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FIATAL VÁLLALKOZÓK MÉRTÉK ÖSSZE TUDÁSUKAT, GYŰJTÖTTEK TAPASZTALATOT A VÁSÁRHELYI MENEDZSER KLUB MASTART VERSENYÉN

Fiatal vállalkozók számára hirdetett versenyt a marosvásárhelyi
Szent György Menedzser Klub, a
megmérettetés keretében leginkább olyan újszerű elképzelésekre
voltak kíváncsiak, amelyek a térségben még nem egészen elterjedtek. A pályázók közül többen
új értékesítési láncokat és szolgáltatásokat gondoltak ki: az erdei
óvodától a kismezőgazdaságon át
az online játékfejlesztésig számos
ötlettel jelentkeztek.
» OLÁH ESZTER

E

rdélyi fi atal vállalkozók mérték öszsze kreativitásukat és szakértelmüket a térségben egyedinek számító
MaStart versenyen, amelynek döntőjét a
II. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói
Konferencia keretében rendezték a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Boér-Markó Orsolya, a MaStart projektmenedzsere
megkeresésünkre elmondta, a koronavírus-járvány felélénkülésekor arra gondoltak, talán a kezdő vállalkozóknak volt a
legnehezebb ez az időszak. „A pandémia
nem volt a legkedvezőbb azok számára,
akik az elmúlt három évben alapítottak
céget, arra várva, hogy végre el is indíthassák a vállalkozást. Hogy ne csüggedjenek
el teljesen, szerettünk volna valamiféle
támogatást nyújtani nekik, és a legészszerűbb módszernek az bizonyult, ha pénzbeli
támogatással járulunk hozzá a tevékenységükhöz: így született a verseny koncepciója” – vázolta az elképzelést Boér-Markó
Orsolya.

Belső indíttatás, távlati célok

A szervezők a 18–35 év közötti fiatal
vállalkozók kategóriáját célozták meg,
és azt szerették volna, hogy minél több
erdélyi fi atal pályázzon, a lehető legváltozatosabb ötletekkel fordulva a menedzserklubhoz, nem csupán anyagi
támogatásért, hanem szakmai tapasztalatszerzésért is. A menedzserklub több
mint száz hozzáértő vállalkozóból áll,
akik közül többen 10, 20 vagy akár 30 éves
cégvezetési szakértelemmel a hátuk mögött megfelelő segítséget nyújthatnak a
startupvállalkozók számára az elindulásban. A fiatal versenyzők toborzása terén a

Üzleti perspektívák. A döntőbe jutott tíz ﬁatal vállalkozó szakmai mentorprogramban is részesül

Székelyföld területén élő valamennyi vállalkozói szervezet a menedzserklub partnere volt, segítségükkel a két szakaszból
álló versenyre végül 36 pályázat érkezett.
A versenyzők egy-egy szakmai önéletrajzzal, illetve a cégük kötetlen formában
történő bemutatásával jelentkezhettek. A
szervezők arra voltak kíváncsiak, milyen
belső indíttatásból alapítottak céget a pályázók, akiket az azzal kapcsolatos távlati céljaikról kérdezték.
A MaStart – startoljunk ma elnevezésű
verseny anyagi és szakmai támogatásnyújtás szándékával született, azzal a
céllal, hogy felpezsdítsék a fiatalok vállalkozói lendületét. Az erdélyi viszonylatban
egyedinek számító versenykiírás attól is
figyelemreméltó, hogy a 10, 15 és 20 ezer
lejes három fődíj teljes mértékben a klubtagok adományaiból gyűlt össze, bármiféle pályázati háttér nélkül. A projektmenedzsertől megtudtuk, hogy viszonylag
kis egyesület lévén nem tudtak pályázatot hirdetni, de startuperekként átérzik a
helyzetet. „Egyedi rendezvényről van szó,
hiszen nem igazán volt rá precedens, hogy
egy vállalkozói klub önmagában, bármiféle támogatás nélkül ekkora eseményt tudjon létrehozni. A verseny megvalósulása a
Szent György Menedzser Klub mögött álló
üzletembereknek köszönhető, akik a fiataloknak akarnak segíteni” – magyarázta
a menedzserklub irodavezetője.

Előtérben az innovatív elképzelés

A beérkezett pályázatokat első körben egy
négytagú, Besenyei Sarolta, a Közép-eu-

Sebességkorlátozást javasol az EU
» KRÓNIKA

A

jelenleginél szigorúbb közlekedésbiztonsági intézkedésekkel szüntethetők
meg 2050-re a halálos közúti balesetek az
Európai Unióban – szögezték le az Európai
Parlament (EP) képviselői tegnap strasbourgi plenáris ülésükön elfogadott állásfoglalásukban. A képviselők hangsúlyozták: mivel
a halálos kimenetelű balesetek 30 százalékánál kulcsszerepet játszik a gyorshajtás,
a járművek biztonságos sebességszintje
legfeljebb 30 kilométer/óra lenne a lakott
területeken, és ott, ahol sok a gyalogos és a
kerékpáros. Az EP emellett minden országban zéró toleranciát vezetne be a sofőrök alkoholfogyasztásával kapcsolatban, ugyanis

a halálos közlekedési balesetek negyedénél
az alkohol is szerepet játszik. A képviselők
olyan, biztonságos vezetési mód kötelező beállítását javasolták a mobil- és elektronikus
eszközökbe, amelyek korlátoznák a vezetők
fi gyelmét elvonó üzeneteket. Emellett adókedvezményekkel és biztosítási konstrukciókkal támogatnák a legmagasabb biztonsági
normáknak megfelelő járművek vásárlását.
Évente mintegy 22 700-an halnak meg, 120
ezren súlyosan megsérülnek az EU útjain. Az
utak Svédországban a legbiztonságosabbak,
egymillió lakosra 18 halálos baleset jut, míg
2020-ban Romániában jelentették a legmagasabb halálozási arányt, 85 halálos balesetet egymillió lakosra vetítve. Az uniós átlag
42 halálos baleset millió lakosonként.

