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JAVÍTJUK A
HELYI KÖZÖSSÉGEK
MINDENNAPJAIT

Több mint két évtizede programokat és projekteket futtatunk a helyi és regionális
fejlesztés területén - mindezt sikeres modellek létrehozására, amelyek jólétet
teremtenek a minket körülvevő közösségek számára.
Meggyőződésünk, hogy az emberek megváltoztathatják mindennapi életünket, ha
innovatív, fenntartható és a társadalomra hatást gyakorló programokban vesznek
részt. Összehozzuk a hatóságokat és a polgárokat, hogy a kezdeményezéseket
projektekké és a fejlesztési lehetőségeket jólétté alakítsuk. A közösségi vállalkozással és a vállalkozói szellemmel foglalkozunk, és fenntartható struktúrákat fejlesztünk ki, amelyek készen állnak a piaci kihívásokkal való szembenézésre.
Kezdeményezéseinkkel segítünk a vidéki közösségeknek megismerni meglévő
erőforrásaikat és felelősségteljesen felhasználni őket.
Programjaink és projektjeink regionális és helyi területen futnak, négy alterületen:
- Közösségfejlesztés és jó kormányzás
- Vállalkozás és szociális gazdaság
- A civil társadalom kapacitásának növelése
- Vidéki gazdaságfejlesztés

:)

Vállalkozás és szociális gazdaság
Új Vállalkozók: 38 egyedi, innovatív projekt
8 vállalkozás, amelyet a Civitas Alapítvány támogat a Start-up @ CENTRU projekt révén
Szociális vállalkozás a helyi közösségekben
36 vállalkozást hoztunk létre a SPEED projekt segítségével
Közösségfejlesztés és jó kormányzás
Emberek jó tettekkel - Integrált projekt a Mezőség hátrányos helyzetű közösségei számára
Képzőtáborok gyekei és magyarszarvaskendi gyermekeknek
A tea – egy csésze egészség
A mezőgazdasági középiskolák: képzési hub-ok a mezőgazdaság iránt érdeklődő fiatalok számára
Vidéki gazdaságfejlesztés
FoodHub: több mint 230 helyi termelőt összefogó kezdeményezés.
Helyénvaló Bolt: találkozóhely a helyi termelők és a székelyudvarhelyi vásárlók között
Zöld Pont: helyi termékek kiszállítása otthonokba és irodákba
Coop Net: a hálózat, amely szakembereket készít fel mezőgazdasági szövetkezetek vezetésére
A kolozs megyei katonai (Cătina) „Füzes Forrása” gabonatermelők szövetkezetének létrehozása 9
gazda társulásával.
Mezőségi Helyi Akciócsoport területén állattenyésztők számára szövetkezet létrehozása és
fejlesztése
A mi hangunk: a kistermelők hangja a helyi gazdaságban
„Erdélyi Ízek”, az első Kolozs megyei erdei gyümölcsöt termelő szövetkezet
Ulm pincészet: a Kraszna és Berettyó völgyi borászok szövetkezete
A Szamos – Nádas Helyi Akciócsoport területén állattenyésztők számára szövetkezet létrehozása
és fejlesztése
Udvarhelyszéki Gyümölcsfesztivál, 11 éves hagyománnyal rendelkező esemény
Erdélyi Gyógynövénykert
Falugazdász program
A civil társadalom kapacitásának növelése
Vote4Europe: hogyan győzzük meg a fiatalokat, hogy menjenek el szavazni?
ROAD: a közös munka erejéről és a vidékfejlesztésben dolgozó partnerek együttműködéséről
Civitas által mentorált szervezetek
Civitas Consulting
Pénzügyi eredmények

Kolozsvári csapat

HAJDÓ Csaba
Igazgatótanács tagja

ENACHE Smaranda
Igazgatótanács tagja

BAKK Miklós
Igazgatótanács tagja

ECKSTEIN KOVÁCS Péter
Igazgatótanács tagja

KISS Emese
Gazdasági Igazgató

FILIP Valentin
Programigazgató

CIOBANU Carmen
Programigazgató

SUCIU Andreea
Programigazgató

BADEA Cristina
Könyvelői szakértő

OLTEANU Andreea
Közgazdász

LUPEA Gabriela
Közgazdász

BODI Brigitta
Adminisztratív titkár

AUGUSTIN Alina
Projektvezető

ȘARGOV Anna
Projektvezető

MAKSUTOVICI Gelcu
Közbeszerzési szakértő

DEMIAN Gabriela
Projektvezető

DROZAN Raluca
Célcsoport szakértő

ODOBLEJA Anca
Projektvezető

NAE Alexandra
Közösségfejlesztő

NAGY Júlia
Menedzser asszisztens

APOSTU Silvana
Projektvezető

SZABÓ Csaba
Közösségfejlesztő

ÁRKOSI Mariann
Projekt asszisztens

MIHUŢ Delia
PR és Kommunikációs
szakértő

GANCEA Carmen
Projektvezető

CSORBA Zsuzsi
Projekt asszisztens

DÉNES Lajos-Géza
Ügyvezető és pénzügyi
igazgató

KIS Zoltán
Programigazgató

MOLNÁR Judith
Programigazgató

BÁKAI Magdolna
Projekt menedzser

BARTHA-PÁL Csaba
Projekt menedzser

BÁLINT Magdolna
Projekt asszisztens

BUCUR Bernadett
Projekt asszisztens

MENYHÁRT Sarolta
Projekt asszisztens

ORBÁN Árpád
Igazgatótanács tagja

BALOGH Márton
Regionális Igazgató

LAZA - LEUCUTA Loredana BAKO Annamária
Közgazdász
Közgazdász

BARTIȘ Simona
Projektvezető

Székelyudvarhelyi csapat

KOLUMBÁN Gábor
Igazgatótanács elnöke

VEZETŐSÉG

csapatunk

BARA Erzsébet
Projekt asszisztens

DOBAI Margit
Üzletvezető

SZOTYORI Ana-Maria
Projekt asszisztens

DÉNES Izabella
Eladónő

MIHÁLY István
Projekt asszisztens

CSÍKI Kinga - Katalin
Eladónő

NAGY Hajnal - Tünde
Eladónő

VÁL L AL KOZÁS ÉS
SZO C IÁL IS GAZDASÁG

Nehéz, de eredményekkel és elégedettséggel teli esztendőnk volt.
Folytattuk a nagy projekteket, amelyeket már az előbbi években elkezdtünk,
ilyenek az élelmiszer-elosztó hálózat
(Food Hub), valamint a Humán erőforrásfejlesztési EU program (POCU)
keretében létrehozott indulóvállalkozások (Start Up). Folytattuk a
mezőgazdasági iskolákkal való együttműködést és a helyi fejlesztési
kezdeményezéseket.
A projektek egy részét a 2020-as évben is
folytatjuk. Ezek a nagy, több éves futamidejű
projektek
kiegészültek
további
kezdeményezésekkel,
kisebb
léptékű
tevékenységekkel is, melyek azonban ugyanilyen
fontosak
a
helyi
közösségek
és
partnerintézmények számára, amelyekkel együtt
dolgozunk. És ebben az évben folytattuk a
hagyományos Gyümölcsfesztivált, új kiadását
szervezve meg Székelyudvarhelyen a népszerű
rendezvénynek.
A romániai civil társadalom előtt álló kihívások
egyre erősödnek. A szervezetek évről évre egyre
nehezebben biztosítják a tevékenységük
fenntarthatóságát, őrizik az alapjukat képező
értékrendhez való stratégiai orientációt és
hűséget. Alapítványunk sem kivétel ez alól a
tendencia alól.
Egy olyan világban, amelyet a válságok uralnak,
ahol minden nap egzisztenciális félelem van
jelen, arra törekszünk, hogy mi magunk a remény
oázisa maradjunk az élet szolgálatában.
Meggyőződésünk, hogy a termelők és a vásárlók
közötti közösségen alapuló vállalkozások,

valamint
az
újonnan
létrehozott
együttműködések
és
szövetkezetek
megoldásokat kínálnak a biztonságosabb és
fenntarthatóbb helyi életre.
Továbbra is közelítjük a piacgazdaságot és a
vállalkozói szférát, de a folyamat sokkal
nehezebb és lassúbb a vártnál. A jövőben is
törekedni fogunk arra, hogy a szociális
gazdaság kínálta lehetőségekben értékesítsük
a társadalmi vállalkozások létrehozása terén
szerzett évtizedes tapasztalatainkat.
Az intézményi szakmai tapasztalatra, a
szervezetek stabil infrastruktúrájára és
pénzügyeire, valamint az alapítványban
dolgozó kollégák elkötelezettségére építve a
következő évben is követni fogjuk a közösségi
alapú helyi fejlesztésre vonatkozó stratégiánkat.
Magabiztosan és reménnyel tekintünk a ránk
váró új kihívásokra és lehetőségekre.
Kolumbán Gábor
A Civitas Alapítvány elnöke

Fenntartható szociális
gazdasági struktúrákat
fejlesztünk ki, amelyek
készen állnak a piaci
kihívásokra.
Támogatjuk a
vállalkozásokat és bátorítjuk
a vállalkozói szellemiséget és
a szociális gazdaságot.

