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Tavaly	a	helyi	és	megyei	önkormányzatok	439,9	millió	euró	
támogatást	kaptak	az	Európai	Uniótól	és	más	adományo-
zóktól	Romániában,	adta	hírül	egy	gazdasági	portál.	Ez	
több,	mint	a	2016-ban	lehívott	398,7	millió	euró,	de	jóval	
kevesebb	a	2015-ös	1,2	milliárdnál.	Mivel	egy-egy	uniós	
pályázat	kifutási	ideje	több	év	is	lehet,	arra	voltunk	kíván-
csiak,	Bihar	megyében	hogyan	értékelik	egy	akciócsoport,	
egy	abban	részt	vevő	vidéki	és	a	váradi	önkormányzat	kép-
viselői	az	előző,	2007–2013-as	és	a	jelenlegi,	2014–2020-as	
költésvetési	időszak	pályázási	lehetőségeit.

A Bihar Megyei Akciócsoport (GAL)a mezőgazdasági minisz-
térium pályázataival foglalkozik, hozzá két kisváros, Ér  mi-
hályfalva és Székelyhíd, valamint Vedresábrány, Érábrány, 
Bihar, Bors, Bogyoszló, Hegyközcsatár, Kiskereki, Vámosláz, 
Érkörtvélyes, Bihardiószeg, Körösgyéres, Hegyközpályi, Bi -
harfélegyháza, Szalárd, Szentjobb, Biharszentandrás, Ér -
sem  jén, Értarcsa, Paptamási, Tóti, Vizesgyán és Érszőllős 
községek tartoznak.

Az akciócsoport működéséről, tapasztalataikról és a 2007–
2013-as, illetve 2014–2020-as költségvetési időszakok kü  -
lönb ségeiről és hasonlóságairól Lupşe	Gabriella, az akció  -
csoport elnöke és animátora (a programok ismertetője) 
beszélt lapunknak. Mint mondta, a jelenlegi ciklusban vala-
mivel jobban működnek a dolgok, persze a tapasztalatuk is 
több már.

Vannak mezőgazdaságot támogató vonalaik, az előző cik-
lusban a nagy mezőgazdasági vállalkozások is támogatás-
hoz juthattak az akciócsoporton keresztül. Ebben a ciklus-
ban a kis háztáji gazdaságokat és a fiatal, kezdő mezőgazda-
sági vállalkozókat támogathatják. A mezőgazdaság mellett 
vannak a vállalkozások támogatására és az önkormányzat-
ok fejlesztésére szóló kiírásaik is. „Itt is szélesebb most a 

skála, mint az előző ciklusban, van 
az alapkeret, amiből az önkormány-
zatok az általuk működtetett szolgál-
tatásokat fejleszthetik, illetve két új 
pályázási lehetőség, a szociális prog-
ramokat támogató vonal, illetve a 
kisebbség felzárkóztatását elősegítő 
kiírás, ezekre ugyancsak önkor-
mányzatok pályázhatnak jó eséllyel” 
– mondta az akciócsoport elnöke.

Amellett, hogy ők sem kezdők, sokat 
segít, hogy már ismerik az akciócso-
port működését; a pályázatok elbírá-
lása most hamar megtörténik, talán 
azért is, mert az országos keret 
nagyon hamar kifutott.

Pályázni nehéz, de érdemes
Forrásteremtés lokális szemszögből

„Az is óriási előny most, hogy az embereket nem kell meg-
győzni. Az első ciklusban, amely 2007-ben indult, 2012-re 
jutottunk oda, hogy pályáztattunk, mert volt egy nagy csú-
szás. A települések nagy részének, amelyekkel együtt dolgo-
zunk, többnyire voltak fejlesztési programjaik, mégis volt 
ellenállás; egyszerűen nem mertek pályázni. Mi nagy terü-
letet fedünk le, a távolabbi települések voltak a nagyon kez-
deményezők, és reaktívak. Most, amint meghirdettük a 
kiírást, azonnal érkeztek a pályázatok” – hangzott el.

Széles	körű	támogatás

Jelenleg a stratégiájuk hét intézkedést foglal magában, ebből 
három az önkormányzatoknak szóló alapfejlesztési prog-
ram, van szociális és kisebbség-felzárkóztató, két mezőgaz-
dasági és egy vállalkozásfejlesztésre szóló kiírás. Van még 
egy intézkedésük, de egyelőre csak próbálkozás. Az előző 
ciklusban egyféle kudarcként élték meg, hogy civileket nem 
tudtak támogatni. Most ugyan alacsony keretösszeggel, 23 
ezer euróval, de van kísérlet arra, hogy a helyi értékek és 
hagyományok megőrzését célul kitűző rendezvények szer-
vezését támogathassák.

