
Vállalkozói inkubátorházat épít 
Szé kelyudvarhelyen, a II. Rákóczi 
Ferenc utca 84. szám alatti egyko-
ri növényvédelmi központ telepén 
egy több mint 9 millió lejes nyertes 
projektje révén a Hargita megyei 
önkormányzat. Első lépésként az 
ott használt növényvédelmi szerek 
okozta szennyeződést szüntetnék 
meg, majd a telekre épített vállal-
kozói inkubátorházzal térségünk 
üzleti életét serkentenék. Tegnap 
a projekt részleteit ismertették, il-
letve szakmai konzultációra hívták 
a helyi vállalkozókat.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Hargita Megye Tanácsa is 
részt vesz az Európai Unió 
Délkelet-Európai Transzna-

cionális Együttműködési Programjá-
ban, a FIDIBE-projektben, melynek 
célja a vállalkozásoknak nyújtott 
szolgáltatások fejlesztési módszerei-
nek a partnerek közötti megosztása, 
transzfere, illetve az üzleti infrastruk-
túra szerepének erősítése. „Ezen prog-
ram részeként beszélhetünk az udvar-
helyi inkubátorházról, mely projekt 
szerződéskötési fázisánál tartunk. 
Most érkeztünk el oda, hogy a kezde-
ti keretelképzeléseket felöltöztessük 
az udvarhelyiek elképzelései szerint, 
ezért a mai szakmai, társadalmi kon-
zultáció” – mondta el a tegnapi ud-
varhelyi találkozón Borboly Csaba, 
a megyei tanács elnöke, hozzáfűzve, 
reméli, a beruházás építkezésre szánt 
részét kivitelezőként összefogva helyi 
vállalkozások fogják elnyerni.

Nagy a lemaradás,
van mit behozni
András Zoltán projektfelelős az 

előzményeket, a projekt szükségessé-
gét ismertette: elemzések készültek, 
melyekből az derült ki, jelentéktelen 
a megye hozzájárulása a regionális 
GDP-hez (11 százalék) és az export-
hoz (7 százalék), illetve az is bizo-
nyosságot nyert, hogy a 90-es évekhez 
képest a térségben jelentősen csökkent 
a vállalkozói kedv és a beruházások 
száma. Kiderült az üzleti infrastruk-
túra is alulfejlett a megyében, kutatás-
fejlesztési teljesítmény alapján pedig 
az utolsók vagyunk a régió megyéi 
között. Elmondta, bár Hargita me-
gyében két inkubátorház is működik, 
még sincs technológiai központunk, 
nincs innovációs műhelyünk vagy 
ipari parkunk. A projektben ezért is 
esett Székelyudvarhelyre, a megye vál-
lalkozások szempontjából legaktívabb 
településére a választás, egy új, minden 
területet átfogó vállalkozói inkubátor-
ház létesítésére. A megyei tanács nyer-
tes projektjének összköltségvetése 2,2 
millió euró, vagyis 9,2 millió lej, mely-
hez a megyei tanács önrészként közel 
5 millió lejjel járul hozzá.

Megtisztítják a területet
A projektnek két fő célja, fázisa 

van: a II. Rákóczi Ferenc utca 84. 
szám alatti, egykori növényvédelmi 
központ telepe szennyezet ipari te-
rületnek minősül, így ezt tehermen-
tesíteni kell, illetve második lépés-
ként új funkciót kell adni a terület-
nek. 2010-ben méréseket végeztek, 
melyekből kiderült, hogy a növény-

védelmi központnál a különböző 
szerek nem rendeltetésszerű haszná-
lata, illetve az újracsomagolás miatt 
magas a területen a peszticidektől, 
inszekticidektől, fungicidektől szár-
mazó szennyeződés, magas a DDD-, 
DDT-, HCH-koncentráció, egyfaj-
ta ökológiai bomba a terület, és a 
szennyezés továbbterjedésének, ta-
lajba jutásának a veszélye is fennáll. 
Első lépésben tehát ezt a veszélyt 
szüntetnék meg, majd ezt követően 
a rendezett területre építenék fel az 

inkubátorházat, melytől többek 
között életképesebb vállalkozáso-
kat, innovációkat, a munkanélküli-
ség csökkenését várják.