rópai Gazdaságfejlesztési Hálózat területi
vezetője által elnökölt szakmai zsűri értékelte, amely tíz jelentkezőt juttatott a döntőbe. A versenyzőkkel szemben támasztott
egyik kikötés a cég innovatív jellege volt:
leginkább olyan újszerű elképzelésekre
voltak kíváncsiak, amelyek a térségben
még nem egészen elterjedtek – előnyben

»

A szervezők a 18–35 év közötti ﬁatal vállalkozókat célozták
meg, és azt szerették volna, hogy
a lehető legváltozatosabb ötletekkel nem csupán anyagi támogatást, hanem szakmai tapasztalatszerzést is igényeljenek.
részesítve a zöld megoldásokat is. A pályázók közül többen új értékesítési láncokat és szolgáltatásokat gondoltak ki:
az erdei óvodától a kismezőgazdaságon
át az online játékfejlesztésig mindenféle
ötlettel jelentkeztek. Az első díjat Kolumbán Sándor az Arbira nevű automatizációs szoftverrel vitte el, a második helyezett Radi Panka Anna és Kurjatkó Tamás
lett a Blaze nevű divatvállalkozásukkal,
amelyben kézművestermékekkel dolgoznak, és fenntartható divatcikkeket árusítanak. A harmadik helyezést Gál Aliz
kapta a PéterPan nevű erdei óvodáért,
amely a Maros megyei Tófalván üzemel.
A verseny különdíjazottja Lucian Ștefan
Panaite a Vision Light néven előállított
„ezerarcú lámpáiért”.

Szakmai mentorprogram indul

„Minden díjazott versenyző marketingcsomagot is kapott. Az első díjazott azonban úgy gondolta, neki nincs szüksége
különösebb marketingre, így felajánlotta a csomagját a különdíjasnak, aki egy
weboldal elkészítése érdekében nevezett
be a versenyre” – tette hozzá a projektmenedzser. A döntőbe jutó tíz versenyzőnek
a szervezők ugyanakkor szakmai mentorprogramot is felajánlottak, amelyet
a járványügyi helyzetre való tekintettel
csak ezután fognak elindítani. A program
mentorai magas szakmai tapasztalattal
rendelkező marosvásárhelyi cégvezetők,
de további szakemberek meghívásával és
szakmai blokkok szervezésével is ki szeretnék egészíteni a felajánlást. „Szeretnénk,
ha a résztvevők a teljes üzleti tervet fel
tudnák építeni a program végére, amely
szakmai utánkövetéssel egészül majd ki:
a versenyzők bármilyen jogi, pályázati, illetve elszámolásbeli kérdéssel bizalommal
fordulhatnak a menedzserklubhoz” – egészítette ki Boér-Markó Orsolya.
A MaStart verseny első kiadását a II. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferencia keretében tartották, melynek témája szintén az innováció és a vállalkozások
életében történő generációváltás volt, így
egybecsengett a megmérettetés tematikájával. A konferencián valamennyi versenyző
részt vehetett, akik termékeik és szolgáltatásaik kiállítására is lehetőséget kaptak.
Ezenfelül a Kárpát-medence különböző régióiból érkező vállalkozókkal ismerkedhettek, válthattak szakmai eszmecserét.

Tárgyal az ExxonMobil és a Romgaz

M

eghosszabbították egy hónappal az
ExxonMobil és a Romgaz közötti tárgyalásokat arról, hogy a román állami gázvállalat milyen feltételek mellett szerezheti meg
az amerikaiak által birtokolt 50 százalékos
részesedést a fekete-tengeri gázmezőben. A
Romgaznak a bukaresti értéktőzsdén közzétett közleménye szerint a román vállalatnak november 15-éig lesz kizárólagos
tárgyalási joga arról, hogy milyen feltételek mellett vásárolhatja meg az amerikai
vállalattól a román felségterületen levő
gázmezőben birtokolt 50 százalékos részesedését. A másik 50 százalékos részvénypakett az osztrák OMV-é. A felek június közepén állapodtak meg arról, hogy
négy hónapon át az ExxonMobil csak a

Romgazzal tárgyal az eladás feltételeiről.
Ez a határidő október 15-én járt volna le,
most ezt hosszabbították meg egy hónappal. Közölték, hogy az akkori egyezmény
többi pontja érvényben marad. Az amerikaiak már korábban lemondtak a román
felségterületen levő offshore gázmező
kitermeléséről, a Romgaz pedig jelezte, szívesen átvenné a kitermelési jogot.
A Romgaz március végén tett kötelező vételi ajánlatot az ExxonMobilnak. A román
vállalat és az OMV képviselői áprilisban
megállapodtak arról, hogy ha a Romgaz
átveszi az ExxonMobil részesedését, akkor az osztrák vállalat lesz a gázmező operátora. A földgázmezőben 42–84 milliárd
köbméterre becsült gáz rejlik. (Krónika)
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