Néhány konkrét példát is kértünk, és megtudtuk, hogy van 
önkormányzat, amely eszközbeszerzésre pályázik, például 
karbantartó gépeket vásárol; emellett pályázaton keresztül 
falumúzeum épül majd Hegyközszentimrén; Érkörtvélyesen 
az önkormányzat épületét tervezik felújítani; Vedresábrány-
ban iskolai étkezdét alakítanak ki, Körösgyéresen pedig 
orvosi rendelőt. Pályiban iskolafelújítás következik, Ér sem-
jénben sporttermet alakítanak ki, Érmihályfalván járdát 
újítanak fel, Paptamásiban ugyancsak az önkormányzat 
épületét renoválják. Az egyik különlegesség egy agro turiz-
mussal foglalkozó egyesület pályázata, s úgy tűnik, támoga-
tást kap majd; ennek révén egy kúriát újítanak fel és múze-
umot alakítanak ki Gálospetriben. Ezen a vonalon van még 
400 ezer eurójuk, ezt az összeget a térségben működő mező-
gazdasági iskolák támogatására pályáztatják. Ebből 
Mihályfalván sportpályát terveznek, a másik két iskolában, 
Kágyán és Borson pedig eszközbeszerzésre fordítják a pénzt. 
Első körben meg is pályázták a támogatást, de műszaki 
okok miatt az egyelőre csúszik.

„Szociális téren két nagy szociális 
központ kialakítására volt lehetőség, 
ezekre pályáztak is, az egyik 
Kiskerekiben, a másik Kágyán lesz. 
Olyan multifunkcionális központok 
ezek, ahol széles körű szolgáltatást 
nyújt majd a rendszer az egész csa-
ládnak minden szinten, tehát egész-
ségügyi, iskolai ellátásban, munka-
helykeresésben és akár oktatásban is 
részesülhetnek a kicsi gyermektől az 
időskorúak ellátásáig. A cél az, hogy 
ne csak egy hiányosságot orvosol-
junk, mert úgy tűnik, az hosszú 
távon nem vezet a teljes felzárkózta-
táshoz. A pénzből épületet újítanak 
fel vagy építenek, és azt berendezik. 
Előrehaladás, hogy ennek a két szoci-
ális központnak a működtetésére 
hároméves futamidővel lehet pályáz-
ni majd a munkaügyi minisztérium-
nál. Az is óriási előrelépés, hogy a két 
minisztérium elkezdett együttmű-
ködni, s rájöttek, nem elég magát az 
épületet megépíteni, annak a fenn-
tartását is támogatni kell legalább a 
kezdeti időszakban, hogy kialakul-
hasson a munkamenet” – fogalma-
zott Lupşe Gabriella.

A roma felzárkóztatási program 
keretében a tervek szerint 
Bihardiószegen sportkomplexum 
épül, Biharszentandráson pedig gör-
korcsolyapálya, ami különlegesség, 
mert a roma közösséghez közeli terü-
leten lesz, és a kisebbségi és többségi 
lakosságot egyaránt kiszolgálja – leg-
alábbis remélhetőleg. „Nincs még 
ilyen Bihar megyében, nagyon örül-
tünk a kezdeményezésnek. Úgy tűn-
het, hogy ez nem létszükséglet, de 
talán ez is a program lényege: nem 

LupşeGabriella
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elem, hogy a kifizetési kérelmeket is előminősítjük. Fejlőd-
nek az akciócsoportok tudásban, ahogy egyre nagyobb fele-
lősséget tudnak vállalni” – mondta az animátor, s azt is 
megtudtuk tőle, hogy a keretösszeg egy bizonyos százalékát 
az iroda működésére fordíthatják; tevékenységükről 
háromhavonta elszámolnak és jelentenek.

Az akciócsoportok a mezőgazdasági minisztérium által 
meghirdetett pályázatok két százalékát kapják és pályáztat-
hatják. Változást jelent az előző ciklushoz képest, hogy a 
pénzek elosztása terület- és lakosságarányos. Az előző cik-
lusban akár három település is alkothatott akciócsoportot, 
és ugyanazt a keretösszeget kapták, mint egy tíz-húsz tele-
pülést tömörítő csoport, az egyénekre leosztott összeg tehát 
nagyobb volt a kis akciócsoportoknál.

