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H I R D E T É S

Az erdélyi hírek tárháza
Ingyenes, töltse le most!

A KORÁBBINÁL IS TÖBB JELENTKEZŐVEL RAJTOLT EL AZ ERDÉLYI MENTORPROGRAM MÁSODIK ÉVADA

Erősítik a gazdasági hálót
Összesen 170 mentorált és 
mentor vesz részt az erdélyi 
mentorprogram csütörtökön 
elrajtolt második évadában. 
Mint a megnyitón Potápi 
Árpád János, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára hang-
súlyozta, a mentorprogram 
erősíti a Kárpát-medencében 
az elmúlt években kialakított 
gazdasági hálót.

» SIMÓ HELGA

A z erdélyi mentorprogram 
erősíti azt a gazdasági 
hálót, amelyet sikerült az 

elmúlt években Kárpát-medencei 
szinten kiépíteni – jelentette ki 
Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára az erdélyi men-
torprogram csütörtökön elrajtolt 
második évadának online nyitó-
rendezvényén. Emlékeztetett: az 
elmúlt évek gazdasági fejlesztési 
programjának kiegészítője ez a 
mentorprogram. Mint részletezte, 
ezúttal 111 mentorált és 59 mentor 
vesz részt a programban, mely le-
hetőséget nyújt arra, hogy a gaz-
dasági élet szereplői meg tudják 
egymást ismerni, valamint hogy 
a több évtizedes szakmai múlt-
tal rendelkező nagyvállalkozók 
tapasztalatukkal, tudásuk átadá-
sával segítsék a most induló mik-
ro-, illetve kisvállalkozásokat.

Az államtitkár felidézte, hogy 
a Vajdaságban 2019-ben indult 
program most már Horvátország-
ban, a Felvidéken és Kárpátalján 
is egy időben zajlik. Ezzel együtt 
elindítják most az erdélyi mentor-
program második évadát.  

Potápi aláhúzta, hogy a men-
torprogram ideje alatt nemcsak 
szakmai kapcsolatok és barátsá-
gok alakulnak ki, hanem a profi t 
is fontos tényező, jelentős üzlete-
ket kötöttek már eddig is. Ezáltal 
pedig a program erősíti azt a gaz-
dasági hálót, amelyet sikerült az 
elmúlt években Kárpát-medencei 

szinten kiépíteni, és amelyet már 
„nevezhetünk egyre inkább egy 
gazdasági térnek”.

„Kutatásaink bizonyítják, hogy 
nemcsak Erdélyben, hanem a 
Kárpát-medencében szinte min-
denhol a magyar vállalkozók ma-
gyar embereket foglalkoztatnak 
több mint 92 százalékban. Ha 
pedig a magyar gazdaságot erő-
sítik, akkor a magyar családokat 
is erősítik” – fogalmazott Potápi. 
Hozzáfűzte: az is fontos, hogy 
ezeknek a térségeknek a magyar 
vállalkozói magyarországi vállal-
kozásokkal kössenek szakmai, il-
letve üzleti kapcsolatot, a magyar 
gazdaság erősítése érdekében.

Közösségi háló kiépítése
Kozma Mónika, a Pro Economica 
Alapítvány ügyvezető igazgatója 
rámutatott, hogy az anyagi támo-
gatáson túl egy közösségi háló 
kiépítését próbálják segíteni. 
„Tanultunk az elmúlt év tapasz-
talataiból. A második évadban 
most már Románia tíz megyéjé-
ben vagyunk jelen. Ez azt mu-
tatja, hogy szükség van arra, 
amit elkezdtünk kiépíteni, és 
Erdély-szintű közösségi hálóvá 
bővíteni. Folyamatosan kapjuk 
a visszajelzéseket” – jelentette ki 

Kozma Mónika. Hozzátette: meg 
kell becsülni minden együttmű-
ködést a magyar kormánnyal, 
hiszen az egy olyan segítség, ami 
nélkül az elmúlt évtizedekben 
nem tudtak volna ekkora régiót 
lefedő, profi t orientált együttmű-
ködéseket kialakítani.

