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Mivel a jelenlegi 41 megyés köz-
igazgatási rendszer 8 megyésre 
történő átalakítása kapcsán szá-
mos pro és kontra érv felmerült, 
az átalakítást szorgalmazók egyik 
érve pedig az uniós fejlesztési po-
litikának megfelelő közigazgatási 
rendszer kialakítása volt, hargita 
Megye Tanácsának elnöke levél-
ben fordult Johannes hahn regio-
nális fejlesztéspolitikai biztoshoz 
a közigazgatási rendszerhez kap-
csolódó politikai vitában elhangzó 
érvek tisztázásáért.

 
HN-információ

Levélben fordult Johannes 
Hahn európai biztoshoz Bor-
boly Csaba megyeitanács-el-

nök Románia közigazgatási és regi-
onális fejlesztési átalakításához kap-
csolódó kérdéseivel. Mint ismeretes, 
a román államfő kezdeményezte az 
ország területi közigazgatásának át-
alakítását és a ma működő (NUTS 3 
szintű) megyék felszámolása mellett 
8 közigazgatási és fejlesztési régió 
(szupermegye, NUTS 2) kialakí-
tását. „Mivel a megyék (NUTS 3 
szintű) felszámolása mellett felso-
rakoztatott érvek között első helyen 
szerepelnek az Európai Unió elvárá-
saihoz, a sikeres regionális politika 
megvalósításához kapcsolódóak”, 
Borboly Csaba tizenegy pontba 
gyűjtötte az európai biztosnak 
címzett kérdéseit. A megyeitanács-
elnök olyan válaszokra kíváncsi, 
mint az EU kohéziós politikájának 
tapasztalatai alapján mekkora né-
pességű és területű fejlesztési régiók 
kialakítása tudja legjobban szolgálni 
az adott térség gazdasági-társadalmi 
felzárkózását; kötelező-e vagy erősen 
javasolt, hogy a NUTS 2-es fejlesz-
tési régiók egyben adminisztratív ál-

lamigazgatási egységek is legyenek; 
igaz-e, hogy az EU ajánlásai szerint 
hasonló népességű és gazdasági fej-
lettségű (közel azonos egy főre jutó 
GDP-jű) régiókat kell a tagállam-
oknak kialakítaniuk. Borboly arra 
is kíváncsi, milyen uniós szabályozás 
kötelezi a tagállamokat arra, hogy 
3 millió lakos feletti közigazgatási 
egységeket hozzanak létre, illetve 
melyik tiltja, hogy 3 millió fő alatti 
regionális közigazgatási egységeket 
működtessenek, továbbá hogy léte-
zik-e olyan uniós szabályozás, amely 
tiltja, hogy a tagállamok a fejleszté-
si régiók kialakításánál tekintettel 
legyenek a történelmi, kulturális 
hagyományokra. „Az európai uniós 
tapasztalatok szerint mi az előnyö-
sebb az EU-s források eredményes 
felhasználása szempontjából: az-e, 
ha egy NUTS 2-es fejlesztési régió 
egymással szoros gazdasági, törté-
nelmi és kulturális kapcsolatban 
álló egységeket (NUTS 3 és LAU 
1 egységeket) foglal magában, vagy 
ha teljesen mesterséges módon, a 
térség hagyományaira való tekintet 
nélkül hozzák azt létre? Mik az eu-
rópai tapasztalatok arra vonatkozó-
an, hogy ha egy fejletlenebb és egy 
fejlettebb térséget azonos közigaz-
gatási egységbe (régióba) vonnak 
össze, akkor miként alakulnak a 
régión belüli fejlettségi különb-
ségek és a fejlesztési forrásokból 
miként részesednek a régió perifé-
riái? Az Európai Unió ajánlásai és 
kohéziós politikájának tapasztalatai 
alapján miként hat a szubszidiaritás 
elvének érvényesülésére a kisebb 
önkormányzati egységek (NUTS 3 
térségek) megszüntetése és nagyobb 
egységbe olvasztásuk?” – áll többek 
között az európai biztosnak feltett 
kérdések között.

