
Négyezer romániai kis- és közép-
vállalkozás juthat kedvezményes 
hitelhez a kormány által múlt héten 
elfogadott Kogălniceanu-program 
révén. A program keretében meg-
pályázható hitelösszeg vállalkozá-
sonként legtöbb 125 ezer lej lehet.
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A kormány június 29-i ülé-
sén elfogadta a kis- és kö-
zépvállalkozások támogatá-

sára vonatkozó Mihail Kogălniceanu 
elnevezésű programot, amit aztán a 
már másnap közzétett, 2010/60-as 
sürgősségi kormányrendelettel hagy-
tak jóvá. A Kogălniceanu-program 
célja, a szubvencionált kamatú, vagy 
esetenként az állam által részben ga-
rantált hitelvonalak révén a kis- és 
középvállalkozások támogatása lesz. 
A többéves, 2011–2013-as időszakra 
vonatkozó program keretében éven-
te egy vállalkozásnak maximum 125 
ezer lej értékű hitelvonal nyújtható, 
részben kamattámogatással vagy ese-
tenként a hitel állami garanciája mel-
lett, a hitel révén biztosított készpénz-
készlettel pedig az adott vállalkozás 
tevékenységének egy éven át történő 
finanszírozására nyílna lehetőség. A 
program haszonélvezői azok a cégek 
lehetnek, akik a 2004/346-os törvény 
feltételei szerint a kis- és középvállal-
kozási kategóriába sorolhatók be. E 
hitelre azonban nem lesz bármelyik 
vállalkozás jogosult, ugyanis eleget 
kell tenniük bizonyos kritériumok-

nak. Így többek között nem lehetnek 
anyagilag nehéz helyzetben, viszály-
ban a hitelintézetekkel, gazdasági és 
pénzügyminisztériummal, a céggel 
szemben nem bocsátottak ki állami 
támogatás visszatérítésére vonatko-
zó végzést, a megelőző három évben 
nem részesült 2 ezer eurót megha-
ladó – a szállítócégek esetében 100 
ezer eurót meghaladó – minimisz-
segélyben; nem szerepel hátralékos 
hitellel a Banki Kockázati Központ 
(CRB) nyilvántartásában; nincs vele 
szemben fizetésképtelenségi eljárás; 
illetve minimum egymást követő két 
évben tevékenységet fejtett ki.

A hitelvonalból származó össze-
geket kizárólag beszerzési-termelési, 
értékesítési költségekre, munkálatok 
és bérek kifizetésére, valamint az 
adók és illetékek befizetésére lehet 
fordítani. A programban nem vehet-
nek részt biztosítási és pénzműveleti, 
ingatlanügyleti, fegyvergyártó és -for-
galmazó cégek, dohány- és szeszipari 
termékeket előállító és forgalmazó 
vállalkozások, valamint a lízinggel és 
bérbeadással foglalkozó cégek.

Kormányzati illetékesek szerint a 
program felfuttatásának mechaniz-
musa igen egyszerű lesz, gyakorlatba 
ültetését pedig az elektronikus rend-
szerben zajló ügyintézés is könnyíti. 
A Kogălniceanu-programban részt 
vevő bankok kiválasztására ugyan-
akkor az elkövetkező időszakban 
kerül sor, ezt követően pedig az 
érintettek azokhoz fordulhatnak, 
benyújtva a szükséges űrlapokat. A 

hiteligénylőknek azonban bizonyos 
garanciákkal is rendelkezniük kell.

