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Tudják, miben segíthetnek
Székelyudvarhelyre várják a kezdő vállalkozókat
• Innovatív progra-
mot indít Székelyud-
varhelyen a Harghita 
Business Center és 
Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hiva-
tala: úgynevezett de 
minimis támogatásban 
részesítik a kezdő vál-
lalkozásokat. A Startolj 
velünk Udvarhelyen! 
programot minden hó-
napban meghirdetik.

K O V Á C S  E S Z T E R

H árom év alatt közel száz 
kezdő vállalkozással dol-
goztak együtt, ezzel a ta-

pasztalattal a hátuk mögött tudják, 
miben segíthetnek egy pályakezdő 
vállalkozónak – magyarázta Sza-
kács-Paál István. A székelyudvar-
helyi Harghita Business Center ve-
zetője hozzátette: a Startolj velünk 
Udvarhelyen! program részeként 
fi atal, kezdő, de nem csak udvar-
helyszéki vállalkozókat karolnak 
fel. Az ütemterv szerint májustól 
decemberig minden hónap elején 
meghirdetik a pályázatot, amely-
nek havonta tíz kezdő vállalkozás 
lehet a kedvezményezettje. A prog-
ram lényege, hogy a kezdeménye-
zők átvállalják olyan szolgáltatá-
sok és termékek költségeit, amelyek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy 
kezdő vállalkozást elinduljon és si-
keressé váljon.

Segítenek az elindulásban

A programban azok pályázhatnak, 
akiknek még nincs saját cégük, és 

36 év alattiak. Fontos kikötés, hogy 
a kedvezményezett cégeket Szé-
kelyudvarhelyen kell bejegyezni, 
ebben székhelyszolgáltatást is biz-
tosít az inkubátorház. Illetve fontos 
szempont, hogy a létrehozott cég-
nek legalább egy évig kell működ-
nie. Cserébe tíz pontból álló csoma-
got kapnak a pályázók, amelyhez 
kilenc helyi vállalkozás még továb-
bi kedvezményekkel járult hozzá. A 
tízelemes alapcsomag keretében a 
szervezők átvállalják a cégbejegy-
zés minden költségét, segítenek a 
márkaépítésben és arculattervezés-
ben, korszerű, felhasználóbarát, 
könnyen kezelhető céges honla-
pot és e-mail-címet biztosítanak, 
termékfotózást, jogi és gazdasági 
szaktanácsadást, ingyenes konfe-
rencia- és tárgyalóterem-haszná-
latot, a helyi önkormányzat által 
támogatott rendezvényeken való 
részvételi lehetőséget, egy elismert 
mentorhálózatot, illetve hozzájá-
rulnak az online jelenlét erősítésé-

hez. Ezen felül a kilenc részt vevő 
vállalkozás egyebek közt kedvez-
ményes névjegykártya-nyomtatást, 
PR-cikk megjelenítését vagy üzleti 
ebédet biztosít.

Többfordulós a program

A jelentkezéshez a hbcenter.ro/start 
honlapon minden szükséges űrlap 
megtalálható: jelentkezni egy moti-
vációs levéllel, üzleti tervvel és nyi-
latkozattal lehet. „A rendelkezésre 
álló adatok szerint havi tíznél több 
új, kezdő vállalkozást sajnos nem 
jegyeznek be a térségben. Azonban 
ha egyik-másik hónapban mégis 
több lenne a jelentkező, a kerettől 
elesők a következő hónapban ismét 
próbálkozhatnak” – hangsúlyozta 
Szakács-Paál István. 

Az HBC kezdeményezése ösz-
szecseng a helyi önkormányzati 
testület többségét adó Szabad Em-
berek Pártjának (POL) jövőképével, 
ezért tartották fontosnak felkarolni 
a programot, jegyezte meg András 
Lehet, a POL frakcióvezetője, vala-

mint fontosnak tartotta hozzátenni: 
dolgoznak olyan gazdaságélénkítő 
programon is, amely azoknak a 
meglévő helyi vállalkozásoknak 
szól, amelyek magasabb átlagbért 
biztosítanak az alkalmazottaiknak. 
Albert Sándor városmenedzser 
ugyanakkor kiemelte: a program 
fi nanszírozását teljes mértékben a 
város forrásaiból fi zetik, a lebonyo-
lítást az inkubátorház végzi. 
„Szükség van hasonlóan 
erős intézményvezetőkre 
Székely udvarhelyen, ezért 
arra szorgalmazzuk a pol-
gármesteri hivatal más 
alintézményeinek a vezető-
it, hogy állítsák össze az eh-
hez hasonló, az intézményük 
missziójába beleillő, ám a napi 
tevékenységen túlmutató projekte-
ket. A város pedig a fi nanszírozást 
mellé tudja rendelni” – jelentette 
ki a városmenedzser. A Startolj ve-
lünk Udvarhelyen! projekt részletes 
leírása a honlapon olvasható, illet-
ve az info@hbcenter.ro e-mail-cí-
men is lehet érdeklődni.Nem csak székelyudvarhelyi 

vállalkozókedvű fiataloknak 
szól a program, ám az új cége-
ket a városban kell bejegyezni

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Miklós Györgyi horgászás közben

Alaszkáról

Alaszka (Hawaii mellett) az 
Amerikai Egyesült Államok 
egyik olyan állama, amely nem 
szomszédos az összefüggő 
egységet alkotó 48 tagállam 
egyikével sem, tehát úgyneve-
zett exklávé. Az USA legna-
gyobb tagállama, 1 477 261 km² 
területű. Lakosainak száma 740 
ezer. (forrás: Wikipédia)

 Folytatás a  6.  oldalról

Kora tavasztól késő őszig van di-
rekt járat Frankfurtba, így egyre 
többen látogatnak Európába.