ÚJ VÁL L AL KOZÓK : 38 EGYE D I, INNOVATÍV PROJ EKT

Projekt időtartama: 2018. január –
2021. január
Költségvetés: 8.900.412,34 lej
Támogató: Európai Szociális Alap, a
Humánerőforrás Operatív Program által,
POCU/82/3.7/104273
A Civitas státusa a projektben:
Főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Fejlesztési Tanácsadó
Csoport (Grupul de Consultanţă pentru
Dezvoltare DCG), Közpolitikai Központ
(Centrul pentru Politici Publice CENPO)

Az év szava az Új Vállalkozók esetében a
növekedés volt. A 2019-es évet az üzleti tervek
versenyének eredményhirdetésével kezdtük – 38
egyedi, innovatív, környezettudatos projektet
választottunk ki. Nagyon sokféle elképzeléssel
jelentkeztek a pályázók: autószerviz, játékgyártás,
IT szolgáltatás, programozás és robotika
gyermekeknek, étterem, siklóernyők javítása,
oktatás, stb.

EGY + AZ É.-NY. RÉGIÓ INDULÓ VÁLLALKOZÁSAINAK

A vállalkozóink 38 együttműködő cégnél végeztek
szakmai gyakorlatot, majd aláírtuk velük a
támogatói szerződést. Ezután kezdődött a projekt
legnehezebb része – az üzleti tervek gyakorlatba
ültetése és a 2.383.282,50 lejes össztámogatás
kiosztása.

A
projekttevékenységek
sokkal nagyobb
hatással vannak a
létrehozott
ökoszisztémára

A projekt megvalósításának első két évében elért
eredmények nem kizárólagosan a vállalkozókra
gyakorolt hatásokban mérhető. Megtanultuk, hogy a
“tovagyűrűző” – hatás működik, és ennek a
folyamatnak a segítségével a projekttevékenységek
sokkal nagyobb hatással vannak az ökoszisztémára:
oktatók, akik új programokat dolgoztak ki, új
készségekkel vértezték fel magukat, a mentorjaink a
startupjaink munkatársaivá vagy klienseivé váltak.
A következő évben a startupok folytatják az üzleti
tervek végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeiket
annak érdekében, hogy elérjék a kapott előleg 30%
-ának megfelelő jövedelmi küszöböt a második részlet
megszerzése érdekében.
Célunk az ökoszisztéma és a már kialakult közösség
növekedése, és működő laboratóriumok létrehozása
vállalkozói fejlődésük érdekében

8 VÁL L AL KOZ ÁS , AME LYET A CIVITAS ALAPÍTVÁNY
TÁM O G AT A Z START- U P @ CENTRU PROJEKT RÉVÉN

Projekt időtartama: 2018. január – 2021.
január
Költségvetés: 11.887.011,47 lej
Támogató: Európai Szociális Alap, a
Humánerőforrás Operatív Program által,
POCU/82/3/7/105851
A Civitas státusa a projekben: Partner
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Iceberg Consulting Kft,
Gyulafehérvár Municipium (Municipiul Alba
Iulia), és Fejlesztési Tanácsadó Csoport
(Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare
DCG) (főpályázó)

Start-up @ CENTRU támogatja az ország központi
régiójának vállalkozóit a vállalkozói készségek
fejlesztésében, valamint a városi környezetben nem
mezőgazdasági profilú vállalkozások létrehozásában és
támogatásában. 2018-ban vállalkozói tanfolyamokat,
valamint egy üzleti terv versenyt szerveztünk meg,
amelyen keresztül 48 vállalkozót választottak ki
támogatásra.
A Civitas Alapítvány által támogatott 8 vállalkozást
szenvedélyes emberek kezdeményezték, akiknek
bátorsága volt álmaik követésére, akik egyszerűen csak
jót akarnak tenni a körülöttük lévőknek. Egyes
vállalkozások a városon belül érezhető kollektív igényből
indulnak ki - legyen az a város kicsi mérete vagy
korlátozott erőforrásai, mások pedig motiváltak arra,
hogy változást generáljanak.

Start-up@CENTRU-nak
2019 a következőket jelentette:

2
2

48
6

mentorálási találkozó

vállakozók
elleneőrző
látogatása

véglegesített és működő
üzleti terv

de minimis támogatás

Bátorság, szenvedély és változás szükségessége három állandó, amely minden üzleti ötletben
megtalálható!

Călin Ilea

vállalkozói iskola

vállakozó

8

miért vagy
vállakozó?

1.353.337.23
RON értékben

Laura Chirilă

Vállalkozó, InstaSunLAV
”A Civitas Alapítvány és az ÚJ Vállalkozók projekt
mozgásba hozott, és azt mondtam, hogy most vagy soha.
A tanfolyamok kiválóak voltak, az oktatók profinak
bizonyultak és alkalmazkodtak azokhoz, akik hallgatták
őket. A coaching találkozók minden szempontból
megfeleltek az elvárásoknak."

Vállalkozó, Photo Squad
"Mindig is azt akartam csinálni, amit szeretek, nem
vonzódtam egy merev 8 órás munkaidőt feltételező
munkahely iránt. Több mint 15 évvel ezelőtt úgy döntöttem,
hogy a fényképezést választom, amikor az alkalmazotti
státus a legmagasabb volt, amire számíthattam. Időközben
a fotózás és a piac is sokat változott nálunk. A továbbiakban
nem lehet csak szenvedélyből élni, szükségesek a
vállalkozással kapcsolatos alapvető ismeretek az üzleti
vállalkozás fenntartása érdekében. ”

Ioana Urs

Gabriel Dincuţă

”Az elképzelés már létezett, de a Civitas támogatása
nélkül a koncepció szakaszában maradt volna. A
program a kezdetektől fogva nagyon jól átgondolt volt.
Először fejlesztette képességeinket, kapcsolatba hozott
minket a „valódi” üzleti világgal, támogatást és képzést
biztosított nekünk az üzleti terv kidolgozásához. Azután
de minimis támogatást biztosított azok számára, akik
megszerezték a szükséges pontszámot. Hasonlóképpen
támogatott erkölcsileg, mentorálással és különösen
vállalkozásunkkal
kapcsolatos
kérdések
megválaszolásával. A Civitas által kínált lehetőség valóra
váltott egy álmot, megadva annak keretét, felépítését és
reális jövőbeli kilátásait. Remélem, hogy a lehető legtöbb
vállalkozó részesülhet ilyen lehetőségekben.”

„Hálás vagyok, hogy nem kellett mindent megtanulnom a
semmiből, és hogy sikerült segítséggel elkerüljem sok
pénzügyi csapdát. Az üzleti terv versenyén elért
pénzösszeg lehetővé tette számomra, hogy sokkal
gyorsabban kezdjem el az üzletet, mint amennyire sikerült
volna saját tőkével.”

Vállalkozó, Flow Communication

Vállalkozó, NEXT ENGINEERING

Alexandra Ungurean

Vállalkozó, Alun art – épitészeti iroda és kis
lakástervezés
„Ha az építészet olyan eszköz, amely javítja az
életminőséget, akkor a vállalkozói szellem lehetőséget
nyújt ezen eszköz kreatív felhasználására. Véleményem
szerint a fenntartható perspektíva felhasználásával pozitív
hatással bíró kis modulokat tervezünk és építhetünk,
ugyanakkor az is, hogy a lakóterület elég kompakt legyen,
hogy bárhol elhelyezkedhessen, anélkül, hogy bármiféle
környezeti hatást hagyna.”

Daniela Suhanea

Gindele Gabor,

Intelligent Digital Solutions
E-kereskedelem & marketing és kommunikációs
szolgáltatások

Vállalkozó, Gindebit
Kutatás és innováció a gravírozás területén
„A pénzügyi támogatás mellett nagyon hasznosak voltak a
mentorokkal való megbeszélések. Nagyon jó mentorom
volt, ezúton is köszönöm Florin Șomodi-nak a segítséget.
Szeretnék köszönetet mondani a Civitas Alapítvány
munkatársainak és az együttműködő partnereknek is,
hogy bíztak bennem és az üzleti tervemben."

Barna Gergő

Sodiso Research - Digitális kutatási megoldások
a társadalomtudományokban
„Vállalkozónak lenni azt jelenti, hogy szabadon lehetünk
kreatívak, olyan projekteket kell javasolnunk és
megvalósítanunk,
amelyek
érdekelnek,
amelyek
meghatároznak, és megfelelnek a saját céljaimnak és az
értékrendemnek. A szakmai és pénzügyi függetlenség
nagyon fontos számomra."

„Azért lettem vállalkozó, hogy saját vágyaim, elképzeléseim
és értékeim alapján építsem fel a cégemet. Mások
korlátozásai nélkül. A kritikus gondolkodás, a
felelősségérzet, a teremtés szabadsága, ami motivál, hogy
napról napra jobbá váljak. A Civitas munkatársai segítettek,
hogy ott is megtaláljam a megoldást, ahol nem reméltem.
Enélkül a vágyaim projekt szinten maradtak volna.”

Szeredai Norbert
Bivouac Adventures

„Úgy döntöttem, hogy vállalkozó leszek, és a hobbimat
profittá változtatom. Erősen hiszek a nyújtott szolgáltatás
előnyeiben, és hogy ez által hozzájárulhatok a résztvevők
egyéni fejlődéséhez. "

Toga Gergő

Steamwash and clean – Ökológiai-automosó
"Vállalkozó lettem, hogy hosszú távon építsek valamit és
saját magam dönthessek, hogy mit akarok tenni."