Az akciócsoportok nagy előnye Lupşe Gabriella szerint, 
hogy nem az országos versenyben pályáznak az érintettek, 
hanem a területiben. Az összegek kisebbek ugyan, de kisebb 
önerő is szükséges egy ilyen pályázathoz. A területi verseny 
miatt a kérelmet benyújtóknak szinte 50 százalékos esélyük 
van a sikerre.

Nehézséget jelent, hogy sűrűn változik a jogszabályi háttér, 
és hátráltató tényező a folyamatban észlelt hibák korrigálá-
sa is, hiszen ebből kifolyólag minden működést szabályozó 
dokumentum újra átíródik. Előfordult már, hogy a változá-
sok miatt négyszer-ötször is át kellett írni a pályázatot.

A Bihar Megyei Akciócsoporthoz tartozó településeken 
92 558 ezer ember él 1494 négyzetkilométernyi területen. 
Jelenleg 3,9 millió euróval rendelkeznek, ebből 797,6 ezret a 
működésükre, kiszállásokra stb. fordíthatnak. A közösség 
fejlesztésére 1,5 millió euró, vidékfejlesztésre (gazdasági 
tevékenységek támogatásával) 721,1 ezer euró, a szociális 
központok kialakítására 400 ezer euró, fiatal gazdák támo-
gatására 330 ezer euró, a roma kisebbség felzárkóztatására 
100 ezer euró, a kisgazdák támogatására 61,7 ezer euró, a 
hagyományőrző projektekre pedig 23,7 ezer euró áll rendel-
kezésükre.

A 2007–2013-as ciklusban 3,5 millió eurójuk volt nyolc 
kiírásra, ebből például 1,5 millió eurót fordítottak a falvak 

fejlesztésére, 600 ezer eurót a mező-
gazdasági vállalkozások támogatásá-
ra, a megmaradt összeget vállalko-
zásfejlesztések támogatására költöt-
ték.

Több	lehetőség,	nehézkes	
közbeszerzés

Több a pályázati lehetőség, rossz a 
közbeszerzési szabályzás, de a nehéz-
ségek ellenére minden adódó lehető-
séggel élni kell – röviden így össze-
gezhetnénk a Nagy	Miklós szalárdi 
polgármester által a témában elmon-
dottakat. A község tagja a bihari 
akciócsoportnak, vezetőjét pedig 
arról kérdeztük: milyen pályázati 
lehetőségeik voltak és vannak.

A polgármester szerint több a pályá-
zati lehetőség most, és élénkebb a 
pályázati kedv, bizalommal fordul-
nak az emberek a pályázatírókhoz, 

mindig óriási szükséget szenvedő emberként kell kezelni 
őket, hanem olyanként, aki képes és hajlandó is beilleszked-
ni a társadalomba.”

A kis háztáji gazdaságokra 15 ezer eurót kapnak a pályázók. 
Előlegként megkapják az összeg 75 százalékát, befektetik, az 
utolsó részt akkor kapják meg, amikor az elsőt el tudják szá-
molni. Ez esetben hátrány, hogy csak olyan kisgazdák 
pályázhatnak, akiknek már bejegyzett vállalkozásuk van, 
és ha nem sikerül elszámolniuk, akkor vissza kell téríteni-
ük a támogatást. Az előző ciklusban a kistermelőnek csak 
akkor kellett bejegyeztetnie a vállalkozást, ha megkötötték 
a támogatási szerződést, és ha nem tudott elszámolni, a 
pénz nála maradt.

A fiatal gazdák első vállalkozásának beindítását támogató 
program keretében az a gazda, aki nincs még 40 éves, 40 
vagy 50 ezer euró támogatáshoz juthat a gazdaság méreté-
nek függvényében. Ennek 75 százalékát megkapják, elindít-
ják a vállalkozásukat, majd elszámolnak. Augusztusi beszél-
getésünk idején már hét aláírt szerződése volt az akciócso-
portnak ezen a területen.

Kiírták a vállalkozásfejlesztési pályázatokat is, de csak 
egyetlen pályázat jutott el a szerződéskötésig.

A meglévő vállalkozások továbbfejlesztésére, fiatal kezdők 
vállalkozásindítására a szolgáltatás és a termelés területén 
lehet pályázni. Itt utófinanszírozás van. Megkötik a keret-
szerződést, a pályázónak el kell költenie a pénzt kölcsönből 
vagy saját tőkéből, és részelszámolás van. Így is nagyon 
nagy az érdeklődés a lehetőség iránt; országosan nemigen 
van ilyen pályázat, és nagy segítség az, hogy ha saját befek-
tetésekkel dolgoznak is, de kapnak egy keretösszeget, amire 
számíthatnak. 

