Hargita Megye Tanácsa

Gazdasági szereplők támogatása és megerősítése

Hozzájárulni, közreműködni és létrehozni
Nyolc év munka után elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor a megyénkben élő embereknek nem az
infrastrukturális problémák az elsődlegesek, hiszen ennyi idő alatt megyeszerte a legnagyobb
gondokat, nehézségeket sikerült megoldani és kiküszöbölni. Persze munka az még akad bőven, de
elsődleges probléma a munkahelyek teremtése és létrehozása lett, amelyekhez az alapvető
feltételeket már sikerült megvalósítani. A körülmények javításával nagyobb esély nyílik a befektetők
vonzására, hiszen ez is fontos szempont volt számunkra. Sőt, nem csak vonzásra, hanem
létrehozásra is, hiszen a képzések révén létrejöttek kisvállalkozások, vagy akár munkaadók. Minden
szempontból megpróbáltuk megerősíteni ezt a szférát, hogy tudjanak akár a multikkal versenybe
szállni, pályázni, közbeszerezni és közösen fellépni.
A képzések révén a különböző területeken dolgozni kívánók versenyképes oklevéllel is
rendelkezhetnek, valamint a munkaerőpiac összekapcsolása az oktatási kínálattal is esélyeket rejt.
Számos olyan terület van, amelynek a fejlesztése, létrehozása nem teremt konkrét munkahelyeket,
de nélkülük esély sem lehet erre.
Annak ellenére pedig, hogy a megyei tanács kézzelfogható konkrét eszközei nagyon korlátozottak a
munkahelyek tényleges megteremtésében – de együttműködésekkel, a megfelelő utak
megtalálásával, valamint a törvényes keretek között maradva mégis sok olyan kezdeményezés
történt, amelyek végül munkahelyek megszületését eredményezték. Valamint nem mellékes az sem,
hogy a közszféra az egyik legtöbb embert foglalkoztató terület, amelynek köszönhetően a különböző
településeken számos biztos munkahely létezik.
Ahol pedig nem volt lehetőség szó szerint létrehozni, ott megpróbáltunk hozzájárulni, közreműködni
és bátorítani – és talán ez a megyei tanács egyik fontos szerepe, ha a törvényes hatáskör többre
nem is ad lehetőséget.
Fontos lépés a vállalkozások terén
Ez idő alatt mindig fontosnak tartottuk, hogy a tanulni, fejlődni vágyóknak legyen lehetősége a
továbblépésre. Éppen ezért az általunk szervezett képzések ugyancsak hozzásegítik az embereket a
könnyebb megélhetéshez, hiszen a mezőgazdászképzés, méhészképzés, élelmiszeripari feldolgozó,
inseminator, gazdasszonyképző, valamint a gyümölcsfeldolgozók képzése által olyan tudást
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sajátíthatnak el, amelyet nap mint nap használhatnak saját és mások javára. A nyolc év alatt ezeken
a képzéseken összesen 2866 ember vett részt, akik nem csak elismert oklevéllel, hanem lényegi
tudással lettek gazdagabbak. A direkt vagy alintézmények által szervezett képzéseinken fontosnak
tartjuk, hogy a vállalkozói alapismeretek modul mindenhol szerepeljen a tananyagban, hiszen mit ér
a tudás és a lehetőség, ha az adott vállalkozó nem tudja menedzselni saját magát. Ha versenyképes
oklevéllel rendelkeznek, lehetőségük nyílik a pályázásra, az EU-s pénzek lehívására, ezt követően
pedig láncszerűen vállalkozhatnak, akár munkahelyet teremthenek, termelhetnek és eladhatnak.
Számok, amelyek mutatják az irányt
Akárcsak a képzések esetében, a munkahelyek területén is a helyi adottságok dominálnak, hiszen a
legtöbb munkahelyet és megélhetőségi lehetőséget a gazdálkodással, állattartással,
gyümölcsfeldolgozással kapcsolatosan tudtunk létrehozni. Abból kell profitálnunk, amiben van
lehetőség, hiszen hiába szeretnénk aranyat bányászni, ha földjeink termesztésre alkalmasak.
Ez az alkalmasság pedig megmutatkozik abban, hogy a megfelelő legelőknek és vizeknek, valamint
egyéb terméseknek köszönhetően teheneik olyan minőségű tejet adnak, amelyből olyan termékek
készülhetnek, hogy azok megállják helyüket bárhol a nagyvilágban. Ez pedig a szövetkezeti
összefogások mellett a keresztúri, gyimesi és szépvízi gyár munkásainak is köszönhető, ahol
összesen 113 személy dolgozik, valamint 580 gazda részesül kiegészítő jövedelembe e téren. És itt
még nem említettük a kistermelőket, kis családi vállalkozásokat.
Ide tartoznak még a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI) támogatásával létrehozott és
fejlesztett tejbegyűjtő központok, amelyek 85 személy állandó munkahelyét biztosítják, valamint