Kali Szabolcs Barna,

Kali Host - Szállásbiztosítás vakációra és rövid
időszakokra Marosvásárhelyen

Majos Bálint

Trewoo Production
Asztalosműhely újrahasznosítható fából
„A Civitas Alapítványnak köszönhetően megkaptam a
szükséges információkat a Románia Start Up Plus
programjáról, és a vállalkozói ismeretek képzésén
találkoztam a vállalkozó életéhez kapcsolódó nagyon
fontos szempontokkal és a kihívásokkal, amelyekkel
mindennapi életben meg kell küzdenie. Ezen információk
nélkül nem hiszem, hogy ezeket az eredményeket
érhettem volna el."

"Vállalkozó vagyok az idegenforgalom területén, mert
szeretek új emberekkel találkozni. A Civitas Alapítvány
sokat segített nekem a képzéssel és a támogatással - új
barátokat kaptunk és ezért hálás vagyok érte.”

Incze Zsuzsa
Outdoor Adventure

"Vállalkozóvá váltam, mert ez a legjobb módja annak,
hogy ötleteimet a gyakorlatba átültessem, személyes
korlátaimat kitöltsem és ellenőrizzem a saját időmet."

Mathé Adriana

Álomszelet Butik
Kenyér, tésztafélék és friss cukrász termékek
Csíkszeredában
"A vállalkozóvá válás döntését az a szándék motiválta,
hogy előre gyártott alapanyagok nélkül, klasszikus módon
készített édességekkel lepjem meg a helybeli embereket.
Számomra a vállalkozás szorosan kapcsolódik az
édességek területéhez, és, ha nem fedeztem volna fel az
édességkészítés
iránti
szenvedélyemet,
akkor
vállalkozóvá sem váltam volna. "

Health & Harmony Therapy
"Ezen a vállalkozáson keresztül sok embernek tudok
segíteni - új információkkal láthatom el őket, tanácsokat
adhatok nekik. Fejleszteni akarom a vállalkozásomat, de
segíteni szeretnék a körülöttem levőknek is."

Antares Pro Consulting
Üzleti
és
menedzsment
szolgáltatások

tanácsadási

"Személyes életem nehéz fordulópontja után váltam
vállalkozóvá. Így szakmailag újra kezdtem, megpróbáltam
felülmúlni önmagam - a legnagyobb verseny pedig a saját
tehetetlenségemmel való küzdelem volt. A döntés a
kíváncsiságból is jött: korlátozott társadalmi és
munkakörülményekkel rendelkező személy hozzáférhet-e
pénzügyi támogatáshoz? Beléptem a programba, és
követtem az összes lépést, megnyertem a projektet, és
finanszírozást kaptam az ötletemhez ."

Máté Lehel

Kalapos Gasztro Pub, Székelyudvarhely

"A vállalkozói készségek fejlesztésére szolgáló
tanfolyamokból és mentorációs foglalkozásokban is
részesültünk. Rendkívül megnyugtató, hogy van, akihez
fordulni a kérdésekkel, amikor olyan problémákkal
szembesülsz, amelyeket önmagad nem tudsz megoldani.
A projekt végrehajtása során támaszkodhatsz a
szakemberek tapasztalatára, és úgy tűnik, hogy ez által a
dolgok sokkal könnyebben mennek."

Adrian Sarlea

Landscape Universal Tájépítész

Mathé Daniela

Mirela Murar

"Vállalkozóvá válásom oka a szabadság és a korlátlan
növekedési lehetőségek minden szinten. A Civitas
Alapítvány segítségével, a közösen megvalósított projekt
révén közelebb kerültem ehhez, és hamarosan feladom a
munkavállalói státusomat."

Ancuţa Berindei

Mosolygó törpék, játszóhely gyermekeknek

"Topánfalván nincs hely játszani a gyerekeknek, és
elhatároztam, hogy ezen változtatni fogok. A gyerekeknek,
de a szülőiknek is könnyebb és szebb életet akarok
biztosítani. Azt akarom, hogy ez a játszótér biztosítsa a
szülőknek, hogy gyermekeik intellektuálisan és érzelmileg
is fejlődjenek, és élvezzék a szabadidős és szórakoztató
tevékenységeket. Mindezt egy biztonságos környezetben."

SZO C IÁL I S VÁLLALKOZ ÁS O K A HELYI KÖZÖ SS ÉGEKBEN
Projekt időtartama: 2019. december – 2021. december
Költségvetés: 226.229 euro
Támogató: A szakképzés területén működő közösségi programok nemzeti
ügynöksége (ANPCDEFP), ERASMUS + program
A Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Partnerek: Danis Vezetésfejlesztési Alapítvány(Kolozsvár), CNLR Nonprofit Jogalkotási
Központ Egyesület (Bukarest), Consorzio Materahub Industrie Culturali e creative
(Olaszország), Synthesis Center for Research and Education Limited (Ciprus), Diesis
Coop (Belgium)
Szeretjük az embereket, akik jobbá akarják tenni közösségeiket, és ösztönözzük őket ebben a tanulási
szakaszban. Szociális vállalkozások a helyi közösségekben című projekt révén támogatjuk azokat a
vállalkozókat, akik innovatív ötletekkel rendelkeznek és társadalmi hatással rendelkező vállalkozásokat
akarnak elindítani saját helyi közösségeikben. A program 5 partnerével együtt inkubációs programokat
szervezünk 60 román, olasz és ciprusi vállalkozó számára vállalkozási készségeik fejlesztése érdekében
- fejlesztjük ezeket a tanulási eszközöket, amelyeket népszerűsítünk a négy partnerországban, de
európai szinten is.
Olyan inkubációs modelleket akarunk létrehozni a társadalmi hatással rendelkező vállalkozások
számára, amelyek országos szinten funkcionálissá válnak Romániában, Olaszországban és Cipruson.
Belga partnerünk és a vállalkozási fejlesztési tanulmányok segítségével létrehozunk egy integrált
inkubációs modellt, amely a projekt országain kívüli vállalkozóknak szól. A megszervezendő két
transznacionális képzés révén olyan ismeretek, módszerek és eszközök átadását érjük el, amelyek
elősegítik az ezen országok helyi közösségeinek fejlődését, és később munkahelyeket teremtenek.

" Úgy gondoljuk, hogy az erős társadalmi hatással
rendelkező vállalkozások innovatív megoldások a
közösségek jólétére, amelyek új munkahelyeket
teremtenek. A Szociális Vállalkozások a helyi
közösségekben projekt a felnőtteknek az üzleti
környezethez igazított inkubációs programok felé
történő orientálására, valamint az innovatív
finanszírozási eszközökhöz való hozzáférésre
összpontosít.”
Simona Bartiș, projektvezető
2019 decemberében Kolozsváron került megrendezésre az első transznacionális
projektmenedzsment és végrehajtási találkozó, amelyen a partner szervezetek képviselői vettek részt.

e

36 VÁL L AL KOZÁST HOZTUNK L ÉTR E A SPE ED PROJEKT
SEGÍTSÉGÉVEL

Projekt időtartama: 2018. január – 2021. január
Költségvetés: 10.683.494 lej
Támogató: Európai Szociális Alap, a Humánerőforrás Operatív Program (POCU
2014-2020) által
A Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Székelyudvarhely
Partner: Hargita Megyei Innovációs és Inkubációs Szövetség (Asociaţia Centru
Harghita de Inovare și Incubare în afaceri)

2019-ben a projekt egy újabb szakaszához érkezett. Az új vállalkozók informálásban, tanácsadásban,
mentorálásban és felügyeletben részesültek a Civitas és a Hargita Megyei Innovációs és Inkubációs
Szövetség szakértői által. Ebben az évben 36 céget jegyeztek be, amelyekkel közelebb kerülhetnek
álmaik megvalósításához. A legkülönbözőbb gazdasági területeken jegyezték be vállalkozásaikat, talán
alig van kettő egyforma. A szakértők figyelmes segítségével és felügyelete alatt megtörtént a vállalatok
felszerelése, valamint a személyzet alkalmazása (a projekt keretében 76 új munkahely jött létre) és így
elkezdhették gazdasági tevékenységeiket. 2021 legelején a projekt kivitelezése a végéhez ér. Kifejezzük
reményünket, hogy mindegyik vállalkozás életképes marad és virágozni fog továbbra is.

„Minden egyes alkalom, amikor egy új
vállalkozást avattunk, örömmel töltött el és együtt
ünnepeltünk. Mert jó, ha időnként megállunk és
értékeljük, élvezzük a Kedvezményezett és a
Civitas közös eredményeit.”

E M BE R E K J Ó TET TEKKEL - INTEGR ÁLT PROJE KT A
M EZŐ SÉG HÁTR ÁNYO S HE LYZETŰ KÖZÖ SSÉGE I SZÁMÁRA

KÖZÖ S S ÉG F E J LES Z TÉS
ÉS J Ó KORMÁNYZ ÁS

Összehozzuk a hatóságokat
és a polgárokat a jólétet
generáló kezdeményezések
életbe léptetésére
a közösségekben.