Sikeres volt a puding
próbája
Az online megnyitót Jónás Lász-
ló, a Design Terminal szakmai 
vezetője zárta. Úgy véli, hogy 
első körben még mondhatták 
azt, hogy sikerült „jól eladniuk” 
a programot, azonban az igazság 
pillanata akkor érkezik el, amikor 
egy program másodszor indul el. 
Hangsúlyozta, a jelentkezők szá-
mának növekedése azt mutatja, 
hogy az első körben valami olyan 
érdemi tudást sikerült egymás-
nak átadni, ami miatt többen 
úgy gondolják, hogy van értelme 
részt venni ebben a programban. 
„Ha hálózatelemzésről beszé-
lünk, gondoljatok úgy magatok-
ra, mint 170 csomópont. Ha az 
előző évadról is beszélünk, akkor 
270. A saját régiótokban, a saját 
területeteken nemcsak a saját tu-
dásotokhoz fértek hozzá, hanem 
most már 270 ember tudásához” 

– húzta alá a szakmai vezető. Jó-
nás László elárulta továbbá, hogy 
számos programmal készültek 
ezúttal is, melynek legfontosabb 
eleme a közösségépítés, ugyanis 
szerinte „nincs gazdaságfejlesz-
tés közösségfejlesztés nélkül”, a 
források megfelelő felhasználá-
sának az egyik legjobb módja az, 
hogy ha az emberek sokat tudnak 
egymással beszélni, és ha meg 
tudják osztani a tapasztalataikat.
Jónás László beszélt ugyanakkor 
arról is, hogy a program indu-
lásakor még a Design Terminal 
saját mentorait vitték el a külön-
böző határon túli régiókba. Több, 
mint két évvel ezelőtt azonban 
úgy gondolták, hogy azok a régi-
ók már elég erősek ahhoz, hogy 
a saját vállalkozói rétegük men-
torálja a saját kezdő vállalkozói-
kat. Nem titkolt szándékuk, hogy 
azok, akik most mentoráltként 
vesznek részt a programban, ké-
sőbb mentorok legyenek, és pár 
év múlva elmondhassák, hogy 
részesei ennek a közösségnek.

A program a budapesti Mi-
niszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkársága, a Pro Eco-
nomica Alapítvány és a Design 
Terminal együttműködésében 
valósul meg.

EU-pénzek: túl sok
a bürokrácia

Törvénymódosítást szorgalmaz 
Debreczeni László adószak-

értő, hogy felgyorsítsák az uniós 
pénzek lehívását. A vállalkozó az 
ország első passzív irodaházában 
társberuházó, a létesítmény euró-
pai uniós pályázatból épült, és az 
eljárás során megtapasztalták a 
buktatókat, hogy a fi nanszírozási 
rendszerre rárakódott hivatali 
bürokrácia milyen mértékben 
fékezi és késlelteti a fejlesztése-
ket. Debreczeni László szerint 
olyan módon kellene módosítani 
a törvényt, hogy az európai uniós 
fi nanszírozásból megvalósuló 
beruházások esetén az illetékes 
hatóságok gyorsított eljárással, 
felár nélkül állítsák ki a szük-
séges engedélyeket. Ez ugyanis 
nemcsak a pénzek lehívását, 
felhasználását könnyítené és 
gyorsítaná, hanem többen kedvet 
kapnának, hogy pályázzanak, 
hiszen jelenleg sokakat elijeszt a 
bürokrácia.

A vállalkozó felidézte, sokat 
tanult a projekt során, és renge-
teg akadályt kellett leküzdeni. 
Például az építkezési engedély 
kiváltása egy napon múlott, ha 
időben megkapja a különböző 
jóváhagyásokat, megspórolta 
volna a felesleges stresszt.

Debreczeni László az uniós 
pénzek sikeres lehívását segítő 
törvénymódosításról Miklós 
Zoltán háromszéki RMDSZ-kép-
viselővel egyeztetett. A politikus, 
aki az alsóház pénzügyi bizott-
ságának tagja, szintén úgy véli, 
kiemelten kell kezelni az uniós 
pénzek lehívását, országos érdek, 
hogy hatékony legyen a folyamat, 
és minél magasabb a lehívott 
összegek aránya. „A hatékonyság 
növelésének egyik eleme a bürok-
rácia csökkentése, hiszen jelenleg 
engedélyek tucatjaira van szük-
ség, és minden hivatalnak erre 
vonatkozóan saját szabályzata 
van, egymástól is eltérő határidő-
ket szabnak meg” – hangsúlyoz-
ta Miklós Zoltán is, jelezve, az 
RMDSZ-frakcióban már indítvá-
nyozta is a törvénymódosítást, 
és keresik a megoldást, hogy 
az uniós pályázatok esetében 
minden hivatalra érvényes legyen 
a szabály, ami szerint gyorsított 
eljárásban kell kibocsátani az 
engedélyeket. (Bíró Blanka)

Virtuális nagy találkozás. Az online térben rajtolt el az erdélyi mentorprogram második évada