A válság hatásainak érződése, illet-
ve a kis- és középvállalkozások hitele-
zési feltételeinek megszigorodása mi-
att Emil Boc kormányfő szerint igen 
nagy jelentősége lesz e programnak. 
„Végeredményben azt szeretnék elér-
ni, hogy a kis- és középvállalkozások 
könnyűszerrel juthassanak hozzá hi-
telekhez” – magyarázta a kormányfő. 
Nem titkolta viszont, hogy a program a 
magyarországi Széchenyi-kártya min-
tájára épül, különbség csak az, hogy 
míg Magyarországon csak a bankok 
és cégek közti együttműködésre épült, 
Romániában az állam is beszáll a tá-
mogatásba. A kedvezményezett vállal-
kozások és az engedéllyel rendelkező 
magánszemélyek kapnak egy Master 
Card típusú bankkártyát, amellyel 
bárhol tudnak fizetni, illetve anélkül is 
hozzá tudnak férni a bankszámlájuk-
hoz, hogy személyesen felkeressenek 
egy bankfiókot. Emellett a kormány 
egy kuponrendszert vezetne be, amely 
kis, innovatív projektek kivitelezését 
segítené elő. Ezeket a cégek kutatási, 
fejlesztési, tanácsadási szolgáltatások 
megvásárlására igényelhetnék.

A program tényleges indulása 
azonban pillanatnyilag még nem 
világos, ehhez ugyanis a program-
ban részt vevő hitelintézetek kivá-
lasztása is előfeltétel. Ugyanakkor 
várni kell az alkalmazási normákra 
is, amelyeket majd kormányhatáro-
zattal fognak jóváhagyni, előrelát-
hatólag július 11-ig. 
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> Évértékelőre készül a csíki RMKT. 
Az elmúlt egy évi tevékenységéről számol 
be szerdán tagjai, valamint a közgazdaság-
tan, illetve a gazdasági gondolkodás iránt 
érdeklődő szimpatizánsok előtt a Romániai 
Magyar Közgazdász Társaság csíkszeredai 
szervezete – tudtuk meg tegnap Gyerkó 
László szenátortól, az RMKT csíki fiók-
szervezetének elnökétől. A közgazdász-ta-
lálkozóra holnap este 19 órai kezdettel, a 
csíkszeredai Sapientia – EMTE nagyaulá-

jában kerül sor. „A rendezvényre szeretettel 
várunk minden érdeklődő közgazdászt, hisz 
az elmúlt egy év alatt számos tevékenységi 
területben részt vett a csíki RMKT csapa-
ta. Borklubunk és befektetői klubunk mű-
ködik, a háromhavi rendszeres gyűléseken 
neves előadó révén rendre áttekintettük az 
aktuális gazdasági problémákat is, amit ter-
mészetesen idén is folytatni szeretnénk, de 
új ötleteket is várunk, hogy gyarapíthassuk a 
tevékenységi köröket” – fogalmazott tegnap 
lapunknak Gyerkó. A távlati célok kapcsán 
elárulta, elsősorban a székelyföldi gazdasági 

problémákat veszik górcső alá, ennek kere-
tében viszont olyan konkrét elképzeléseket 
is várnak, amiket értékesíteni is lehet az el-
következő időszakban. A gazdasági szakem-
ber érdeklődésünkre kitért az idén alapított 
Csíki Vállalkozói Egyesületre is, elárulva, az 
immár 22 céget tömörítő szervezet tagjai 
csütörtökön készülnek az alapszabályzat alá-
írására, amit aztán a jövő héten az egyesület 
hivatalos bejegyzése követ. „A névbejegyzés 
már megvan, tehát az egyesület bejegyzé-
sének jogi oldalát szeretnénk felpörgetni. 
Időközben megválasztottuk az egyesület 

vezetését is: Bulbuk Márton az elnöke, most 
pedig olyan ügyvezetőt keresünk, aki a napi 
operatív dolgok rendezését is felvállalná” – 
árulta el Gyerkó László. Hozzátette, az egye-
sület – alapítóin keresztül – Székelyföld gaz-
dasági fölemelkedését tűzte zászlajára, de a 
problémák megvitatása és a tapasztalatcsere 
mellett elsődleges célkitűzésként vállalják a 
vállalkozókat érintő projektek, információk 
közzétételét is. „Olyan kiforrott vállalko-
zói csoport létrehozása a cél, mely tényleg 
együtt gondolkodik Székelyföld felemelke-
déséért” –  fogalmazott.
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Felkarolják a kis- és közepes 
vállalkozásokat