Projekt időtartama: 2017. szeptember – 2020.
szeptember
Költségvetés: 10.201.483,22 lej
Támogató: Európai Szociális Alap, Humánerőforrás
Operatív Program (POCU 2014-2020)
A Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Egyesület a Fenntartható Társadalomért
(Asociaţia Centrul pentru o Societate Durabilă ),
Diakónia Keresztény Alapítvány (Fundaţia Creștină
Diakonia), Magyarszarvaskend Község (Comuna
Cornești), Gyeke Község (Comuna Geaca), Gyekei
Általános Iskola (Școala Gimnazială Geaca)
“Integrált
intézkedések
a
Mezőség
(Gyeke
és
Magyarszarvaskend) hátrányos települései számára” projekt a
magyarszarvaskendi és gyekei közösségek fejlesztését
célozza, jobb hozzáférést biztosítva az oktatáshoz és a
munkaerőpiachoz, valamint a szociális és egészségügyi
szolgáltatásokhoz.
A projekt célja a közösség tagjainak a nevelése, hogy
kommunikáció és együttműködés útján képesek legyenek
megoldani saját problémáikat.
Azt akarjuk, hogy legalább 300 ember részesüljön az integrált,
orvosi és szociális szolgáltatásokból, és további 100 ember
vegyen részt szakmai továbbképzésen.
Ezen programokon keresztül megpróbáljuk alakítani a
tanulási szokásokat úgy, hogy a kurzusokon való részvétel
természetes rutinná váljon a magyarszarvaskendi és gyekei
emberek számára. Ez egy nehezebb folyamat, mert meg kell
változtatnunk bizonyos előítéleteket. Ugyanakkor meg kell
találnunk a módját annak, hogy a kedvezményezettek úgy
érezzék,
hogy
előnyük
származik
az
ilyen
kezdeményezéseken való részvételből. Motiválnunk kell őket
és be kell vonnunk őket a programba, hogy jobb
életkörülmények között élhessenek. A szakképzési
tanfolyamok olyan foglalkozásokat céloznak meg, mint
villanyszerelő, pék, lakatos, kőműves, fodrász vagy
idősgondozó, és ezeken keresztül azt akarjuk, hogy e 200
embernek több foglalkoztatási lehetősége legyen, és így
javuljon az életminőségük.
people acquire the necessary skills and become more
employable in jobs like electricians, bakers, mechanics,

Visszapillantás a 2019-es évre

150

személyek, aki kintegrált
szolgáltatásokban részesült

személyek, akik képzésen
vettek részt

44

36

személyek akik munkaközvetítésen
vettek részt

40

gyermekek, akik részt vettek az
iskola utáni tevékenységekben
az oktatási HUB-on belül
(dolgoztak az iskolai újságnál,
táborokban jártak vagy részt vettek
a színjátszó együttes tevékenységeiben)

160

személyek, akik egészségügyi
és szociális szolgáltatásokban
részesültek

létrehozott cég

2
2

11

Közösség Napja Magyarszarvaskenden
és Gyekén

figyelemfelkeltő
kampányok

7

- figyelemfelkeltő kampányok
- műhelymegbeszélések a hagyományos
kézművesség fontosságáról

KÉ P ZŐTÁBO ROK GYE KE I ÉS MAGYARS ZARVAS KEN DI
GYE R M E KE KN E K

A M EZŐ GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPIS OL ÁK KÉSZÍTIK FEL A
JÖVŐ M EZŐ GAZDÁSZAIT

Projekt időtartama: 2018. július – 2020. augusztus
Költségvetés: 80.000 USD
Támogató: Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (Fundaţia Open Society Institute)
Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Kolozsvár

Projekt időtartama: 2018. január – 2021. december
Költségvetés: 250.000 USD
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány (Romanian American Foundation)
A Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: World Vision, Junior Achievement România, Romániai Gazdasági Oktatási
és Fejlesztési Központ (Centrul pentru Educaţie Economică și Dezvoltare din
România), Román Európai Közpolitikai Központ (Centrul Român pentru Politici
Europene).

Nevelni akarjuk a Kolozs megye két hátrányos helyzetű közösség gyermekeit, hogy kommunikáció és
együttműködés útján képesek legyenek megoldani saját problémájukat. A gyerekek a játékok során
megtanulják a problémák megoldását, javítják a memória- és figyelmi készségeiket, megtanulnak
együttműködni, tárgyalni, hogy szabályok szerint játszanak, amelyet később megismételhetnek a
konkrét mindennapi helyzetekben.
2019-ben a Nyílt Társadalom Intézet Alapítványával együtt két fontos tevékenységet végeztünk:
- Magyarszarvaskendről és Gyekéről 30 gyermek részesült egyedülálló élményben a projekt keretében
szervezett angol kalandtáborban Poiana Brassóban
- elindult az oktatási program hatásvizsgálata. Ezen a tevékenységen keresztül meg akarjuk tudni, hogy
az oktatási központ hogyan segít a két közösség gyermekeinek
A továbbiakban képzéseket tartunk a magyarszarvaskendi és gyekei iskolák tanárainak. befejezzük a
hatástanulmányt, és új nyári tábort szervezünk ugyanannyi gyermek számára.

A TE A – EGY C S ÉS Z E EG ÉSZS ÉG
Projekt időtartama: 2019. július – 2019.
november
Támogató: Székelyudvarhely Megyei
Jogú Város
A Civitas státusa a projektben:
Főpályázó
Iroda: Székelyudvarhely
Partnerek: Erdélyi Gyógynövénykert
Egyesület (Asociaţia Grădina de Plante
Medicinale din Ardeal)
A projekt az ifjúsági és nevelési tevékenységeket
támogató éves program keretében valósult meg.
Célul tűztük ki a fiatalok tudatosítását az
egészséges
táplálkozás
fontosságáról,
ugyanakkor a helyileg termesztett, illetve
előállított termékek fogyasztásának az egészség
megőrzésében, a betegség megelőzésében
betöltött szerepéről.

A teakóstolással egybekötött tájékoztató
előadásainkon beszéltünk a természetes
alapú termékek – gyógy- és fűszernövények –
jótékony hatásáról. A projekt csapatot Flórán
Albert orotvai termelő erősítette, aki a
gyógynövényekhez
kapcsolódó
munka
szépségeiről mesélt, nem hallgatva el annak
nehézségeit sem. A projektben készült egy, a
napi teafogyasztás fontosságáról, illetve
néhány fontosabb helyi gyógynövény
hatásáról szóló tájékoztató kiadvány is.
Röviden, a Tea – egy csésze egészség című
projektünk tartalma:
- 8 interaktív előadás
- 7 résztvevő székelyudvarhelyi középiskola
- több mint 200 résztvevő diák és tanár

A program segíti a középiskolásokat a vállalkozói készségek fejlesztésében és, hogy napirenden
legyenek a mezőgazdaságban történtekkel, a létező szakképzésekkel. A program fontos alkotóelemei a
tanulmányutak, a mezőgazdasági üzemek képviselőinek és a feldolgozó egységek bemutatása,
valamint konkrét példák, amelyek lehetőséget kínálnak a fiataloknak más tanulási technikáinak
felfedezésére. A partnerekkel közösen műhelymunkákat, adománygyűjtő és projektmenedzsment
tanfolyamokat szerveztünk tanárok számára, és együtt vettünk részt egy franciaországi tanulmányúton,
amelyen a francia mezőgazdasági oktatás felépítését, működési mechanizmusait és a szakmai
gyakorlatokat ismerhettünk meg.

76
17

tanuló vett részt a
tanulmányutakon

50
4 5

tanár szervezett tanulmányutakat
és rendezvényeket az oktatási ajánlatok
népszerűsítése érdekében

több mint

tanulót vontunk be a
népszerűsítő eseményekbe

130

-ből

résztvevő középiskola növelte a mezőgazdaságra
szakosodott osztályok tanulóinak számát

több mint

cég és mezőgazdász működött együtt

"Nagyon tetszett a Civitas Alapítvány projektje,
mert elősegítette, hogy jobban megismerjem a
mezőgazdaság értékláncának szakaszait.
Felnyitotta a szemem, hogy jobban lássam, ami a
valóságban zajlik."
Ciprian Oglavie, végzős tanuló, „Alexandru Borza"
Mezőgazdasági Szakközépiskola, Csombord

Ezután a projekt következő évében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 58
szakközépiskolát finanszíroz majd, és hozzájárul egy új mezőgazdasági szakmai gyakorlat
kialakításához a Franciaországban látott modell szerint.
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FO OD HUB: TÖBB M INT 230 HELYI TER M ELŐ ÉRTÉKES ÍTI
TER M ÉKE IT EZEN A KE ZD E M É NYEZÉSE N KE R ESZTÜ L

VI D É KI
G AZ DASÁG F E J LES Z TÉS

Segítünk a
közösségeknek
megismerni
erőforrásaikat és
felelősségteljesen
felhasználni őket.
Összehozzuk a helyi
termelőket és a
fogyasztókat, hogy
kapcsolatot létesítsünk,
és egy közösséget is
létrehozunk ezen
kezdeményezések
támogatására.