– Kinek ajánlod Alaszka 
felkeresését?

– Mindenkinek. Szerintem 
Alaszkát érdemes felvenni a 
bakancslistára mindenkinek, 
kortól függetlenül. Alaszka egy 
mesebeli hely, ha feledhetetlen 
túrákra, szemet gyönyörködte-
tő vidékekre vágysz; ha meg-
csodálnád a sarki fény játékát; 
ha szeretsz horgászni és nagy 
álmod a lazachorgászat; ha ka-
jakoznál a jéghegyek között; ha 
kipróbálnád az aranymosást; ha 
ellátogatnál egy jégszobrászati 
kiállításra; esetleg találkoznál 
a Mikulással az Északi Sark 
(North Pole) nevű városkában, 
vagy többet szeretnél megtudni 
az alaszkai őslakosok kultúrájá-
ról és hagyományairól.

– Beszélgetésünk végén 
muszáj megkérdeznem: haza 
fogsz jönni?

– Nem terveztem hosszú táv-
ra itt maradni, de ez a döntés 
időközben megváltozott, és itt 
megtaláltam a helyem. Visszate-
kintve nem is tudom, hogy me-
lyik a nehezebb döntés: elmenni 
külföldre, vagy több év után 
hazaköltözni. Úgy vagyok vele, 
hogy mindenütt jó, de a legjobb 
otthon. Habár évente hazaláto-
gatok, ami igazán hiányzik, az a 
családom. Talán ha ők közelebb 
lennének, nem is gondolkodnék 
hazaköltözésen. Persze az ottho-
ni bürokrácia és a jelenlegi romá-
niai munkaerőpiaci helyzet sem 
könnyíti meg a döntésemet. Való-
színű, hogy az itteni stresszmen-
tes életem nagyon hiányozna.

Kozán István

B Á L I N T  E S Z T E R

A 2020-as év végén a romániai au-
tópályák hossza 920 kilométer 

volt, ami alig 6,2 százalékos 
növekedést jelent a 2019 végi 
adathoz viszonyítva, vagyis 
tavaly 54 kilométernyi szt-
rádát adtak át a forgalom-
nak – derül ki az Országos 

Statisztikai Intézet (INS) által 
nyilvánosságra hozott adatsorokból.

Másként számolnak

A hivatalos statisztika szerint 2020. 
december 31-én a romániai közutak 
hossza 86 791 kilométerre rúgott. 
Ebből 17 913 kilométer (20,6 száza-
lék) főút, 35 085 kilométer megyei 
(40,4 százalék) és 33 793 kilométer 
(39 százalék) községi út volt. Ami a 
burkolatot illeti, a közutak 29,9 szá-
zaléka, vagyis 25 951 kilométernyi 
úthálózat kövezett vagy földút. A 
megyei utak 35,8 százaléka kövezett. 
A statisztikai intézet közleménye 

szerint 6178 kilométer (34,5 százalék) 
európai út, 920 kilométer (5,1 száza-
lék) autópálya volt a múlt év végén 
Romániában, 1959 kilométeren (10,9 
százalék) volt négy sáv, 297 kilomé-
teren (1,7 százalék) három sáv és 35 
kilométeren (0,2 százalék) hat sáv. 
Mint arról korábban beszámoltunk, 
Cătălin Drulă közlekedési miniszter 
úgy számol, hogy az idei lesz az az 
év, amikor a romániai autópálya-há-
lózat meghaladja az ezer kilométert, 
az idei év folyamán februári becslése 
szerint nagyjából 100 kilométernyi 
sztráda és gyorsforgalmi út épül. 
Nem ennyire optimista azonban az 
út- és vasútépítéseket monitorozó Pro 
Infrastruktúra Egyesület. Szakem-
bereik január elején úgy számoltak, 
hogy idén mindössze 35 kilométernyi 

sztráda átadására van reális esély, és 
a legoptimistább szcenárió szerint is 
összesen legtöbb 52,35 kilométer au-
tópálya és gyorsforgalmi út megnyi-
tását látták megvalósíthatónak.

Még mindig nincs ezer kilométer autópálya Romániában
• A legoptimistább forgatókönyvek szerint idén érheti 
el az ezer kilométert a romániai autópálya-hálózat hosz-
sza. Ehhez az év végéig 80 kilométernyi sztrádát kelle-
ne megnyitni a forgalom előtt.

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N  