a Magyar kultúráért és oktatásért 
elnevezésű pályázat részletes is-
mertetésén keresztül nyerhettek 
betekintést a bethlen Gábor alap-
kezelő Zrt. működésébe azok az 
érdeklődők, akik a Sapientia – Er-
délyi Magyar tudományegyetem 
aulájában gyűltek össze tegnap 
Csíkszeredában. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Tájékoztatót tartott Csíksze-
redában a Bethlen Gábor 
Alap. Az információs körút 

nemcsak Erdélyt érintette – Csíksze-
reda előtt Kolozsváron tartottak fel-
világosítást a pályázati lehetőségekről 
–, hanem a Kárpát-medencei régiók 
más településeit is. Amint Amberboy 
Zsolt pályázatokért felelős igazga-
tó a bemutató során hangsúlyozta, 
a korábbiaknál jóval bonyolultabb 
és összetettebb mostani pályáztatási 
rendszer kialakítása nem a potenci-
ális pályázók elriasztása érdekében 
történt, hanem abból a célból, hogy 
egy magasabb pályázati kultúrát sajá-
títsunk el. Ha ugyanis eleget teszünk 

ezeknek a követelményeknek, sokkal 
nagyobb az esélye annak, hogy siker-
rel vegyünk részt EU-s pályázatokon. 

A nagy érdeklődéssel kísért csík-
szeredai fórumon elhangzott, a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.-t csak 
április közepén sikerült bejegyeztet-
ni, ezért a pályázati kiírások is a ter-
vezettnél később jelentek meg. Most 
viszont már minden remény megvan 
arra, hogy a pályáztatás folyamatos 
lesz. Az előadó elmondta: a pályá-
zatokhoz csatolandó mellékletek 
kitöltésével szintén az a cél, hogy a 
döntéshozók pontos és reális képet 
kapjanak a pályázati célokról. 

Amberboy Zsolt három pályá-
zati kiírást emelt ki: a Határtalanul! 
tanulmányi kirándulási programot, 
amelynek keretében magyarországi 
iskolások határon túlra tett tanul-
mányi kirándulásait finanszírozzák; 
a Szülőföldön magyarul oktatási-ne-
velési támogatásokról szóló pályáza-
tot,  majd részleteiben is kifejtette a 
Magyar kultúráért és oktatásért nyílt 
pályázat feltételeit. Mint elhang-
zott, a határon túli magyar szerve-
zetek 1,2 milliárd forintos keretre 

nyújthatnak be kérelmet a Bethlen 
Gábor Alaphoz. Az 1,2 milliárdos 
kereten belül 200 millió forint áll 
rendelkezésre kis összegű határon 
túli pályázatokra, azaz itt 600 ezer 
forint a legnagyobb kérhető összegű, 
ez a helyi pályázatokra elegendőnek 
bizonyult korábban is. A központi 
pályázatoknál 600 ezer és 5 millió 
forint összegre között lehet kérelmet 
beadni. Pályázni lehet nyári progra-
mokra, illetve hosszabb, egy éven 
túlhúzódó programsorozatokra. 

A Magyar kultúráért és okta-
tásért elnevezésű pályázat hat fő 
céljának ismertetése után a hall-
gatóság részéről is fogalmazódtak 
meg kérdések, amelyek többnyire 
a pályázat azon kitételeit kifogásol-
ták, amelyek meghatározzák, hogy 
beruházásokra nem lehet kérni 
támogatást, csak nagyon indokolt 
esetben. A Magyar nyelvű média, 
színházi programok és könyvkiadás 
támogatása elnevezésű pályázati cél 
esetében azt a szempontot kifo-
gásolták a jelenlévők, hogy csak a 
nem profitorientált szervezetek ré-
szesülnek támogatásban.

INFoRMácIóS NyÍLT NAp cSÍKSZEREDábAN

Pályázati tanácsadást tartottak

Amberboy Zsolt igazgató. Magasabb pályázati kultúrát honosítanának meg fotó: mihály lászló