Projekt időtartama: 2017. augusztus – 2020. február
Költségvetés: 46.170 USD
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány (Roman American Foundation)
A Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Open Fields Alapítvány (Fundaţia Open Fields), Közösségi Biztonsági és
Közvetítő Központ Alapítvány (Fundaţia Centrul de Mediere și Securitate
Comunitară-CMSC), World Vision Romania
A Román-Amerikai Alapítvány által támogatott projektet a Civitas Alapítvány a Civil Társadalomért
kolozsvári irodája koordinálja, amely a partnereivel közösen food hub modelleket dolgozott ki. A helyi
termelők fenntartható gazdasági alternatívái lehetnek.
Társulási szerepén túl a food hub helyi ételeket tárol, dolgoz fel és értékesít a fogyasztók és a termelők
számára méltányos áron. A kis- és közepes termelők a programban szereplő szervezetekkel
együttműködnek annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférjenek a piacokhoz, de közösen nevelési
és népszerűsítő kampányokat is tartanak a helyi termékek előnyeiről. Több mint 230 helyi termelő
értékesíti termékeit ezekkel a kezdeményezésekkel, amelyek lefedik Románia fő régióit - a Nord Natural
Vatra Dornei környékén, a Termés és elemózsia (Roade și Merindar) Iaşi körzetében, a Zöld Csomó
(Nod Verde) Kolozsváron, a Helyénvaló Helyi Udvarhelyszéken és a Menndarin Ialomiţa, Vâlcea, Dolj és
Vaslui megyékben.

"Az öt food hub üzleti terveinek majdnem két éve történő
végrehajtása után kantitatív eredményekkel rendelkezünk,
amelyek több mint 230 érintett termelőt, több mint 10.000
megrendelést és több mint 1.000.000 lej összforgalmat
eredményeztek. Számos minőségi és hasznos következtetést
vonhatunk le azok számára is, akik működtetni vagy
finanszírozni akarnak food hubokat. Ezek elsősorban a piacra, a
fogyasztói preferenciákra való figyelmet és a helyi termékek
kínálatának adaptálását célozzák. Nem elegendő a jó helyi
agrár-élelmiszeripari termékek, hatékony logisztikai
megszervezés, gondos gazdálkodás és a mezőgazdasági
termelőkkel és az ügyfelekkel folytatott állandó kommunikáció
nélkül. Szükségünk van egy jól elmondott történetre is. "
Valentin Filip, programigazgató, Civitas Alapítvány
A következő két évben a program partnerei arra törekednek, hogy népszerűsítsék a rövid
agrár-élelmiszerláncot azáltal, hogy új szolgáltatásokat fejlesztenek a fogyasztók számára, növelik a
food hubok termelőkre, családjaikra gyakorolt hatását, és bővítik a termékskálát.

H E LYÉ NVALÓ BOLT: TALÁLKOZÓ HELY A HELYI TERMELŐ K
ÉS A S Z É KE LYU DVARH E LYI VÁSÁRLÓ K KÖZÖT T

Projekt időtartama: 2017. augusztus – 2020. január
Költségvetés: 215.403 USD, saját hozzájárulás: 11.337 USD
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány (Roman American Foundation)
A Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Székelyudvarhely
Partner: Agrárminisztérium Magyarország (Ministerul Agriculturii din Budapesta)
A Helyénvaló Bolt a kistermelők és vásárlók találkozási pontja, tanácsadó központ, de a turisták és a
környék fogyasztói számára kikapcsolódási helyet is jelent. Azt akarjuk, hogy a food hub révén
hozzájáruljunk a felelősségteljes viselkedéshez a környezettel és a közösséggel szemben. Ezért
tevékenységeinkkel megpróbáljuk hangsúlyozni az egészséges helyi termék fontosságát - kóstolókat,
teakóstolókat, farmlátogatásokat, előadásokat szervezünk az iskolákban és más helyi civil
szervezeteknek.
A 2019-es év számokban:
- 5 elhívatott munkatárs
- 75 új termelő
- a nyitvatartási rend meghosszabbítása (hét közben 9-ről 20-ra, szombaton 9-ről 14-re, kivéve a hónap
utolsó szombatját, amikor a termelői vásár zajlik)
- tanulmányutak, vásárok és kiállítások (Budapesti Székely Fesztivál, Varadinum-Nagyvárad,
Agromania-Marosvásárhely, Szentlőrinci Vásár (Magyarország), Csíkszentgyörgyi Székely Fesztivál,
OMÉK-Budapest)
- a kétnyelvű webáruház megvalósítása
- állandó tevékenység a közösségi médiában (Facebook)
- jelenlét a helyi és regionális sajtóban (partnerség a székelyudvarhelyi Tourinfo Irodával az üzlet
kínálatának népszerűsítése érdekében)
- eladás 452 768 lej
A legfontosabb tanulság ebben az évben a kitartás fontossága. Folyamatos erőfeszítésekre van
szükség a kistermelőkkel való együttműködés és a vásárlók nevelése érdekében. Szükséges, hogy
hagyományos alapanyagokból készült innovatív élelmiszereket forgalmazzunk, különösen azért, mert a
20-30 éves fiatalok nem szoktak hozzá a sajtokhoz, a házi kolbászhoz – ők egészséges alapanyagokból
készült egészséges ételeket keresnek, de alacsony tápértékkel.
A projektet a Román-Amerikai Alapítvánnyal együtt folytatjuk a következő két évben. A pénzügyi
fenntarthatóság elérésére törekszünk azáltal, hogy növeljük a hagyományos értékesítést, és különösen
az interneten, a webáruházon keresztül, de felkutatjuk, mint lehetséges partnereket a vállalkozói szféra
szereplőit is, akik a bolt hűséges vásárlóivá válhatnak.

ZÖLD P ONT (NOD VERDE): HELYI
TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA
HÁZHOZ VAGY IRODÁKBA

A projekt időtartama: 2017. augusztus – 2020.
január
Teljes költségvetés: 226.740 USD (215.403
USD támogatott összeg)
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány (Roman
American Foundation)
Iroda: Kolozsvár

A Zöld Csomó sokat nőtt 2019-ben. Nem volt hiány
kihívásokból, de a lelkes vállalkozók, termelők mellettünk
álltak az eseményeken, együtt egy hűséges fogyasztói
közösséget sikerült nevelnünk.
Nagy erőfeszítésekre volt szükség, hogy a termelőinkkel
együtt részt vegyünk vásárokon és termékkóstoltatással
egybekötött eseményeken, de az elégedettség is ehhez
méltó volt. Olyan embereket ismertünk meg, akik
kapcsolatot szerettek volna teremteni a helyi termelőkkel
és rangos eseményeken vettünk részt, mint a Street Food
Fesztivál, Kolozsvári Napok, Boncidai Nyílt Kapuk Napja.
Jelenleg széles árukínálattal rendelkezünk, amelyeket a
www.nodverde.ro honlapon népszerűsítünk, amelyekből
megemlítünk néhány legnépszerűbb kategóriát:
tésztafélék, tejtermékek, feldolgozott hústermékek, sajtok,
olajok, friss zöldség és gyümölcs, pékipari termékek.
Felneveltük a termelők közösségét és örülünk, hogy
jelenleg több mint 65 termelővel azon dolgozunk, hogy az
ő helyi termékeiket népszerűsítsük a kolozsvári piacon.
Szeretnénk elindítani a Kolozsvár környéki helyi termékek
országos kiszállítási programját, hogy közelebb legyünk a
fogyasztókhoz, vendéglátó egységekkel partnerségben
minél több kolozsvári helyszínen, eseményen szeretnénk
jelen lenni.

Optimisták vagyunk és
bízunk a termelőinkben
és az általuk
forgalmazott
termékekben, de
legfőképpen
meggyőződésünk, hogy
a helyi termékek
fogyasztása növekvő
tendenciát mutat és
örülünk azoknak a
lehetőségeknek,
amelyeket ezek
számunkra biztosítanak.

C O O P NET: A HÁLÓZ AT, AMELY
S Z AKÉ RTŐ KET KÉS Z ÍT F EL ,
H O GY M E ZŐ G A Z DASÁG I
S ZÖVETKE ZETE KET
VE Z ES S E N E K
A projekt időtartama: 2017.január – 2019.
június
Költségvetés: 55.167 USD
Támogató: Román-Amerikai Alapítvány
A Civitas státusa a projektben: pályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: A Romániai Gazdasági Oktatási és
Fejlesztési Központ (Fundaţia Centrul pentru
Educaţie Economică și Dezvoltare din
România), Román Európai Politikák Központ
(Centrul Român pentru Politici Europene),
Közösségi Közvetítés és Biztonság Központja
(Centrul de Mediere și Securitate Comunitară),
Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány
(Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile)
Coop Net egy olyan hálózat, amely a romániai farmerek
együttműködését és társulását támogatja. Célja, hogy
olyan szakértőket készítsen fel, akik oly módon képesek
vezetni
egyesületeket
és
mezőgazdasági
szövetkezeteket, hogy képesek legyenek biztosítani a
tevékenységükhöz szükséges forrásokat.
A projekt két éves időtartama alatt a COOP NET
jelentősen nőtt- a tagok létszáma 60%-os növekedést
ért el, a hálózatba civil szervezetek vezetői csatlakoztak,
Helyi Akciócsoportok (GAL) vagy Mezőgazdasági
Szövetkezetek. Ezalatt az idő alatt 16 mezőgazdasági
szövetkezet jött létre az ország különböző vidékein,
Kolozs, Maros, Temes vagy Jászvásár megyékben.
Füzes Forrása Szövetkezet, Erdélyi Aromák
Szövetkezet, A Kőrös Présház Szövetkezet vagy a
Probolai Zöldségek azok között vannak, amelyek a
COOP NET segítségével jöttek létre és fejlődtek.
Ugyanakkor hálózati találkozókat szerveztünk, hogy a
kihívásokról beszéljünk és azokról a szükséges
elemekről, amelyek a projekt sikeres kivitelezéséhez
vezetnek.

