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H I R D E T É S

 » A platform tíz mun-
kanapon át, július 12-éig 
lesz elérhető, meghosz-
szabbítási lehetőséggel. 

Kolozsváron múlt hét óta lehet ingyen buszozni péntekenként
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JÚLIUSTÓL IGÉNYELHETIK A VENDÉGLÁTÓSOK, SZÁLLÁSADÓK AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST, DE CSAK JÖVŐRE KAPJÁK KÉZHEZ

Késve, de érkezik a kormány „borravalója”
Másfél évvel a korlátozó 
intézkedések bevezetése 
után igényelheti az állami 
támogatást a járvány mi-
att leginkább bajba került 
HoReCa-ágazat, a vendéglá-
tósok, szállásadók, idegen-
vezetők. Ez korántsem jelenti 
azonban, hogy idén pénzt is 
látnak belőle.

 » BÍRÓ BLANKA

A gazdasági mentőcsomag-
ról februárban fogadta 
el a kormány a 2020/224-

es számú sürgősségi rendele-
tet, és 60 nap állt a gazdasági 
tárca rendelkezésére, hogy 
kidolgozza a módszertant. 

Most bejelentették: június 29-
én megnyitják az elektronikus 
platformot, ahol regisztrálhat-
nak a vállalkozók, majd kér-
hetik a 2019-ben és 2020-ban 
megvalósított üzleti forgalom 
közti különbség legtöbb 20 
százalékának a megtérítését. 
A platform tíz munkanapon 
át, július 12-éig lesz elérhető, 
meghosszabbítási lehetőség-
gel. Az elektronikus felület 
kedden 10 órától működik a 
Granturi.imm.gov.ro oldalon.

László Endre, a székely-
földi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment (TDM) klaszter 
elnöke a Krónikának elmond-
ta: szűkült a jogosultak köre, 
hiszen a vállalkozók egy részé-
nek a járványügyi korlátozások 
ellenére bevált a 2020-as év. 
Külföldre kevesen utaztak, még 

sok vakációs jegy volt forga-
lomban, így a belföldi turizmus 
jobban teljesített, elsősorban 
a panziók voltak keresettek. 
Ezért a vállalkozók egy része 
nem tud pályázni a támogatás-
ra, nem teljesítik a feltételeket, 
hiszen keveset vagy egyáltalán 
nem csökkent a forgalmuk, és 
akad, aki jobban teljesített. 
Lázár szerint a bejelentkezés 
egyszerű folyamat, arra elég az 
idő, a második lépésről pedig 
online felkészítőt szerveznek.

Első lépésként létre kell hoz-
ni egy felhasználói fi ókot jel-
szóval és digitális aláírással, 
majd csatolni kell az igényelési 
dokumentumokat, ennek idő-
pontját a szaktárca közli. A tá-
mogatási rendszer kifutási dá-
tuma 2021. december 31., míg a 
jóváhagyott összegek folyósítá-

sa a pénzügyi keret függvényé-
ben történik legkésőbb 2022. 
június 30-ig. A támogatásban 
részesülőknek vállalniuk kell, 
hogy az összeg folyósítása után 
legalább egy évig fenntartják 

tevékenységüket. Ha az álla-
mi segély összege meghaladja 
a 200 ezer eurót, akkor ezt két 
évig nem függeszthetik fel.

A kormányrendelet mód-
szertanában az szerepel, hogy 
a támogatási rendszerre szánt 
keret megközelítőleg 500 millió 
eurónak megfelelő lej lesz, ez 

becslések szerint 74.000 kedvez-
ményezett támogatására elég. A 
legmagasabb összeg, amit egy 
vállalkozás le tud hívni, 800 ezer 
eurónak megfelelő lej. Debrecze-
ni László adószakértő lapunk-
nak rámutatott, hogy az eredeti 
elképzeléssel ellentétben nem 
a kérések leadásának sorrend-
jében ítélik meg a támogatást: 
minden vállalkozás megkapja a 
neki járó összeget, ha megfelel a 
feltételeknek. Abban az esetben, 
ha a jóváhagyott kérések ösz-
szértéke meghaladja a keretet, a 
teljes összeget elosztják a támo-
gatásra jogosultak között. A vál-
lalkozók arra panaszkodnak, 
hogy a támogatás megkésett, 
mire pénzt látnak, a cégek egy 
része csődbe jut, a maradék 
pedig önerőből kénytelen or-
vosolni gondjait.

 » KRÓNIKA 

Nagyváradon is bevezetné a kör-
nyezetvédelmi minisztérium 

Zöld Péntek elnevezésű kezdemé-
nyezését az RMDSZ, ennek szük-
ségességére Szabó József helyi ta-
nácsos hívta fel a fi gyelmet. Szabó 
– aki egyébként Cseke Attila kör-
nyezetvédelmi miniszter munka-
társa is – a helyi sajtóban közzétett 
közleményében rámutat: meggyő-
ződése, hogy Nagyváradnak konk-
rét projektekkel kell csatlakozni a 
Zöld Péntek projekthez. Mint írta, 
ennek érdekében benyújt egy-egy 
beadványt a nagyváradi városhá-
zára, valamint a Nagyváradi Helyi 
Közlekedési Vállalathoz (OTL), 
melyben azt javasolja, hogy a la-
kosok péntekenként ingyen hasz-
nálhassák a tömegközlekedési 
eszközöket, a villamosokat és az 
autóbuszokat Nagyvárad közigaz-
gatási területén.

„Ezt a javaslatot azért tartjuk ki-
emelten fontosnak, mert a tömeg-
közlekedés rendszeres használatá-
nak ösztönzése fontos környezeti 
kérdés, szerves része az európai 
városról alkotott elképzelésnek, 
ugyanakkor ez az ingyenesség 
nem a népszerű szociális védelem-
ről szól, hanem jelzés mindenki-
nek, aki Nagyváradon él, legalább 
hetente egyszer tegyünk a saját és 
a jövő generációk egészségéért” – 
hangsúlyozza közleményében az 

RMDSZ önkormányzati képviselő-
je. Rámutat, hogy a helyi tömeg-
közlekedés használatával a Zöld 
Péntek számos olyan folyamatra 
erősít rá, melyet a váradi város-
vezetés kezdeményezett a közel-
múltban. Ezek között említi a vár 
mellett épülő park and ride típusú 
mélygarázst, melynek célja, hogy 
csökkentse az autók állandó hasz-
nálatát a belvárosban. De a taná-
csos szerint ide tartozik az is, hogy 
a polgármesteri hivatal lehetővé 
teszi a tömegközlekedési eszközök 
ingyenes használata a Nagyvárad-
ra érkező turisták számára. Arra 
is rámutat, hogy a HKV különös 
hangsúlyt fektet a környezetvéde-
lemre, amit az is jelez, hogy euró-
pai uniós forrásokból hibrid autó-
buszok beszerzését tervezi.

Szabó József közleményében 
emlékeztet, hogy a Zöld Péntek 
projektet Kolozsváron már beve-
zették, a kincses városban múlt 
péntek óta lehet ingyenes használ-
ni a tömegközlekedési eszközöket 
péntekenként. „Gyakorlatilag az 
ingyenesség biztosítása a tömeg-
közlekedésben pénteki napokon 
Nagyvárad területén, folytatása 
az utóbbi években a zöldebb vá-
ros megteremtésére irányuló lé-
péseknek” – hívta fel a fi gyelmet 
az RMDSZ helyi tanácsosa, aki azt 
javasolja, hogy a projekt anyagi 
hátterét a helyi büdzséből fedezze 
a városvezetés.

Várad is akar zöld pénteket