összesen 2500 gazda megélhetőségét segítik. Jó kezdeményezés és sikerként könyvelhető el a
Székely termék védjegye alatt kézműves sajtokat készítő 24 család vállalkozása, hiszen jelentősen
hozzájárul a megélhetésükhöz, sőt számos példáról tudunk, amikor több generáció végzi együtt a
teendőket, erősítve és fenntartva a régi családmodellt és munkamegosztást.
A Székely termék sikerességét és a benne rejlő hatalmas lehetőséget mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy a 2015-ös évvégi összesítés szerint 93 termelő nyerte el a védjegy használati jogát összesen
684 termékre – ami biztos jövedelmet jelent számukra. De termelőinket nem engedtük teljesen
útjukra a védjegy megszerzését követően, hiszen számtalan értékesítési lehetőséget biztosítunk
számukra, amiről a rendszeresen megszervezett vásárok közkedveltsége a visszajelzés. Emellett
pedig a termelőknek segítettünk ki- és bejutni a nemzetközi üzlethálózatokba. Jó példa erre a Vitos
Kerámia műhely, amely húsz új munkahelyet hozott létre, miután termékei bejutottak a Cora
üzletláncba.
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S bár nem tűnik nagy dolognak, de azzal, hogy a fafeldolgozás terén is sikerült védelmet bizosítani,
szabályokat létrehozni és jó példákat bemutatni az erdőtulajdonosoknak, nőtt annak a lehetősége,
hogy egyre többen koncentráljanak a helyi, legmagasabb szintű feldolgozásra. Ez pedig
egyértelműen jövedelemforrást jelent.
Emellett pedig még fontos megemlíteni, hogy a gyümölcsfeldolgozás által 25 személynek
biztosítottunk munkahelyet, és további 120 ember részese ennek indirekt módon beszállítás,
bedolgozás révén. Persze ez nem a mi érdemünk, mi csak hozzájárultunk ahhoz, hogy ezek a
kisvállalkozások létre tudjanak jönni.
De ahhoz, hogy ezek a lehetőségek továbbra is fennmaradjanak, valamint számuk gyarapodjon,
ténylegesen szükség van az összefogásra és arra, hogy mindenki hozzátegye a maga részét.
Gondolok ez alatt arra, hogy fontos legyen a helyi termékek megvásárlása még abban az esetben is,
ha az plusz anyagi költségekkel jár, hiszen amellett, hogy egészséges élelmiszereket fogyaszthatunk,
a saját termelőinket segítjük, megyénk gazdasági életét lendíthetjük föl általa.
Alintézményeink kínálata
A megyei tanácshoz tartozó intézményekben is említésre méltó a létrejött és fenntartott
munkahelyek száma, ugyanis a Csíkszeredai Megyei Sürgösségi Kórház Smurd sürgősségi szolgálata
104 embert, a tölgyesi kórház és a tölgyesi központ összesen 44 embert, a csíkszeredai Szent Anna
Elhelyezőközpont tíz, a védett lakóotthonok tíz, a Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Közösségi
Fejlesztési Társulás 13 személyt foglalkoztat. Ezek állandó munkahelyeket jelentenek.
Lehetőségek tárháza - Hargita Business Center
A Hargita Business Center elnevezésű vállalkozói inkubátorház kialakításához nagy reményeket
fűzünk, hiszen a megyében egyedi kezdeményezésnek nevezhető. A létesítmény fizikai és szellemi
teret kellene nyújtson és biztosítson a kezdő kis- és közepes vállalkozásoknak. Az egy épületben
lévő irodahelyiségeknek, a tervezett jogi, valamint gazdasági tanácsadásnak köszönhetően,
reményeink szerint a térség, a megye gazdasági életét pozitívan befolyásolja a változás, az
együttműködés.
Összesítés
Összesítve tehát azt mondhatjuk, hogy a nyolc év eredményeként a jelenlegi helyzetben 521
konkrét munkahely megteremtéséhez járultunk hozzá, indirekt módon pedig 5986 embert
segítettünk képzések vagy részjövedelem biztosítása által. S bár ez a szám többségében csak
részjövedelmet jelent, ezzel is csökken a munkanélküliek száma.

3

RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro

A különböző támogatások, projektek, pályázatok keretében megvalósuló munkálatok esetében
pedig törekszünk arra, hogy kiírásainkra helyi cégek, vállalkozások jelentkezzenek. Ha a folyamatban
lévő terveink, projektjeink megvalósítása sikeres lenne, nagy valószínűséggel a fenti arányokon még
javítani lehetne. A fiatalokat, kezdeményezőket, vállalkozni vágyókat pedig folyamatosan várjuk és
hívjuk, mondják el javaslataikat, problémáikat, nehézségeiket. Ahol tudunk, ott segítünk tanácsadás,
támogatás, együttműködés és biztatás terén, hiszen sokszor az akarat és a közös cél szép és hasznos
eredményeket szülhet.
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