A

Hangsúlyt fektettünk a példákra és belső szervezeti
modellekre, jó gyakorlati példákra, a mezőgazdasági
szövetkezetek fejlesztési lehetőségeire, valamint a
társulásra vonatkozó törvénykezésre. Ami a lobby
tevékenységeket illeti, fontos szerepet töltöttünk be
a hivatalos partnerek mellett a mezőgazdasági
szövetkezetek megszervezésére és működésére
vonatkozó törvénykezés terén. Átiratban kértük a
kivitelezésre vonatkozó technikai aspektusok, a
pályázati dokumentációhoz tartozó nyomtatványok
tisztázását, a tevékenységek helyes besorolását az
európai rendelkezéseknek megfelelően, amelyek a
Nemzeti Vidékfejlesztési Programból származó
finanszírozási
intézkedések
végrehajtásának
kereteit képviselik. Ugyanakkor tisztáztuk a projekt
közbeszerzéseinek lebonyolításának módjával vagy
a következő időszakban bevezetett beszámolási
móddal kapcsolatos számos részletet is.

A COOP NET hálózat a létrejött mezőgazdasági
szövetkezetek vezetői közösségének (ügyvezető
igazgatók, elnökök) oktatására és fejlesztésére fog
koncentrálni. A tapasztalat azt mutatta, hogy
legkevesebb 2-3 évre van szükség, hogy a
szövetkezet
működőképes
legyen,
mivel
szükségszerűen át kell menjen különböző fejlődési
szinteken. A hálózat célul tűzte ki, hogy bővítse a
vezetők közösségét, mentorálási üléseken,
nemzetközi tapasztalatcseréken, vagy akár
mesterképzéseken a mezőgazdasági szövetkezetek
vezetőinek, kutatások, és érdekérvényesítés révén. A
COOP NET elsőbbségi listáján olyan események
szervezése is szerepel, ahol egy helyen
találkoznának különböző fontos szereplőkkereskedelmi partnerek, helyi intézmények,
szövetkezeti és közösségi tagok.

A KOLOZS M EGYE I KATONAI
(CĂTINA) „FÜZES FOR R ÁSA”
GABONATE R M ELŐK
SZÖVETKE ZETÉNE K
L ÉTR E HOZÁSA 9 GAZDA
TÁR SUL ÁSÁVAL

ÁL L AT TARTÓ
SZÖVETKE ZETÉNE K
L ÉTR E HOZÁSA ÉS
FEJL ESZTÉSE A
M E ZŐ SÉG HE LYI
AKC IÓ C S OP ORTBAN

Projekt időtartama: 2018. július – 2020.
április
Költségvetés: 97.870 euro
Támogató:
Országos
Vidékfejlesztési
Program
A Civitas státusa a projektben: főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Mezőségi Helyi Akciócsoport
tagjai
(Fermieri
din
GAL
Câmpia
Transilvaniei)

Időtartam: 2019. május- 2021. február
Költségvetés: 110.115,60 euró
Támogató:
Vidéki
Beruházások
Finanszírozási/ Kifizetési Ügynökség és
Európai Unió
A Civitas státusa a projektben:
főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Mezőség Helyi Akciócsoport
gazdái (Fermieri din GAL Câmpia
Transilvaniei)

A Füzes Forrása Mezőgazdasági szövetkezet egy
olyan társulási forma, amely azért jött létre, hogy a 9
szövetkezeti tag a gabonát és olajos növényeket
optimálisan tudja hasznosítani. A Füzes Forrása
Mezőgazdasági Szövetkezet tagjai a következő
kultúrnövényeket termesztik: napraforgó, kukorica,
búza, szója, lucerna, repce, őszi árpa, borsó, emellett
állandó és időszakos legelők, tritikálé, zab és tavaszi
árpa.
A kistermelők társulása lehetőséget biztosít a
gazdáknak, hogy a termelésre koncentráljanak, több
teret átadva az értékesítésre a szövetkezetnek. A
támogatás, közvetítés és közösségi segítség
hozzájárul a csoport megerősítéséhez, ugyanakkor a
konfliktusok megoldásához és elsimításához. A
konkrét
eladási
eredmények
egyre
több
gabonatermesztőt arra fognak ösztönözni, hogy
csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hogy többet
termeljenek, ezáltal pozitív gazdasági hatást
gyakorolva a helyi közösségekre
2019-ben a Füzes Forrása Mezőgazdasági Szövetkezet a
következő megvalósításokat érte el:

- jogi forma bejegyzése
- tapasztalatcsere más romániai, gazdaságilag működő mezőgazdasági
szövetkezetekkel
- termelői csoport elismerését igazoló irat megszerzése
- egy, 9.1 intézkedésre (Nemzeti Vidékfejlesztési Program) benyújtott pályázat,
- egy munkahely létrehozása
- termelés optimalizálása talajelemzések révén

Ennek
az
állattartó
szövetkezetnek
a
létrehozásával támogatjuk az állattartó gazdákat
és fejlődési lehetőségeket kínálunk számukra.
Rendelkezésükre bocsátunk olyan szakértőket,
akik segítenek nekik az új, innovatív termelési
technológiák felkutatásában és innovatív
lehetőségek beazonosításában a tejből készült
termékeiknek az értékesítésére.
Egy olyan üzleti tervet akarunk kidolgozni és
megvalósítani, amely révén a szövetkezet
működni tud és vissza nem térítendő, vagy
részben visszatérítendő forrásokat tud bevonni.
Egyik fő célkitűzésünk a piac elérésének
megkönnyítése, a termékek jelenléte a
vendéglátóiparban,
melynek
érdekében
tárgyalások történtek a területen dolgozó
meghatározó személyekkel. Ennek érdekében
együttműködünk egy Kolozs községi oktató
farmmal, ahol egy tejfeldolgozó gyár van.
A továbbiakban a figyelmünk egy megfelelő név
és olyan identitás megtalálására irányul, amely a
gazdák értékeit fejezi ki.

A M I HAN GU N K :
G AZ DASÁG BAN

A

KISTERMELŐ K

HAN GJA

A

HELYI

Időtartam: 2017.október – 2019. július
Költségvetés: 75.708 euró
Támogató: Országos Vidékfejlesztési Program
A Civitas státusa a projektben: főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Mezei Méz Mezőgazdasági Szövetkezet (Cooperativa Agricola Miere de
Câmpie) és Stoian Vasile egyéni vállalkozó (PFA Stoian Vasile)
A Mi hangunk, egy olyan kezdeményezés, amely a kistermelőket és helyi gazdaságot támogatja olyan
ajándékdobozokkal, amely hőkezeletlen mézet és a hideg évszakra való teát tartalmaz.
A mézet vidéki, ipari létesítményektől mentes környezetben termelik, Szék, Ördöngösfüzes,
Szamosújvár, Dés és Bálványosváralja közeléből, a gyógy- és fűszernövények Szentmihály és
Magyarsárd helységek termelőitől származnak. Maga a doboz is helyi termék, a Pagstudio szociális
vállalkozás készíti, amely csomagolóanyagokat készít kistermelőknek.

2 0 1 9 A M I HANGUNK JELENTŐ SÉG E :
- 10 helyi termelő támogatása
- rövid értékesítési lánc révén forgalmazott ajándékdoboz
- helyi vásárokon és eseményeken való részvétel
(Bonchidai Nyílt Napok a Bánffy Kastélynál, Karácsonyi Vásár,
Pinch of Salt, Street Food Fesztivál Kolozsvár)
- termékkóstolókat és látogatásokat szerveztünk (több mint 80 diák
a Tiberiu Popovici Informatikai Líceumból meglátogatott egy
méhészetet Ördöngösfüzesen)

Milyen egy méhész átlagos napja?
Mint minden szakma, a méhészet is formálja az embert. A méhészek türelmes és következetes
emberek. Amikor a méhészetben vannak lassan telik a napjuk, a hirtelen vagy gyors mozdulatok
zavarják a méheket. A kaptárok fertőtlenítésétől kezdve, a családok szaporításáig vagy a méz és virágpor
begyűjtése, mind lépésenként és gonddal kell történjen. A méhek virágport gyűjtenek, amelyet mézzé
alakítanak át, amelyet megosztanak velünk. Ezt az önzetlenséget gondosan meg kell hálálni, különböző
kezelésekkel és a kaptár tisztán tartásával. A mézzel telt keretek kicentrifugálása, a melegítés (ha
szükséges) és a palackozás ugyanolyan fontos szakaszok-minden gramm számít ebben a folyamatban.

