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Pályázással elnyerhető pénzek
Támogatások közösségeknek, egyházaknak, civil szervezeteknek
• A Maros megyei 
önkormányzat idén 
2,1 millió lejt fordít 
vissza nem térítendő 
támogatásokra kultu-
rális, egyházi, szoci-
ális, sport- és ifjúsági 
tevékenységek finan-
szírozására. Hargita 
megyében külön 
támogatás jut a román 
közösségek civil szer-
vezeteinek is.

A N T A L  E R I K A

I dén öt kategóriában hirdet pá-
lyázatot a Maros megyei önkor-
mányzat, míg Hargita megyében 

az egyházi, szociális, ifj úsági és diák-
szervezetek, sportegyesületek mellett 
a turisztikai, a családok számára 
szervezett programokat, a román kö-
zösségek kulturális rendezvényeit, 
valamint az önkéntes tűzoltó-egyesü-
leteket is támogatja a megyei tanács.

Maros megyei összegek

Tavaly a járványhelyzet miatt a Ma-
ros megyei önkormányzat kénytelen 
volt törölni a kulturális, sport- és 
egyházi projektekre meghirdetett 

pályázatokat, hogy az így felszaba-
duló összegeket a koronavírus-jár-
vány kapcsán felmerülő intézkedé-
sekre, beruházásokra fordíthassák. 
Idén a megye éves költségvetéséből 
2,1 millió lejes keretösszeget biztosí-
tanak a civil szervezeteknek és egy-
házaknak. A szociális szolgáltatást 
végző civil szervezeteknek szánt 
keret 800 ezer lej. A kulturális, illet-
ve sporttevékenységet folytató civil 
szervezetek 300 ezer lejt pályázhat-
nak meg, míg 600 ezer lej jut az egy-
házi projektekre. Az ifj úsági szerve-
zetek pályázati keretösszege 100 
ezer lej, aminek meghirdetése még 

hátravan, azt ugyanis egy tanácsi 
határozattal jóvá kell hagyni.

Hargita megyei lehetőségek

Hargita megye önkormányzata idén 
templomok és más egyházi épüle-
tek építésére, a jövedelem nélküli 
egyházközségek fenntartási és mű-
ködési költségeinek fi nanszírozásá-
ra, az egyházak tulajdonában lévő 
vagyontárgyak állagmegóvására és 
karbantartására, vallási-kulturális 
múzeumok kialakítására és javítá-
sára, egyházi iskolák székhelyének 
építésére és javítására, valamint 

az egyházak által végzett szociális 
és egészségügyi tevékenységekre 
nyújt támogatást az erre szánt 990 
ezer lejes keretösszegből. Ezenkívül 
250 ezer lejt áldoz a Népviseletek 
támogatói programra, 400 ezer lejt 
pedig a megyei kulturális progra-
mokra, rendezvényekre, az amatőr 
színjátszócsoportok, a fúvószene-
karok, kulturális értéktár adatbázi-
sainak kidolgozásával kapcsolatos 
tevékenységek, a zenei együttesek, 
előadóművészek, a régió kulturális 
turizmusának fejlesztését szolgáló 
kulturális programok, projektek, 
a falunapok kulturális eseményei, 

néptánc oktatás, rendszeres nép-
táncestek és néptáncelőadások 
szervezésének támogatására. Het-
venezer lejjel támogatja a családok 
érdekében tevékenységet folytató 
szervezeteket, egyesületeket, 
alapítványokat, valamint 
egyházakat. Az ifj úsági tevé-
kenységek számára 400 ezer, 
a turisztikai programokra 
100 ezer, a román közössé-
gek kulturális programjaira 
70 ezer lejt szán a Hargita Me-
gyei Tanács. A sporttevékenységeket 
800 ezer lejjel támogatja, az önkén-
tes tűzoltókat pedig 400 ezer lejjel.

Bemutató önkéntes tűzoltó-alakulatok 
részére. Felszereléseikre pályázati 
pénzt különítenek el
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Előadás a Spectrum 
Színházban
Új szereposztásban játssza a 
Spectrum Színház a Függöny 
című előadását május 27-én, 
csütörtök este 7 órától. Az előa-
dás alapvető kérdése: lehet-e 
embernek maradni bármely 
korban, bármilyen körülmények 
között? Az produkció időtartama 
1 óra 30 perc, szünet nélkül. Je-
gyek a színház jegypénztárában 
válthatók az előadás előtt. 