322-es iNtézKedés

Új aszfalttal tüntetik el 
az árvíz nyomait
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Több tízmillió eurót is sikeresen hívhatnak le az Or-
szágos Vidékfejlesztési Program 322-es intézkedés 
keretében a Hargita megyei önkormányzatok a ta-

valy az árvizek által megrongált 207 kilométernyi Hargita 
megyei úthálózat rendbetételére és felújítására – mondta el 
tegnap lapunknak nyilatkozva Tánczos Barna államtitkár, 
aki a konzultációs sorozat első állomásaként tegnap délelőtt 
Csíkszeredában, a megyei önkormányzat márványtermében 
ismertette a kiírás feltételeit és pontrendszerét az érdekelt 
polgármesterekel. 

„Úgy láttam, az önkormányzatok szempontjából sok-
kal fontosabb az előzetes konzultáció, mint az utólagos 
lobbipróbálkozás. Természetesen, ha a leadott pályázat és 
a dokumentáció olyan rendszerbe kerül be, ahol módo-
sítani nem lehet és nem is szabad, ott már a támogatási 
lehetőségek nagyon szűkösek. Persze vannak még olyan 
értelmezési problémák, ahol a minisztériumból és a köz-
ponti intézményből ráhatással segíteni tudunk. De a leg-
fontosabb az, hogy jól előkészített projektek kerüljenek be 
a rendszerbe” – magyarázta Tánczos a konzultációs találko-
zók értelmét. Elmondta, a tegnapi Hargita megyei után ma 
Kovászna megyében 
tájékoztatja a polgár-
mestereket, míg a hét 
második felében Szilágy 
megyébe is ellátogat. 
„Persze ha más megyék-
ből is igény van erre, 
más erdélyi megyékbe 
is szívesen ellátogatok. 
A magyar közössége-
ket azzal is támogatni 
tudjuk, hogy községeiket – ahol tényleg súlyos árvízkárok 
voltak – egy ilyen nagyságrendű projekt megnyerésével se-
gítjük” – tette hozzá a csíki származású politikus. 

Mint Tánczos Barnától megtudtuk, Hargita megyei tele-
püléseken tavaly az árvíz összesen 207 kilométernyi községi 
utat mosott el vagy tett tönkre. „Vannak olyan települések, 
ahol 30–40 kilométernyi árvíz sújtotta út szerepel, és van 
olyan is, ahol csak 500 méteren rongálódott meg az útsza-
kasz. Úgy gondolom, arra kell koncentráljunk, hogy a 2-3 
kilométernél hosszabb útszakaszokat felújítsuk, mert nem-
csak az árvízkár rendbetételére, hanem az illető útszakasz 
modernizálására is pályázni lehet. Azért jöttem még a pá-
lyázatok előkészítési időszakában, hogy a pontos pontozási 
rendszert a tanácsadó cégek, valamint a polgármesteri hiva-
talok is megismerjék, hisz nagyon fontos számunkra, hogy 
az illető útszakaszokat úgy leltározzuk Hargita Megye Ta-
nácsa, illetve a Hargita Megyei Prefektúra segítségével, hogy 
az az illető önkormányzatok előnyére váljon” – magyarázta. 
Az államtitkár szerint a tavalyi árvíz által sújtott Hargita 
megyei települések közül a kárenyhítési pénzre a pontozás 
alapján úgy tűnik Gyimesfelsőlok és Gyimesközéplok pá-
lyázik a legnagyobb eséllyel, ők szinte biztosan nyertesek is 
lesznek. A 322-es speciális kiírás keretében a hónap elejétől 
július 29-ig várják az önkormányzatok pályázatait. „Közel 
156 millió euró áll a rendelkezésünkre, ebből egy pályázat 
összértéke nem haladhatja meg az 1,5 millió eurót” – pon-
tosított Tánczos.

Hargita megyei te-
lepüléseken tavaly 
az árvíz összesen 
207 kilométernyi 
köz ségi utat mosott 
el vagy tett tönkre.

Építkezés lépésről lépésre: a Kogălniceanu-program révén felvehető 125 ezer lejt a kkv-fejlesztés motorjának szánják