Visszahoznák
az üzleti pezsgést
Az inkubátorházban egy 48 iro-

dahelyiségből álló, több mint 800 
négyzetméteres felületet alakítanak 
ki, közös használatú terekkel: titkár-
sággal, könyvelőséggel, konferencia- 
és kiállítóteremmel. A ház vállalko-

zásoknak adna otthont, illetve saját 
szolgáltatásokkal is előrukkolna. 
„Nyitott és befogadó kell legyen, és 
remélhetőleg visszahozza azt az üz-
leti pezsgést, vállalkozói lázat, mely 
Székelyudvarhelyen a 90-es években 
jellemző volt” – emelte ki Birtalan 
József megyemenedzser, hozzátéve: 
az üzleti infrastruktúra építésével, 
fejlesztésével ez idáig a megyében 
nem foglalkoztak, most viszont ked-
vező a pillanat. A megyemenedszer 
azt is tudatta: az inkubátorháznál, 
melyben szakmai szervezetek, tö-
mörülések, szövetségek, vállalkozá-
sok kaphatnak helyet és működési, 
tevékenységi támogatást, a siker zá-
loga a szakmai hozzáértés lesz.

A megyei tanács a projekt köve-
telményeként vállalta, hogy öt évig 
fenntartja, működteti a házat, a teg-
napi szakmai fórumra pedig az isme-
retterjesztésen túl egyfajta konzultá-
cióként került sor, a megyei tanács 
illetékesei ugyanis helyi szakembe-
rekkel, érintett vállalkozókkal számos 
kérdésre kell választ találjanak: kik 
kapjanak helyet a házban, ott milyen 
szolgáltatásokat nyújtsanak, milyen 
más helyi igények vannak, melyeket 
be kell építeni a projektbe? Ötletként 
máris felmerült: klaszterenként, ága-
zatonként, tevékenységi területen-
ként kell befogadni vállalkozókat.

hírfolyam

> Kamatot tartott a jegybank. Továbbra is 
változatlanul, 6,25 százalékon tartotta a hazai 
pénzügypolitika meghatározó kamatrátáját a 
tegnapi kamatdöntő ülésén a Román Nemzeti 
Bank igazgatótanácsa, de nem nyúltak a keres-
kedelmi bankok számára megszabott kötelező 
tartalékráta nagyságához sem. A monetáris ka-
mat egyébként immár 13 hónapja marad eddigi 
történelmi legalacsonyabb szintjén. A jegybank 
döntése egyébként teljes mértékben megegyezik 
az elemzők előzetes várakozásaival is: például a 

Bloomberg által megkérdezett 14 elemző mind-
egyike tartást valószínűsített. A Nemzeti Bank 
közleménye ugyanakkor részletesebben kitér az 
infláció várható alakulására is, mely a júliusban 
az egy évvel ezelőtti áfaemelés bázisév hatásaitól 
mentesülve, várhatóan nagyot fog csökkenni. 
A statisztikai hivatal áprilisban 8,3 százalékos, 
májusban 8,4 százalékos éves szintű átlagos 
fogyasztóiár-emelkedésről számolt be, ami jelen 
pillanatban az Európai Unió legnagyobbjának 
számít. A jegybank legfrissebb prognózisában 
2011 végére 5,1 százalékos, míg jövőre 3,6 szá-
zalékos éves szintű inflációra számít.

> Továbbra is francia vezetés alatt 
marad az IMF. Christine Lagarde jelen-
legi francia pénzügyminisztert választotta 
a Nemzetközi Valutaalap igazgatótanácsa 
a szervezet élére. Lagarde megbízatása jú-
lius elsejétől öt évre szól. Kinevezésével 
folytatódik a feltörekvő gazdaságok által 
megkérdőjelezett, csaknem hat és fél év-
tizedes hagyomány, amelynek értelmében 
az IMF élén európai vezető áll. Christine 
Lagarde kinevezése a Nemzetközi Valu-
taalap (IMF) élére „győzelem Franciaor-
szágnak” – közölte kedden este Párizsban 

a francia elnökség, külön üdvözölve, hogy 
„egy nő kerül egy ilyen fontos nemzetközi 
felelősségteljes” állásba. Az új vezérigaz-
gató elődje, Dominique Strauss-Kahn 
májusban mondott le, miután szexuális 
bűncselekmény miatt vádat emeltek elle-
ne. Az 55 éves, kitűnő diplomataként és 
mérsékelt liberálisként jellemzett, jogász 
végzettségű Christine Lagarde Európában 
nagy szakmai tekintélynek örvend, a Fi-
nancial Times eurózóna pénzügyminisz-
tereit rangsoroló listáján 2009-ben az első 
helyen végzett.
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