„E R D ÉLYI ÍZEK”, AZ E L S Ő KOLOZS M EGYEI ER E D E I
GYÜM ÜLC S ÖT TER M ELŐ SZÖVETKEZET

D

Projekt időtartama: 2018. május – 2020. május
Költségvetés: 85.966,45 EUR
Támogató: Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR)
A Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Mezőgazdászok az Erdélyi Szamos Helyi Akciócsoport területéről (Fermieri
din GAL Someș Transilvan)

2019 nagyon fontos év volt az Erdélyi Ízek Szövetkezete számára - ez volt az első év, amikor a kilenc
szövetkezeti tag vállvetve dolgozott, és a szövetkezet égisze alatt megjelent termékekkel jelent meg a
piacon. Kihívásokkal, de szép eredményekkel teli év volt - a legfontosabb, hogy a bogyótermelés mintegy
35% -át a Szövetkezeten keresztül értékesítették. Termelőink által termesztett gyümölcsök közül
megemlítjük a málnát, az egrest, a feketeribizlit, a piros ribizlit, a szedret, az áfonyát, a berkenyét. A
szövetkezet termékeit nagyon szeretettel fogadták a kolozsvári fogyasztók, akik nagyra értékelték a
gyümölcsök ízét és frissességét. Eseményekkel teli nyár volt, a Szövetkezet tagjai találkozókat
szerveztek, friss gyümölcsöket kínáltak kóstolásra, és így nagy sikerrel léptek be a kolozsvári fogyasztói
piacra.
Rendezvényeket szerveztünk Széken és Kolozsborsán a termelőknél, ahol örömmel fogadtuk a
gyermekes családokat, akik szívesen kóstolták meg a helyi ételeket, friss gyümölcsöket, áfonyát, szedret
vagy málnát szedtek, és együtt élveztük a szép nyári napokat. Együtt sikerült termelői és fogyasztói
közösséget kialakítanunk, amelyek örömmel népszerűsítik a helyi termékek fogyasztását.
Megtanultuk, hogy az ugyanarra a célra összehívott emberek hozzáadott értéket adhatnak a helyi
termelők és termékek népszerűsítését célzó projektekhez.
A projekt az Országos Vidékfejlesztési Programon keresztül valósul meg, amelyet 2020-ban fejezünk be.

D

U L M P I N C ÉS Z ET: A KRASZNA ÉS BERET TYÓ VÖ LGYI
S ZÖVETKE Z ET BORAI
Projekt időtartama: 2019. július – 2021. június
Költségvetés: 99.994 Euro
Támogató: Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR)
A Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Kraszna és Berettyó völgyi mezőgazdászok (Fermieri din GAL Valea Crasnei
și Barcăului)
A projekt kezdeti szakaszában az öt projektpartnerrel együtt sikerült azonosítani és szerződtetni a
megvalósításhoz szükséges szakértőket: a szövetkezet ügyintézőjét, a műszaki szakértőt és a márkanév
szakértőt. Együtt áttekintettük és felmértük a szőlőültetvények és pincészetek területén, valamint a
szőlőtermesztésben és a bortermelési folyamatokban jelenleg elterjedt gyakorlatokat. Nagyon fontos
eredmény, hogy megtaláltuk a nevet, amely alatt forgalmazásra kerülnek a Szövetkezet borai: Ulm
pincészet - Crama Ulm.
A Szövetkezetet bejegyeztettük és az 5 szövetkezeti tag kidolgozta a 2020. évi munkatervet, aminek a
megvalósítása a továbbiakban a vezetőség feladata lesz.
Mindeközben a legértékesebb leckét közvetlenül a szőlőtőtől tanulhattuk. Megtudtuk, hogy a legjobb
borok előállításához mélyen gyökerező szőlőtövek termése szükséges. Viszont ahhoz, hogy a szőlőtő
mély gyökereket eresszen nincs szüksége túl sok külső segítségre, inkább hagyni kell, hogy önerőből
törjön magának utat a tápanyagok és víz felé. Egyszerű, érthető tanítás, amit talán nehéz elfogadni, de
ennek ellenére érvényes minden egyes kezdeményezésünkre vagy tevékenységünkre.
A következő évre tervbe vettük a szövetkezeti márkanév kialakítását, logóval, címkével, honlappal és a
velejáró reklámkampánnyal együtt. A tagok által előállított termékek értékesítését több csatorna
igénybevételével szeretnénk javítani. Éppen ezért rendezvénysorozatot szervezünk, melynek célja
kínálatunk részletes bemutatása, valamint a kereskedelmi partnereinkhez fűződő bizalmi alapú viszony
kialakítása és megerősítése.

A SZAM O S -NÁDAS HELYI AKC IÓ C S OP ORT TE RÜL ETÉ N
ÁL L AT TENYÉSZTŐK SZÁMÁR A SZÖVETKEZET
L ÉTR E HOZÁSA ÉS FE JL ESZTÉSE

Projekt időtartama: 2019. augusztus – 2020. május
Költségvetés: 97.085 euro
Támogató: Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR)
A Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Kolozsvár
Partnerek: Mezőgazdászok a Szamos-Nádas Helyi Akciócsoportból (Fermieri din GAL
Someș-Nadăș)
A projekt célja az állattenyésztők mezőgazdasági szövetkezetének létrehozása a Szamos-Nádas Helyi
Akciócsoport területén (Kolozs megye északnyugati részén), és támogatni őket abban, hogy alternatívát
találjanak a tej értékesítésére. Jelenleg a vevőik a térség közepes feldolgozói és direkt fogyasztók.

Együttesen a leendő
mezőgazdasági szövetkezet
tagjai 2 378 állattal
rendelkeznek, amelyek
évente körülbelül 328 655
liter tejet termelnek.
A Civitas Alapítvány támogatása a mezőgazdasági szövetkezet törvényes létrehozására, az üzleti terv
kidolgozására és annak végrehajtásában nyújtott segítségre, a tejfeldolgozó logisztika fejlesztésére, a
szövetkezet márkaépítésére és az értékesítéshez szükséges logisztika megteremtésére összpontosít.

U DVAR H E LYS Z É KI GYÜ MÖ LCSF ES ZTIVÁL , 1 1 ÉVES
HAGYO MÁN NYAL RE N DE LKEZŐ ES EMÉNY
Projekt időtartama: 2019. szeptember 13-15.
Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város, Hargita
Megye Önkormányzata
Iroda: Székelyudvarhely
Partnerek: Székelygyümölcs Egyesület (Székelygyümölcs - Asociaţia Prelucrătorilor de
Fructe din Odorheiu Secuiesc) și Helyénvaló KFT (Helyenvalo SRL)
11 éve támogatjuk azokat a közösségeket, amelyek feldolgozzák és értékesítik Udvarhelyszék
hagyományos gyümölcsfajtáit, egészséges és minőségi termékeket kínálva a fogyasztóknak.
Ezek a nyilvános események a vidék gazdáinak és gazdaasszonyainak lehetőséget teremtenek az év
során előállított főtt házi termékek kiállítására és értékesítésére. A Gyümölcsfesztivál egy hagyományos
rendezvény, amelyet az Erdélyi Táncháztalálkozóval egy időben szervezünk - jó alkalom arra, hogy a helyi
termékek kínálata összekapcsolódjon a kulturális kínálattal.
A fesztivál három napja alatt a látogatók megkóstolhatják a házi lekvárokat és szörpöket, természetes
gyümölcsleveket, szárított gyümölcsöket, süteményeket. Idén 11 közösség (Csekefalva, Fenyőkút,
Firtosmartonos, Kénos, Fenyéd, Oroszhegy, Kecset, Máréfalva, Székelymagyaros, Zetelaka és
Kisgalambfalva) számos terméket hozott magával, bemutatva ugyanakkor népi öltözeteiket és
hagyományos szokásaikat.

E R D É LYI GYÓ GYN ÖVÉ NYKERT
Projekt időtartama: Megvalósítást
követő időszak
A Civitas státusa a projektben: Projekt
koordinátor
Iroda: Székelyudvarhely
Partnerek: Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.( Fondul Bethlen Gabor (BGA)
2019-ben is folytattuk a projektben vállalt, a
gyógy- és fűszernövények fenntartható
gyűjtéséhez és feldolgozásához kapcsolódó
közösségi célok teljesítését.
Az Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület
2017-ben jött létre a Vidéken élő hátrányos
helyzetű személyek szociális integrálása
fenntartható
gyógynövénygyűjtés
és
feldolgozás
által
elnevezésű
projekt
eredményeként.

2019-ben az egyesület folytatta a Nyílt Napok
szervezését
a
lókodi
Kompetencia
Központban, ezúttal a Hargita Megyei Tanács
Vidékfejlesztési
Egyesületének
és
a
Communitas Alapítvány támogatásának
segítségével. Ugyanebben az évben három
fóliasátrat vásároltunk és három elosztó
pontot
létesítettünk
Udvarhelyszéken
(Lókodon, Kisgalambfalván, Zetalakán), ahol
gyógynövényeket lehet termeszteni.
A
kedvezményezettek
munkájának
megkönnyítése érdekében egy tanfolyamot
szerveztünk a gyógynövények fóliasátras
termesztéséről, és megjelentettük a Teakönyv
című kiadványt, amely tartalmazza a
környéken található gyógynövények kedvező
hatásainak leírását.

FALUG AZDÁS Z
Projekt időtartama: 2018. október - 2020. június
Költségvetés: 7.680.000,00 Ft.
Támogató: Agrárminisztérium (Magyarország)
Civitas státusa a projektben: Főpályázó
Iroda: Székelyudvarhely
Alapítványunk mindig is feladatának, küldetésének tartotta a közösségen alapuló mezőgazdasági
tevékenységek segítését. Időt és energiát fordítunk arra, hogy megkönnyítsük az agrártársadalom
szülőföldön történő boldogulását. Jó példák erre már működő programjaink: Székelygyümölcs, Erdélyi
Gyógynövénykert és Helyénvaló bolt.
Vidékünkön még újszerű falugazdász programunk 2018 októberétől indult, a magyarországi
Agrárminisztérium támogatásával. A program célja már működő programjaink és meglévő
gazdakapcsolataink megerősítése, újak kialakítása, a helyi gazdák fejlődési képességének erősítése, az
agrárium vonzóbbá tétele a fiatal generációk számára, az információhoz való hozzáférés
megkönnyítése a gazdák számára. A falugazdászunk egy állandó kétirányú kapcsolattartó személy a
környék gazdái és a Civitas Alapítvány között, aki a jó szakmai tapasztalatok és információk átadásában
tud segíteni. A falugazdász egy mezőgazdasági szaktanácsadó, a szakágazati közintézmények
tanácsadását egészíti ki tevékenységével, utat mutathat a fenntartható mezőgazdasági tevékenység
végzésében, segít a bürokrácia útvesztőjében, továbbá tájékoztatja az érdeklődő gazdákat a képzési és
támogatási lehetőségekről. Ezen mezőgazdasági szaktanácsadás szolgáltatásunkat ingyenesen,
bérmentve vehetik igénybe a helyi gazdák.
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A CIVI L TÁRSADALO M
M EG E RŐ S ÍTÉS E

Támogatjuk a jó
gyakorlatok átadását és a
partnerségeket a civil
társadalomban az aktív
polgárság és a ﬁatalok
közösségi életbe történő
bevonásának érdekében.