Hogyan	működik	az akciócsoport?

Az akciócsoport munkatársai a pályázatok ismertetésével, 
befogadásával, előminősítésével foglalkoznak, megnézik, 
hogy formailag-tartalmilag és a feltételeknek megfelel-e, 
támogatható-e egy pályázat. Mielőtt elindítanának egy 

kiírást, végigjárják a településeket. 
Nagyobb rendezvényeken, például 
mezőgazdasági vásárokon, falunapo-
kon vettek részt. Bemutatják a lehe-
tőségeket, majd megtörténik a kiírás, 
az felkerül a honlapjukra (www.
galbihor.ro). Az akciócsoport munka-
társai információt adnak, végigbe-
szélik a potenciális pályázóval a fel-
tételeket, követelményeket. Egy meg-
határozott naptól kezdve lehet bevin-
ni a pályázatokat, és általában 30 
napon át fogadják őket. Kivétel a vál-
lalkozásokat fejlesztő program, ahol 
megvan annak lehetősége, hogy 
lezárják a kiírást akkor, amikor két-
szer annyi értékű pályázat érkezett 
be, mint amekkora a keretösszeg. 
Megtörténik az elbírálás, majd az 
egyesületi tagokból álló kilencfős 
bizottság ismét átnézi a pályázatokat 
és egyenként az elbírálási kritériu-
mokat is, hogy kiderüljön, megadha-
tó-e az illető pontszám vagy nem. 
Ezen a gyűlésen részt vesznek a 
minisztérium képviselői is, végig 
figyelik, segítik ezt a folyamatot, 
hogy minden törvényes legyen. Meg-
történik az elbírálás, a gyűlésről 
készül egy összesítő táblázat a nyil-
vántartáshoz, az is felkerül a honlap-
ra. Ha a pályázónak nincs ellenveté-
se a kapott pontszámmal kapcsolat-
ban, és az óvási idő letelik, a pályáza-
tokat beviszik a kifizetési ügynök-
séghez, ott újrakezdődik a pályázat 
elbírálása, és ha minden rendben 
van, megtörténik a szerződéskötés. 
„Ha az elszámoláshoz közelednek 
már, akkor hozzánk hozzák be elő-
ször a kifizetési kérelmeket, azokat 
előminősítjük, s utána visszük a kifi-
zetési ügynökséghez. Ez is egy új 

NagyMiklós
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mivel a komoly cégek maradtak meg a piacon. Szerencsés-
nek tartja magát azért, hogy jó csapattal dolgozhat, hiszen 
az eddig benyújtott pályázataik nyertek. A pályázatírás 
komoly munka, nem egy űrlap kitöltését jelenti csak. Végig-
vinni sem egyszerű egy pályázatot, hiszen a támogatási 
szerződés aláírása után kezdődik a tényleges munka, ráadá-
sul a megvalósuló pályázatokat olykor öt évig megfigyelik.

Az óvások is nehezítik egy pályázat lefolytatását, de a kisebb 
önkormányzatok más okból is szinte halálra vannak ítélve, 
hiszen ha nincs pénzük az önrészhez és az el nem számol-
ható költségekhez, a nyertes pályázat is elvész.

„A romániai önkormányzatok nagyon sokat pályáznak. 
Szalárd községnek tíz nyertes, szerződött pályázata van. 
Nagyon sok munka van benne, egy nagy csapat munkája, és 
sok pénz, amit elköltöttünk, mert a hatástanulmányokat, 
mérnököket, szakembereket meg kellett fizetni, engedélye-
ket kellett szerezni, ezek nélkül bármilyen pályázat halálra 
van ítélve. Hiába írok én valamit, szépet, jót, azt a költségve-
tési táblázatot vagy az üzleti tervet szakemberek kell hitele-
sítsék. Ha például egy út elkészítéséről beszélek, egy épület 
renoválásáról vagy újraépítéséről, a költségvetés-tervezettől 
kezdve minden hatástanulmánynak naprakésznek kell len-
nie, ami sokba kerül. Ezeket az önkormányzatoknak elő 
kell teremteniük már a pályázat beadása előtt” – ismertette 
Nagy Miklós a hátteret.

Ennek ellenére azt vallja, minden lehetőséggel élni kell. 
Jelenleg is dolgoznak egy pályázaton a geotermális fűtésről. 
A hatástanulmánya egy éve készül, és ez a munka például 
nem látszik. Sokáig tart az elbírálás, esetenként hiánypótlás 
szükséges, sokszor egy polgármester négyéves mandátuma 
nem elég ahhoz, hogy a pályázatból megvalósított munka 
legyen.