Csíksomlyói passió 
a nyeregben
A pünkösdi ünnepi szentmise 
után bemutatják a csíksom-
lyói nyeregben a Csíksomlyói 
passiót. Az egyórás zenés-tán-
cos előadás idén ünnepli 25. 
évfordulóját.

• RÖVIDEN 

B Á L I N T  E S Z T E R

I gyekezniük kell mindazoknak, 
akik az Első otthonból lett Új 

otthon program keretében kedvez-
ményes bankhitellel szeretnének 
maguknak lakást vásárolni, az álla-
mi fi nanszírozású programra kiutalt 
költségvetés 40 százalékát ugyanis 
máris kimerítették. A Digi 24 hírte-
levízió értesülései szerint mostaná-
ig 5000 jelzáloghitelhez biztosított 
garanciát az állam, a napi igénylé-
sek száma pedig eléri a 200-at. Egy 
megfelelően összeállított iratcsomó 

esetében egyébként legtöbb 48 órán 
belül jóvá is hagyják a garanciát. A 
főként a fi atalok lakásvásárlását tá-
mogató programban immár hat éve 
részt vevő ING Bank is azt közölte, 
hogy fokozott érdeklődést tapasztal-
nak. Kedden kiadott közleményük 
szerint eddig 1200 lakásvásárlás-
hoz igényeltek tőlük jelzáloghitelt a 
program keretében, ami kétszerese a 
tavalyi keresletnek.

Fontos tudnivalók

Mint ismeretes, a március végén 
elrajtolt Új otthon program költség-
vetése nagyjából 646 millió lej, ami 

körülbelül 1,26 milliárd lejnyi jelzá-
loghitelhez biztosít állami garanciát. 
Ebben az évben a BRD–GSG, a BCR, 
a Transilvania Bank, a CEC Bank, 
az ING Bank, a Raiff eisen Bank, az 
OTP Bank, a Banca Românească, az 
Unicredit Bank, a Garanti Bank, a 
First Bank, a Vista Bank, az Intesa 
Sanpaolo Bank és az Alpha Bank 
vesz részt a programban.

A program keretében új lakások, 
beleértve az Országos Lakásügy-
nökség (ANL) által építetteket, ame-
lyek legtöbb öt éve épültek; felújított 
lakások (amelyeket legtöbb öt éve 
erősítettek meg); más típusú ottho-
nok (amelyek legtöbb öt éve épültek 
vagy legtöbb öt éve újították fel) vá-
sárolhatók. Az Új otthon program 
leendő haszonélvezőjének a hitel 
igénylésének időpontjában saját fe-
lelősségre nyilatkoznia kell arról, 
hogy nincs saját lakása, sem a há-

zastársával közösen birtokolt laká-
sa, függetlenül attól, hogy mikor és 
milyen módon került az a tulajdoná-
ba; vagy van saját, illetve házastár-
sával közösen birtokolt lakása, ám 
ez nem nagyobb 50 négyzetméter-
nél, és nem az állami program kere-
tében vásárolták. A 2020-as 
évben az állami garancia-
alap az Első otthon és az Új 
otthon programok kereté-
ben összesen 16 102 lakás-
vásárlási hitelt garantált, 
nagyjából 3,6 milliárd lej 
értékben. Az Új otthon 2020 
harmadik negyedévi elindítása óta 
7882 garanciát biztosítottak 1,95 
milliárd lej értékben. Ehhez még 
hozzáadódik 2188 úgynevezett hite-
lezési ígéret 299 201 680 lej értékben 
a 2019–2020-as időszakból, amelyek 
közül 2021. március 15-éig már 213 
ígéretet teljesítettek is.

Soha nem látott érdeklődés a lakásvásárlási program iránt
• Soha nem tapasztalt érdeklődés mutatkozik az Első 
otthon programból lett Új otthon iránt, az igénylések 
száma eléri a napi kétszázat. A programra kiutalt költ-
ségvetés 40 százaléka már elfogyott.




