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Újabb természetes eredetű gyógyszerek

Összköltség: 403 287 EUR
EU-hozzájárulás: 94 431 EUR

„Az S.A. Labor Qualitas és a Kísérleti Biológiai és Technológi-
ai Intézet (fr. IBET) bevonásával végzett »NATURFAR« pro-
jekt a kutatási és fejlesztési intézmények és a gyógyszeripari 
vállalatok közötti együttműködés keretébe tartozik. E projekt 
célkitűzése egy olyan csúcstechnológiára alapuló gyártási fo-
lyamat kidolgozása, mely a gyógyszeripar elvárásainak meg-
felelően átalakított, ún. »szuperkritikus« folyadékokat hasz-
nálná az előállításhoz. A projekttől azt várják, hogy segítse elő 
az olyan innovatív termékek piacra dobását, melyeknek aktív 
összetevőit nem védi az ágazat többi vállalatainak szabadal-
ma. A NATURFAR a gyógyszerpiaci termékskála bővítésének 
gyümölcse, piac, mely az utóbbi évekig csak az ömlesztett 
gyógyszervegyészeti hatóanyagok gyártására korlátozódott.”

Francisco Sousa Soares, a „Science et Innovation 2010” 
(Tudomány és Innováció 2010) műveleti program felelőse
Poci2010@poci2010.mcies.pt

PORTUGÁLIA

Rotterdam régi északi negyedének 

rehabilitálása

Összköltség: 851 059 EUR
EU-hozzájárulás: 212 753 EUR

„Rotterdam Északi pályaudvara elhanyagolt, ijesztő kinézetű, 
igazi városi fertő volt. 2002–2004-ben életbe léptették az UR-
BAN II közösségi kezdeményezés keretébe tartozó projektet, 
mely az állomás és közvetlen környékének olyan biztonságot 
nyújtó intermodális, praktikus és vonzó tömegközlekedési 
platformmá alakítását célozta, mely megkönnyíti az utasfo-
lyamot, és könnyedén irányítható. Különféle munkálatokat és 
területrendezést hajtottak végre: az utasok leszállásához 
szükséges övezet kialakítása (»Kiss & Ride«); új világítórend-
szer; taxi-, autóbusz- és kerékpárparkolók; járdák; kábelezés; a 
különféle szállítóeszközök kombinálását elősegítő berende-
zések felszerelése; egy zenebutik elköltöztetése; sűrűbb rend-
őrjárőrök... E projektnek köszönhetően Rotterdam Északi 
pályaudvara valóságos metamorfózison ment át: vendégsze-
rető, biztonságos és jól szervezett hellyé vált. Ez a felélénkítés 
hosszú távon jelentős társadalmi-gazdasági előnyökkel kelle-
ne járjon, Oude Noorden negyed életminőségének javulásá-
val kezdve.”

Adri Hartkoorn, az URBAN II „Noord aan de Rotte” 
program igazgatója
a.hartkoorn@obr.rotterdam.nl (http://www.noordaanderotte.nl)

HOLLANDIA

Észak-Jütland exportprogramja

Összköltség: 3 000 000 EUR
EU-hozzájárulás: 2 000 000 EUR

„Ez a program egy olyan tanulmánynak az eredménye, mely 
azt igazolta, hogy Észak-Jütland vállalatai évi 400-500 millió 
euróra tehető kihasználatlan exportpotenciállal rendelkez-
nek. Következésképp Észak-Jütland tartomány elhatározta, 
hogy reagál erre. Egy exporttapasztalattal rendelkező beavat-
kozó csoportot hoztak létre e program kidolgozásához, mely 
mindmáig valamely dán régió által engedélyezett legjelentő-
sebb erőfeszítést jelenti az exportok vonatkozásában. A ter-
melők külföldi termékértékesítési kapacitásának javítását 
célzó támogatásról van szó. A támogatás olyan tanácsadók 
rendelkezésre bocsátásából áll, akiknek a munkadíját 70%-
ban a 2. célkitűzési alap állja. E tanácsadók piaci tanulmányo-
kat, exportstratégiákat stb. dolgoznak ki. Az akció 354 új 
munkahely létrejöttét kellene eredményezze. Innen ered a 
tartomány elhatározása, hogy egy olyan kiegészítő programot 
is elindítson, mely hozzávetőleg 150 új vállalatot céloz.”

Gitte Madsen, projektvezető, Észak-Jütland tartomány
amt.gm@nja.dk 

DÁNIA

Campania szakértői központjai

Összköltség: 237 738 000 EUR
EU-hozzájárulás: 83 204 500 EUR

„A Campania régióban található szakértői központok hálóza-
tának célkitűzése az ismeretterjesztés, a szükségletek érzéke-
lése és az innovációk átadása a kis- és középvállalkozásoknak. 
A hálózat 10 központja 7 szakterületen tevékenykedik, ezek: a 
környezeti kockázatok elemzése és nyomon követése; a mo-
dern biológia és alkalmazásai; a kulturális javak és a termé-
szeti kincsek védelme és kiaknázása; az agrár-élemiszeripari 
termelés; a termelés szolgálatába állított új technológiák; az 
információs és kommunikációs technológiák; a szállítások. 
Pontosabban fogalmazva: voltaképpen a szabadalmaztatható 
kutatások és a tudásra alapuló vállalkozások megjelenésének 
előmozdításáról van szó.”

Maria Adinolfi , igazgató, a Tudományos Kutatás, Sta-
tisztikák, Információs Rendszerek és Informatika minisz-
tériuma, Campania régió
ricercascientifi ca2@regione.campania.it
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