Szintén gyakori, hogy meghirdetnek ugyan egy pályázati 
kiírást, mégis késedelem lesz, mert egyszerűen nem mernek 
aláírni a minisztériumokban. „Két éven belül az országnak 
három kormánya volt, cserélődtek a miniszterek, a minisz-
tériumokban a felelősök. (…) És a boszorkányüldözés miatt 
sem mernek semmit aláírni, hiszen azt mondják, minden 
politikus vagy közigazgatási vezető korrupt. Emiatt sokan 

féltették a szakmájukat, a becsületü-
ket, a családjukat. Voltak, akik sem-
milyen szerződést nem mertek aláír-
ni akkor sem, ha az teljesen rendben 
volt. Ez is lassította az eljárásokat” – 
számolt be a tapasztalatokról.

Azt is hozzátette: a kivitelezők sin-
csenek egyszerű helyzetben. A kor-
mánytámogatású vidékfejlesztési 
pályázatokban például el kell jutni 
egy bizonyos mérföldkőig a kivitele-
zőnek, aztán megtörténik egy átvé-
tel, ami azért jó, mert szakemberek 
ellenőrzik az elvégzett munka minő-
ségét. „A cégeknek nehéz ezt kibírni, 
mivel két, három, négy hónapig, fél 
évig tart a munka, majd jön az ellen-
őrzés, elküldik a papírokat, és sok-
szor újabb két-három hónap múlva 
érkezik meg a pénz. Nagyon sok kivi-
telező a csőd szélére sodródik emiatt. 
Neki ki kell fizetnie az anyagokat, a 
munkabért, és a legszerencsésebb 
esetben hat hónap után kap pénzt. A 
pályázatokkal ez a legnagyobb gond. 
Sokan nem értik meg, miért nem csi-
náljuk gyorsabban. Pénz nélkül 
nagyon nehéz varázsolni, az embe-
reknek minden hónapban utalni kell 
a fizetést, az anyagot ki kell fizetni, a 
gépek üzemanyagát szintúgy. Ez a 
nehézkes a pályázatokban mind az 
önkormányzatnak, mind a kivitele-
zőnek.”

Ebben a ciklusban több pályázati 
lehetőség nyílt meg, és nagyobbak 
voltak a keretek, mondta Nagy Mik-
lós, viszont szomorúan nyugtázta, 
hogy a feladatkiíró füzetekben, 
melyeket az uniós pályázatok eseté-
ben is Romániában készítenek el, 

nagyon sok a buktató. Magyarországon vagy Lengyelország-
ban sokkal egyszerűbbek ezek, leegyszerűsítették magát a 
közbeszerzést is. Nem tartja jónak a közbeszerzési rendszer-
nek azt a kitételét sem, hogy az a nyertes, aki a legolcsóbb 
ajánlatot teszi. „Tegyük fel, nyer valaki egymillió eurót egy 
pályázaton, és valaki elviszi 600 ezer euróért. A többi pénz 
odavész. Kinek spóroltuk meg? Nem magunknak, Romániá-
nak spóroltuk meg, megy vissza. Holott a maradék pénzből 
a kivitelező nem tudja befejezni, ellopják valahonnan a 
munka minőségét. A kivitelező rá van utalva, hogy befejez-
ze, mert aláírta a szerződést, de ez a munka rovására megy. 
Olyan közbeszerzési törvényt kellene hozni, amely azt 
mondja: mivel a tervező köteles betartani egy standard költ-
séget, hogy az aktuális árakat négyzetméterre, köbméterre 
vagy darabra betervezze, azt, aki a költség 75 százaléka alá 
megy, zárják ki a közbeszerzésből, mert 75 százalékból csak 
lopással, csalással lehet kivitelezni. Mert az a kivitelező 
nem mehet csődbe, tehát valamit kispórol.” A törvényhozók-
nak azokat is meg kellene hallgatniuk, akik a gyakorlatban 
viszik végig ezeket a pályázatokat, mert ma nagyon sokszor 
olyanok döntenek, akik azt sem tudják, a gyakorlatban 
milyen helyzetekkel szembesül egy polgármester, egy vál-
lalkozó, egy pályázatíró.