VOTE 4EUROPE

Projekt időtartama: 2018. október –
2020. március
Költségvetés: 136. 080 EUR (teljes
összeg), 21.000 EUR (Civitas által kezelt
összeg)
Támogató: Európai Bizottság, Európa
az állampolgárokért Program
A Civitas státusa: partner
Iroda: Kolozsvár
Főpályázó: Comite Europeen de
Coordination
Partnerek: Comite Europeen de
Coordination (Belgium), Cooperative
d’lnitiative Jeunes (Franciaország),
Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
(Lengyelország), Fundacio Privada
Trinijove (Spanyolország), ACFI-FIAS
(Belgium)
A Vote4Europe projekt olyan fiataloknak szól,
akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, és
korlátozott
hozzáférésük
van
az
információkhoz és képzési programokhoz.
Ezzel a projekttel arra törekszünk, hogy a
fiatalok megértsék, mit jelent az Európai Unió,
milyen hatással vannak az Unió intézkedései
mindennapi életükre, és mindenekelőtt miért
fontos a szavazásokon részt.

A projekt Romániában, Franciaországban,
Lengyelországban,
Belgiumban
és
Spanyolországban zajlott, kutatási tanulmányokat
készítettünk,
országos
és
nemzetközi
szemináriumokra, vitákra és megbeszélésekre
került sor - mindezt a szavazáson való részvétel
motiválása és a polgári jog gyakorlásának
fontosságának jelzése érdekében.
2019-ben
jelentette:

a

Vote4Europe

a

következőket

Egy
Kolozsváron
szervezett
nemzetközi
konferencia, amelyen 9 ország (Románia,
Spanyolország, Magyarország, Olaszország,
Törökország, Lengyelország, Lettország, Belgium
és Franciaország) több mint 50 fiatalja vett részt. A
cél az volt, hogy ösztönözze a 16 és 35 év közötti
fiatalokat a 2019. májusi európai parlamenti
választásokon való szavazásra. A konferencia jó
alkalom volt arra, hogy találkozzanak és
beszéljenek két európai parlamenti képviselővel,
Daniel Buda-val és Winkler Gyulával.
A konferencia során 3 workshopra került sor:
- A polgári részvétel hatalma, a kolozsvári
Comunitatea Declic koordinálásával
- Információ és hatalom, a gyulafehérvári Forum
Apulum koordinálásával
- Prioritások és realitások az EU-ban, a kolozsvári
Civitas Alapítvány koordinálásával
Egy országos szeminárium Marosvásárhelyen, a
Traian
Săvulescu
Mezőgazdasági
Gimnáziumban, ahol több mint 50 fiatal vett részt
a 17–21 éves korosztályból. A diákokkal
megvitattuk azokat a lehetőségeket, amelyeket
Románia Európai Unióhoz való csatlakozása kínál,
ismertettük az általuk felhasználható információs
forrásokat, valamint a fiataloknak szánt
programokat, például az Erasmus + és az Európai
Szolidaritási Testület.
4 nemzetközi szeminárium Spanyolországban,
Lengyelországban,
Franciaországban
és
Belgiumban.
Három
romániai
fiatalnak
lehetősége volt részt venni a Vote4Europe
szemináriumon Brüsszelben.

RUR AL OPINIONS, ADVO CACY AND D EVELOPM ENT ROAD
Projekt időtartama: 2018. augusztus – 2020. január
Költségvetés: 4000 euro (Civitas által kezelt összeg)
Támogató: Europe for Citizens
A Civitas státusa a projektben: Partner
Iroda: Kolozsvár
Főpályázó: Suomen kylätoiminta ry, együtt 19 európai partnerszervezettel
A Civitas Alapítvány hozzájárulása a ROAD projekthez pontszerű volt. Feladatunk volt egy olyan
tanulmány elvégzése, amely a vidéki térségek gazdasági együttműködését támogató tényezőkről szól,
és ennek a megközelítésnek az eredményeit is bemutattuk az Európai Vidéki Parlamentnek, amelyet
november elején tartottak az Asturiasban.
A tanulmány hasznos anyag volt számunkra, mert képesek voltunk szintetizálni a szövetkezetekkel és a
Helyi Akciócsoportokkal való együttműködés tapasztalatait. Ez az értékelési és megértési gyakorlat
segített jobban megérteni, hogy mit miért tesszünk, és hogyan javíthatjuk beavatkozásainkat.
A ROAD projekt fő tanulsága a partnerségek erősségének és a nemzetközi együttműködésekben rejlő
hatalmas lehetőségeknek a felismerése. Számunkra intenzív, interkulturális tapasztalat volt az, hogy
megértsük a vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket különböző perspektívákból. Hasonlóképpen
sikerült új motivációs és lelkesedési forrásokat találni a más szakemberekkel való munkánk során.

"A polgári neveléssel kapcsolatos minden vita fontos és pozitív hatásokkal
jár. Azok a fiatalok, akikkel kapcsolatba léptem, rengeteg információt
hallanak, amelyeket aztán eltárolnak, de nem értik az információk közti
összefüggéseket. Úgy gondolom, hogy minden, a polgári neveléssel
foglalkozó műhely vagy képzés hasznos, főleg azért, mert kritikus
gondolkodásra sarkalja őket. Nagyon fontos, hogy a fiatalok nyelvén
beszéljünk, és releváns példákkal szolgáljunk számukra bizonyos
szempontok jobb megértése érdekében. Romániában erőteljes
mozgósítást tapasztaltunk a véleményformálók körében a szavazáson való
részvétel ösztönzése érdekében. Színészek, zenészek, bloggerek és civil
szervezetek mind ugyanazon az oldalon állnak, és kampányolnak azért,
hogy a románok elmenjenek szavazni. Hogyan tudjuk meggyőzni a
fiatalokat? Beszélünk velük a saját nyelvükön, kommunikációs eszközükön
keresztül, és értessük meg velük, hogy minden szavazat számít, és
mindegyik hozzájárul a változáshoz."
Alexandra Nae, projektvezető a Civitas Alapítvány részéről

A ROAD projekt 2020 első hónapjában ér véget, de néhány fontos terv továbbra is marad:
- a Vidéki Parlament megszervezése Romániában
- az Európai Vidéki Parlament szervezésére való felújított jelentkezés
- az együttműködés fokozása hasonló szervezetekkel Európában
- aktívabb részvétel az országos - állami vagy magánhálózatokban - a vidékfejlesztés érdekében

C IVITAS C ON S U LTIN G

PÉ NZÜGYI J EL ENTÉS

A Civitas Consulting 2008-ban lett alapítva a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért által. A társaság
nyereségét az alapítvány használja fel, amelyet a helyi közösségek és a polgári társadalom fejlődését
szolgáló projektekre fordít.

2019 Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért

A 2019-es év eredményei:
-10 finanszírozásra benyújtott projekt a PNDR és POR keretében (két projekt közintézményeknek és
további nyolc a magán kedvezményezettek számára)
- több mint 30 megvalósítás alatt álló projekt irányítása (nyolc projekt közintézményekkel, további 23
magán kedvezményezettekkel)
- nyolc tanácsadás közbeszerzési eljárásra

Bevételek
12,936,006
Állami és magán forrásból származó vissza nem térítendő támogatások 11,521,299
Adományok, támogatások (magánszemélyek és társaságok)
1,011,907
Gazdasági tevékenységből származó bevétel
29,339
Osztalék
243,529
Egyéb bevételek
129,931

A legnagyobb kihívást a Civitas Consulting számára az építőipari áremelkedések miatt megakadt
projektek újraindítása volt.

Költségek
Projektek kivitelezési költségei
Adminisztratív költségek
Nettó eredmény

Bevétel

Szamos Síkság Helyi Akciócsoport, Szamosújvár
Mezőség Helyi Akciócsoport
Kraszna és Berettyó Völgye Helyi Akciócsoport
Szamos Nádas Helyi Akciócsoport
Naszód Helyi Akciócsoport

Kiadások
4%

0% 2% 1%

2019 folyamán több partnerünknek nyújtottunk segítséget képzések vagy tanácsadás révén:

12,773,772
12,242,223 95.84%
531,549 4.16%
162,233

8%

89%

Állami és magán forrásból származó
vissza nem térítendő támogatások
Adományok, támogatások
(magánszemélyek és társaságok)
Gazdasági tevékenységből származó
bevétel

96%

Projektek kivitelezési költségei
Adminisztra�v költségek

