad még, amelyet a magyar 
kormány valamilyen formában ne 
támogatott volna. A segítési szán-
dék a továbbiakban is megvan, 
csak a járványhelyzethez alkal-
mazkodva az idei kiírások két sza-
kaszban jelennek meg – mondta az 
államtitkár. Elsőként április 15-étől 
kezdődően a fejlesztésekre, felújí-

tásokra, eszközbeszerzésre vonat-
kozó pályázataikat nyújthatják be 
a határon túli magyar szervezetek, 
míg a rendezvényekre, esemény-
szervezésre vonatkozó pályázati 
kiírásokat a tervek szerint az év má-
sodik felében hirdetik meg, ameny-
nyiben a járványhelyzet is engedi. 
A magyar kormány képviselője em-
lékeztetett, hogy a nemzeti újrakez-
dés évében minden hónaphoz egy-
egy tematika társul: januárban a 
sport, februárban a gyermekegész-
ség, márciusban a közösségek, míg 

áprilisban a tanulás a kiemelt téma. 
Rámutatott, reményeik szerint az 
oltakozás előrehaladtával párhu-
zamosan majd programokat is lehet 
tartani, ezért a rendezvényekre szó-
ló felhívásokat a Kárpát-medencé-
ben uralkodó járványhelyzet függ-
vényében az év második felében 
írják ki. „Nem tudjuk, hogy a követ-
kező hetek, hónapok mit hoznak” 
– utalt az egész Közép-Kelet-Euró-
pában uralkodó bizonytalanságra 
az államtitkár. Hozzátette, bíznak 
abban, hogy az év második felében 

jobb lesz a helyzet, és programokat 
is lehet majd szervezni.

Különböző alprogramok

Addig is a Nemzeti Újrakezdés Prog-
ram I. kiírása keretében 1,5 milliárd 
forintos támogatási keretösszegre 
lehet pályázni a következő alprogra-
mok keretében: oktatási, kulturális, 
egyházi, sport, ifj úsági, cserkész és 
közösségi, illetve diaszpóra 
alprogram. Az igényelhető 
támogatás mértéke 300 000 
és 5 000 000 forint közötti 
összeg, a támogatás formája 
pedig vissza nem térítendő 
támogatás, hangsúlyozta 
az államtitkár. A megvaló-
sítási időszak a január 1. és 
2021. december 31. közötti 
periodus. A pályázatokat áp-
rilis 15-ével kezdődően lehet 
benyújtani, a határidő május 
14., közép-európai idő sze-
rint 12 óra. A pályázati kiírá-
sok a kulhonimagyarok.hu és a bg-
zrt.hu honlapokon találhatók meg. 
„Remélem, a támogatási összeggel el 
tudjuk érni, hogy a járványhelyzet-
ben is meg tudjuk erősíteni a magyar 
közösségeket, nemcsak a Kárpát-me-
dencében, hanem az egész világon” 
– összegzett a sajtóesemény végén 
Potápi Árpád János.

Potápi Árpád János: remélem, a támogatási összeggel 
el tudjuk érni, hogy a járványhelyzetben is meg tudjuk 
erősíteni a magyar közösségeket

◂  FORRÁS:  MTI/MÁTHÉ ZOLTÁN

K O V Á C S  E S Z T E R

A program révén összesen 150 
olyan helyi, kis- és közepes vál-

lalkozás juthatott „digitális névjegy-
kártyához”, amely korábban nem 
rendelkezett saját honlappal. Amint 
Szakács-Paál István, a székelyud-
varhelyi inkubátorház vezetője 
emlékeztetett: a weboldal mellett a 
kedvezményezettek hivatalos, pro-
fesszionális e-mail-címet, egy Goog-
le My Business oldalt és egyéves 
ingyenes tárhelybérlést is kaptak. 
Fontos adalék ugyanakkor, hogy a 
vállalkozások képviselői emellett 
részt vehetnek egy minikonferenci-
án, amelyen a honlapfenntartással 

és -kezeléssel kapcsolatos ismerete-
ket sajátíthatnak el, hiszen a weblap 
önmagában még nem jelent sikert, 
ezt használni is tudni kell, hangsú-
lyozta Szakács-Paál.

Jelen lenni a neten

A program záróeseményén részt vett 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke is, hisz a projekt 
második, kiterjesztett szakaszát a 
megyei önkormányzat a Hargita Me-

gyei Fejlesztési Ügynökséggel part-
nerségben fi nanszírozza. Borboly 
kifejtette: a digitalizációs tevékeny-
séget folytatni kell, illetve reményei 
szerint a Hargita Megyei Tanács idei 
költségvetéséből is nagyobb össze-
get tudnak a hasonló programok fi -
nanszírozására fordítani. 

Romániában az online kereske-
delem 2020-ban 30 százalékkal – 5,6 
milliárd euróra – bővült 2019-hez ké-
pest, ez azt jelenti, hogy az év min-
den napján 15 millió euró értékben 
vásároltak az online térben, mate-
matikázott Bíró Barna Botond, Har-

gita Megye Tanácsának alelnöke, 
aki egyébként az udvarhelyi inkubá-
torház vezetőtanácsának az elnöke.  
Megjegyezte még: habár Románia az 
internet-használok arányát illetően 
ugyan előkelő helyen áll Európában, 
a lakosságnak csupán 45 százaléka 
vásárol évente legalább egyszer on-
line. „Az Európai Unióban az online 
vásárlók harminc százaléka rend-
szeresen az országhatárokon kívül-
ről rendel, ezért rendkívül fontos 
az udvarhelyszéki vállalkozóknak 
is jelen lenni ezen a piacon, hiszen 
meggyőződésem, hogy az itteni ter-

mékek és szolgáltatások megállják 
a helyüket az európai piacon is” – 
hangsúlyozta Bíró.

Érdemes továbblépni

A honlapok elkészítésén egyébként 
hét helyi IT szakcég dolgozott, a 
munkafolyamat maga is tanulságos 
volt, osztotta meg Márton Áron, a 
Honlapom a holnapom projekt ke-
retében a legtöbb weboldalt fejlesztő 
cég, a Webgurus társalapító-
ja. A szakember még hoz-
zátette: jelentős potenciált 
lát a közös munka folytatá-
sában, példaként említve, 
hogy egy következő prog-
ram során webshopokat 
(online áruházakat) lehet-
ne készíteni olyan cégek-
nek, amelyek termékei online is 
értékesíthetők, vagy vendéglátóipari 
egységeknek lehetne készíteni egy 
gyűjtőoldalt, ahol elérhetők lenné-
nek a menük és egyéb szolgáltatá-
sok. Egyébként a Honlapom a hol-
napom projekt részeként elkészült 
weboldalak az inkubátorház webol-
dalán (hbcenter.ro) is elérhetők.

Százötven vállalkozás került fel a „digitális térképre”
• Az első ötven székelyudvarhelyi után most újabb száz 
Hargita megyei vállalkozás kapott saját online felületet a 
Honlapom a holnapom program révén: a kezdeményezést 
még tavaly a Harghita Business Center a Székelyudvarhe-
lyi Polgármesteri Hivatallal és a a Regionális IT Fejlesztési 
Program csapatával partnerségben indította, majd a siker 
láttán kibővítették megyeszintűre.

A partnerek egyetértettek: a világjárvány 
bebizonyította, hogy az online jelenlét ma már 
nélkülözhetetlen a vállalkozói szférában is

▸  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