Pályázni	kell	és	szükséges

A pályázatokra a nehézségek ellenére is szükség van – hang-
súlyozza Nagy Miklós. A községnek jelenleg hatféle – nem-
csak uniós – pályázata van: a Falufejlesztési Országos Ügy-
nökségnél (AFIR), a Bihar Megyei Akciócsoportnál (GAL 
Bihor), az Országos Vidékfejlesztési Programnál (PNDR), a 
román–magyar határon átívelő programoknál (RO–HU), a 
Regionális Operatív Programnál (POR) és a Világbanknál 
fut pályázatuk. Több pályázat közbeszerzési eljárását is 
lefolytatták már, és bíznak benne, hogy a többi esetében is 
sikerül a közbeszerzést befejezni és az engedélyeket megsze-
rezni. Jövő tavasszal szeretnék elkezdeni a munkát is.

Ami az akciócsoportos pályázatokat illeti, a polgármester 
szerint ezeket akár az autonómia felé tett lépésnek is tekint-
hetjük, hiszen helyben döntik el, mi az elsődleges. Az pedig 
helyspecifikus: nálunk más a prioritás, mint Dél-Romániá-

ban vagy Moldvában. Ezt a pályázati 
formát erősíteni kellene, nagyobb 
mozgásteret adni az akciócsoportok-
nak, hogy nagyobb keretösszeggel 
gazdálkodhassanak, mert itt a hely-
ben élők dönthetik el, mi a stratégiá-
juk.

Ami Szalárdot illeti, az 1700-as évek-
ben városi rangja volt a településnek, 
s a polgármester arra törekszik, hogy 
kistérségi központtá váljon a község. 
Számára nagy öröm, hogy a fiatalok 
otthon maradtak, családot alapítot-
tak és vállalkoznak, ez azonban azt 
is hozza magával, hogy fejleszteni 
kell az óvodákat és az iskolákat. 
Tavaly a világbanki pályázat része-
ként átadtak egy három csoportot 
befogadó napközi épületet, a Regio-
nális Operatív Program keretében 
pedig egy új iskola építésére pályáz-
tak. Az új, korszerű épületben az 
emeleten az 1–4. osztályosok kapná-
nak helyet, a földszinten kialakíta-
nának egy konyhát és étkezdét, ahol 
a gyermekek meleg ételt kapnának. 
A napköziben ez már működik, ha 
pedig nagyobb tételben vásárolnak 
és helyben készítik el az ételt, az 
egészségesebb és várhatóan olcsóbb 
lesz. Középtávú terv, hogy szaklíceu-
mot is létesítsenek.

A PNDR 1. és 2. programban három 
nyertes pályázatuk van. Az ivóvízhá-
lózat és a csatornahálózat korszerűsí-
tése és bővítése már zajlik, már dol-
goznak a gépek, a projekt befejezése 
után a községhez tartozó mindhá-
rom falu, Szalárd, Hegyközszentimre 
és Jákóhodos minden utcájában lesz 
vezetékes víz és szennyvízelvezetés.
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A PNDR 2-ben egészségügyi pályázatra nyertek támogatást, 
már folyik a közbeszerzési eljárás egészségügyi központ 
építésére. Ide költöztetik majd a háziorvosi rendelőket, a 
jelenlegi épületben pedig szakorvosi rendelőket alakítanak 
ki. Ezt szintén nemzetközi pályázattal oldanák meg, a RO–
HU-s programhoz nyújtottak be Szalárd testvértelepülésé-
vel, a magyarországi Nádudvarral közösen pályázatot. 
Ennek része az orvosi berendezések (ultrahang-, EKG-
készülék stb.) beszerzése is, a szakorvosi rendelők működ-
tetésére pedig a váradi Pelican magánkórházzal kötöttek 
szerződést.

A községben több civil szervezet is működik, ők is nyertek 
pályázatokat, rendezvények szervezésére, lebonyolítására. 
Augusztusi beszélgetésünkkor épp egy ilyen pályázat révén 
volt magyarországi tanulmányúton egy gyermekcsoport.

A szalárdi önkormányzatnak összesen 21 nagyobb projektje 
van, összértékük meghaladta a 88,1 millió lejt. Közülük tíz 
nemzetközi finanszírozású, ezek értéke 48,9 millió lej.

Több	pénz	a	megyeszékhelyeknek

A Nagyváradra vonatkozó kérdéseinkre Marius	Moş, a pol-
gármesteri hivatal Nemzetközi Finanszírozású Projektek 
Igazgatóságának vezetője válaszolt.

