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A fórumot  T. Mészáros András 
polgármester köszöntötte, majd 
Perlusz László,  a  Vállalkozók 
Országos  Szövetségének  igaz-
gatója  szólt  az  új  Széchenyi-
terv  keletkezésének  körül-
ményeiről.  A terv  készítésébe 
a  kormány  bevonta  többek 
között  a  VOSZ-t  is, még  abban 
a  fázisban,  amikor  az  vitairat-
ként  jelent  meg.  A VOSZ  által 
képviselt  főbb  elvek  megtalál-
hatók a tervben, mindenekelőtt 

a  termelés  elsődlegességének 
hangsúlyozása.  A tervben  a 
kormányzat  egyértelmûen 
kinyilvánítja,  hogy  ténylegesen 
tesz  a  kis-  és  közepes  vállalko-
zások  érdekében,  a  reformok 
nem  merülnek  ki  hangzatos 
szólamokban.  A folyamatok 
értékteremtő  munka  felé  tere-
lése  mellett  a  VOSZ  elvárja, 
hogy  a  kormány  jelentősen 
csökkentse a vállalkozók admi-
nisztratív  terheit,  hiszen  azok 

manapság  a  kétszeresét  teszik 
ki  az  Európai  Unióban  szoká-
sosnak.  A Széchenyi-kártyáról 
szólva  örömmel  nyugtázta, 
hogy  a  2002-ben  indult  prog-
ram életben maradt. Az eredeti 
Széchenyi-kártya  a  folyószám-
lahitelről  szól,  ám  a  gazdaság 
élénkítése érdekében újdonság-
ként  megjelent  a  forgóeszköz-
hitel  és  a  beruházási  hitel  is, 
amelyekre  a  vállalkozásoknak 
nagy  szükségük  van.  A tervek 
szerint  még  az  idén  megjele-
nik  a  Széchenyi-agrárkártya  is, 
amely  lehetővé  teszi  a  mező-
gazdasági vállalkozások helyze-
tének javítását.

Csóli Csaba,  az  Érdi  Ipar-
testület  ügyvezető  igazgatója 
bemutatta a csaknem kilencven-
éves szervezetet, amelyet annak 
idején 35-40 fő alapított. Mára a 
testület fennmaradása kétséges, 
a  városban  mûködő  öt-hatezer 
vállalkozás  közül  mindössze 
négyszázan vállalják a tagságot. 
A szakképzésről  szólva  kifej-
tette,  hogy  a  kétkezi  szakmák 
presztízsét  vissza  kell  állítani, 
a  tanulókat  ismét mestereknek 
kellene oktatni.
A fórum a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség  meghívott  előadói-
nak  szereplésével  folytatódott. 
Kabai Anikó osztályvezető  a 
gazdaságfejlesztéssel kapcsolat-
ban a március 1-jétől beadható 
pályázatokról  beszélt.  Az  EU-s 
források  felhasználásának alap-
eleme a foglalkoztatás növelése, 
a stratégiai pontok között szere-
pel a vállalkozások fejlesztése, az 
innováció  és  a  logisztika  támo-
gatása. Az új Széchenyi-terv az 
eddigiektől  eltérően  közelít  a 
mikrovállalkozásokhoz  (a  tíz 

főnél kevesebb foglalkoztatottal 
mûködő szervezetek), hiszen a 
vállalkozások legnagyobb része 
ebbe  a  kategóriába  tartozik  az 
országban.  A következő  három 
évben  folyamatosan  befogadja 
az  ügynökség  a  pályázatokat, 
amelyeknek  csökken  a  bírálati 
és szerződéskötési ideje.

Benedek Zsolt főosztályveze-
tő-helyettes  a  regionális  prog-
ramokat  ismertette.  Elmondta, 
hogy gazdaság- és környezetfej-
lesztésre, turisztikai szolgáltatá-
sok fejlesztésére elegendő forrás 
áll rendelkezésre, a település- és 
közlekedésfejlesztésre  felhasz-
nálható  források  csökkennek. 
Ingatlanfejlesztésre,  valamint 
oktatásfejlesztés  keretén  belül 
bölcsőde  és  óvoda  létesítésére 
is lehet pályázni.

Antal Tímea  előadásának 
témája  a  humánerőforrás-fej-
lesztés volt. A mikro- és kisvál-
lalkozások  részére  négy  és  fél 
milliárd forint áll rendelkezésre 
munkahelyi képzésre. Egyaránt 
támogathatók  a  vásárolt  szol-
gáltatások  és  a  munkahelyi 
képzések.  Feltétel,  hogy  a  kép-
zéseknek  akkreditáltnak  kell 
lenniük.
Az  előadások  után  a  részt-

vevők  kérdéseket  tehettek  fel 
az  ügynökség  szakembereinek. 
Szóba került a munkahelymeg-
tartó támogatás ügye, a megúju-
lóenergia-termelés,  a  bérlakás-
építés és az energiahatékonyság 
növelésének támogatása.
A rendezvényt  Csóli  Csaba 

lapunknak  a  következőképpen 
értékelte:
–  Az  érdi  vállalkozók  első 

kézből  ismerkedhettek  meg  a 
Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség 

Bemutatták az új Széchenyi-tervet

Megújuló fejlesztéspolitika
Az érdi önkormányzat és az ipartestület Megújuló 
fejlesztéspolitika – Az új Széchenyi-terv bemuta-
tása címmel tájékoztató fórumot tartott a Polgárok 
Házában március 25-én. A rendezvényen mintegy 
60 fõ vett részt, jelezve érdeklõdését a kormány 
gazdaságélénkítõ tervei iránt.

munkatársaitól azokkal a pályá-
zati lehetőségekkel, amelyek az 
új Széchenyi-tervben elérhetők. 
Az  érdi  vállalkozások  fejlődé-
sét  több  területen  segítheti  a 
terv. A legfontosabb, hogy a vál-
lalkozások  talpra  álljanak,  ezt 
elősegíthetik  az  eszközbeszer-
zési  pályázatok.  Jó  lehetőség 
a  zöldenergia  felhasználásának 
fejlesztése, amely egyrészt költ-
ségmegtakarítást  és  munka-
helyteremtést  eredményezhet. 
A harmadik  terület  a  turisztika 

és  az  idegenforgalom  fejlesz-
tése,  Érd  ilyen  szempontból 
kedvező  helyen  fekszik,  ezt  ki 
kellene  használni.  A negyedik 
terület  a  vállalkozások  össze-
fogása  eredményeképpen  meg-
alakítható  klaszterek  létreho-
zása,  amelyek  kiemelten  sze-
repelnek  a  Széchenyi-tervben. 
A rendezvényen  szép  számmal 
voltak jelen a bankok képviselői 
is,  akikkel  az  ipartestület  felve-
szi a kapcsolatot.
  Mucsi Ferenc
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Csóli Csaba, az Érdi Ipartestület ügyvezetõ igazgatója

Az elõadások után a résztvevõk kérdéseket tehettek fel az ügynökség 
szakembereinek

helyi társadalom