A 2014–2020-as költségvetési időszakban a bürokrácia aka-
dályozta elsősorban a pályázatbenyújtást, nagyon későn 
jelentek meg a támogatási útmutatók. Az alapok lehívása 
országosan alacsony, elsősorban a menedzsment hatóságok 
lassúsága miatt, továbbá mert nem vették figyelembe a 
2007–2013-as időszakban szerzett jó tapasztalatokat. Előrelé-
pésnek számít ellenben, hogy a projekteket egy elektroni-
kus rendszerbe lehet feltölteni. Másik újdonság, hogy a 
megyei jogú városok által létrehozott városi hatóság révén 
lehetőség van azon projektek válogatására, amelyeket a 
városi mobilitás területén megelőlegezett összegekből támo-
gatnak. Nagyon fontos a jelenlegi ciklusban, hogy lehetőség 
nyílt a munkálatok megkezdésére a támogatási szerződés 
aláírása előtt, ennek köszönhetően jobban szakaszokra 
osztható a munka.

A megyeszékhelyeknek több pénz 
különítettek el a 2014–2020-as idő-
szakban, és a támogatási területek is 
változatosabbak. Nagyvárad több 
támogatási tengely mentén nyújtott 
be projekteket, főként a Regionális 
Operatív Programhoz, a Nagy Inf-
rastruktúrafejlesztési Programhoz és 
a határon átívelő, RO–HU program-
hoz is. A váradi önkormányzatnak 36 
millió euró van előirányozva város-
fejlesztésre a Regionális Operatív 
Program negyedik tengelyén, és az 
összeg kétszeresére köthet szerződé-
seket. Marius Moş szerint több terü-
leten pályázhattak, mint eddig.

A 2007–2013-as időszakban energia-
hatékonyságra 430 millió lej, üzleti 
infrastruktúrára 124 millió lej, okta-
tásra és kutatásra 86 millió lej, egész-
ségügyre 26 millió lej, közlekedési 
infrastruktúrára 163 millió lej, turiz-
musra és kulturális örökségre 247 
millió lej, szociális projektekre pedig 

25 millió lej értékben pályáztak. A Regionális Operatív 
Program keretében 111,5 millió euró, a HU–RO programok-
ban 32,4 millió euró, az Ágazati Környezetvédelmi Operatív 
Program keretében 88,3 millió euró, az Ágazati Gazdasági 
Versenyképesség-növelő Program keretében 4,1 millió euró, 
az Európai Gazdasági Térségen keresztül 4,3 millió euró, 
más támogatási programokban további 7,1 millió euró, 
összesen 247 millió euró értékű támogatási szerződést írtak 
alá az előző költségvetési ciklusban.

A jelenlegi költségvetési időszakban szintén ezek a területek 
részesülnek előnyben, a váradi önkormányzat 70 uniós pro-
jektje van különböző fázisokban: elkészítés, értékelés, szer-
ződéskötés, megvalósítás. Értékük körülbelül 300 millió 
euró.

A megyeszékhelyek számára a 2014–2020-as periódusban 
meghatározott prioritás a városi mobilitás, minden város-
nak el kellett készítenie több dokumentumot, például a Tar-
tós Városi Mobilitási Tervet, az Integrált Városfejlesztési 
Stratégiát, ezek alapján állapítják meg a fontossági sorren-
det és támogatják a terveket.

Ami a határon átívelő pályázatokat illeti, Nagyváradnak 
kevesebb előnye származott belőlük, mint az előző ciklus-
ban. Most elég későn jelentek meg a kiírások, és a projektek 
működéséről biztosat csak az után tudnak mondani, miu-
tán gyakorlatba ültették őket.

A 2014–2020-as költségvetési ciklusban hat határon átívelő 
projektet nyújtott be a váradi önkormányzat. Hajdúböször-
mény önkormányzatával közösen az infrastruktúra fejlesz-
tése által a foglalkoztatás javítására, illetve a nagypiac 
átalakítására pályáztak, az áfával 7,5 millió euró értékű pro-
jektből 6,5 millió euró jut Nagyváradnak.

A Dr. Gavril Curteanu Municípiumi Kórház a Békés Megyei 
Központi Kórházzal orvosi berendezésekre pályázott, a 2,9 
millió euró értékű projektből 2,4 millió euró jut a váradi kór-
háznak. A Bihar Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház Hajdú-
böszörménnyel és Berettyóújfaluval közösen pályázott fel-
szerelések vásárlására, tapasztalatcserére, képzésekre; Nagy-
váradra kétmillió euró kerül a hárommilliós pályázatból. 

Szintén a megyei kórház pályázott 
Temesvárral és Debrecennel közösen 
a szív- és érrendszeri, illetve a nőgyó-
gyászati betegségek megelőzése és 
hatékonyabb kezelése céljából. A 
hárommillió eurós pályázati összeg-
ből 1,2 millió euró jut a bihari megye-
székhelynek. Regionális oktatási köz-
pont kialakítására a Nagyváradi Fej-
lesztési Ügynökség, a Con stan   tin 
Brâncuşi és a Traian Vuia Műszaki 
Kollégiumok és Biharke resz tes Város 
Önkormányzata pályázott, az ügy-
nökségnek 2,2 millió euró, a Brân-
cuşi-nak 180 ezer, a Vuiá nak 236,2 
ezer euró jut a projektből, Biharke-
resz tesre 311,2 ezer euró kerül.

Nagyvárad és Debrecen közösen 
pályázott a tömegközlekedés fejlesz-
tésére is, a 2,93 millió euró értékű 
projekt keretében egyebek mellett 
hét új autóbuszt vásárolnak Nagyvá-
radon, 50 kijelzőt szerelnek fel a 
bihari megyeszékhelyen, és kidolgoz-
nak egy mobilalkalmazást, amely 
Nagyvárad, Bors, Váradszentmárton 
és Biharkeresztes térségében könnyí-
ti meg az utazások tervezését.

A 2007–2013-as költségvetési időszak-
ban 62 projektet finanszíroztak visz-
sza nem térítendő támogatásból, ezek 
összértéke a már említett 247 millió 
euró volt, ebből a vissza nem téríten-
dő támogatás értéke 150 millió euró, 
a maradék 97 millió az önrész. A 
jelenlegi költségvetési időszakban 
eddig 16 projektre nyertek támoga-
tást, 76 millió euró értékben.

A nyertes projektek között óvodák és 
iskolák hőszigetelése, a Darvas-ház 

MariusMoş
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immár el is kezdett tatarozása, szabadkőműves múzeum lét-
rehozása és az ipari parkban építendő bölcsőde és óvoda is 
szerepel.

Arról is érdeklődtünk, élhetnek-e még a későbbiekben meg-
nyíló pályázati lehetőségekkel. A távfűtési rendszer felújításá-
nak harmadik szakaszára és a Borsi úti intermodális közle-
kedési csomópont építésére a Nagy Infrastruktúrafejlesztési 
Programhoz pályáznak, egy elektromos töltőállomás létreho-
zására a Környezetvédelmi Alaphoz, míg a Regionális Opera-
tív Programon keresztül az új villamosvonalakra, a Ghillányi 
(ma Cantemir) út felújítására, a Sztaroveszky úti és Nagyvá-
sár téri (Centru Civic) aluljárókra, a Dacia híd felújítására és 

az ugyancsak már épülő, úgynevezett 
centenáriumi hídra (a régi csillagos 
híd helyén). A Bémer (ma Ferdi nand) 
tér, a Zöldfa (ma V. Alecsandri) az 
Ezredévi emléktér (Libertăţii) a Nagy-
sándor (ma Aurel Lazăr) utca és a 
Körös bal partjának, Ősi, Rogériusz és 
Szőlős (Nufărul) negyed központjá-
nak rendbetételére, a vár közelében 
létrehozandó parkolóra, további par-
kok kialakítására pályáznak majd.

Fried Noémi Lujza K
ri
ti
ka

Nem szereti az „eastern” kifejezést, inkább mondani akar 
valamit filmjével Kostyál Márk – mondta a rendező egy 
interjúban. A Kojothelyszínéül szolgáló isten háta mögötti 
magyar községben több a por, mint a vetemény, és a déli nap 
úgy tűz a kopott farmernadrágokra, borostákra és lepuk-
kant késdobálókra, mint egy vérbeli westernben. A felszín 
alatti feszültségek pedig azt is rávezetik a kegyetlen tanul-
ságokra, aki erre a legkevésbé számít.

A kényelmes budapesti életét megunt harmincas bankár, 
Bicsérdi Misi (Mészáros András) megörökli elhunyt nagyap-

Megörökölt valóság
Kostyál Márk: Kojot

ja földjét és kidőlt-bedőlt házát a 
beszédes nevű Tűzkőn. Barátnőjével, 
Eszterrel (Dobra Mária) súlyos meg-
rázkódtatáson vannak túl: elvesztet-
ték a magzatukat. Talán a trauma 
okozta fájdalomra keres gyógyírt 
Misi, amikor hirtelen elhatározással 
úgy dönt: nem adja el a telket, hanem 
a romos viskót felújítja, kibővíti, és 
leendő kis családja számára meleg 
fészekké változtatja. Annak rendje és 

Épülaház.
Devajonmeddig?


