
Az együttműködés     helye a kohézióban

Már több mint 15 év eltelt, amióta az EU vagy az EU 

szomszédságában lévő, jelenleg hozzávetőleg 150 régi-

ót egyesítő CRPM részese a régiók közötti együttmű-

ködésnek. Pénzügyi eszközök, metodológia vagy pro-

jektminőség, mekkora út ez az ERFA e téren kiadott 

első rendelkezései óta! Ez a teljesítménynövekedés azt 

eredményezte, hogy egyesületünk a kevésbé sürgősen 

életbe léptetendő, ám annál előrelátóbb projektekkel is 

foglalkozni tudott, olyanokkal, amelyek az új fejlődési 

dinamikák promoválását tűzték ki célként. Az Interreg 

IIIB keretében a CRPM három stratégiai jellegű pro-

jektben is részt vesz:

>  A Területrendezés mediterrán műhelyei (AMAT). 

Az AMAT-ot a Provence–Alpok–Côte d’Azur régió 

és ennek partnere, a Mediterrán Intézet irányítja, és 

ez kilenc északi, illetve déli mediterrán régiót moz-

gósít az újító területi politikák támogatására. Itt 

azonban inkább a Unió mediterrán országait érintő 

politikákat vezérlő pontos feltételek elemzéséről van 

szó, azért, hogy utat engedhessenek a következő 

programozási időszak erős területi kihatásokkal járó 

(avagy „strukturáló”) projektjeinek. Ezt követően a 

különböző régiók bevált területi gyakorlatainak cse-

réjére is sor kerül, hogy előkészíthessék a 2006 utáni 

időszak európai területi együttműködési célkitűzé-

séhez kiválasztásra kerülő olyan cselekvéseket, mint 

a kiemelkedő kockázatok megelőzése, a tengerpart 

védelme, az újítási hálózatok stb.

>  Az Atlanti övezet fejlesztési sémája (SDEA) az at-

lanti övezet policentrikusabb fejlesztési lehetőségei-

nek felkutatásából áll, az európai területfejlesztési 

terv (SDEC) által előírt alapel-

vek betartásával. A hozzávető-

leg húsz atlanti régiót egyesítő 

SDEA-t portói kutatórészle-

günk hozta létre. Az atlanti 

övezetet alkotó területek társa-

dalmi-gazdasági, demográfi ai 

és környezeti tendenciáinak 

elemzéséből kiindulva, az at-

lanti oldal jobb strukturálása 

érdekében, ebből a projektből 

egyrészt a regionális és orszá-

gos, másrészt pedig az interre-

gionális és európai szereplők-

nek szánt stratégiai javaslatok 

kellene előbukkanjanak. Más-

részt ebből a 2006 utáni pro-

jektek együttműködési temati-

kájának is ki kell tűnnie, ezen övezet strukturális 

gyengeségeinek palástolása, valamint a központibb, 

versenyképesebb helyen található régiókhoz mért 

vonzerejének a megerősítése végett. Az e célból szer-

vezett tanműhelyek sora úgy az intézményi (regioná-

lis és helyi hatóságok, az atlanti ív városainak konfe-

renciája révén), mint a társadalmi-gazdasági szerep-

lőket is összegyűjti: egyetemek és kutatóközpontok, a 

transzatlanti hálózat révén (RTA) regionális gazda-

sági és szociális bizottságok, kikötői hatóságok, vál-

lalatok…

>  Harmadrészt egy tranzverzális, a tengeri biztonság-

nak szentelt projekt, melyet az Inforegio Panorama 

15. száma már említett.

Tudvalevőleg, mi szakértőként vettünk részt az olyan 

projektekben, mint az érdekes tapasztalatcseréknek te-

ret adó „Baltic Palette” (Balti paletta) projekt, vagy még 

inkább az INTERACT projekt. Mi egyébként a jelenlegi 

programozási periódus keretében elindított, új „Strat-

med-Medisdec” mediterrán projekt résztvevőiként in-

dultunk útnak. Ennek a projektnek Lazio régió a gazdá-

ja, és bizonyos mértékben az AMAT következtetéseire 

támaszkodik.

Végül, a minket jelen pillanatban legjobban mozgósító 

és rendkívüli jelleggel bíró projekt „A tenger Európája” 

elnevezésű: a CRPM főtitkárságával együtt majdnem 

30 régió fogott hozzá egy zöld könyv előkészítéséhez, 

mely Európa tengeri dimenzióját és a régiók e tekintet-

ben betöltött szerepét taglalja.

Tapasztalatunk azt sugallja, hogy a 2007–2013-as idő-

szakban elvárásainkat a jövendő projektek stratégiai 

jellegének megerősítésére alapozhatjuk, a kisebb fon-

tosságú projektekre jellemző hozzáadott érték elha-

nyagolása nélkül. Ez nem jelent feltétlenül nagyobb 

költségvetést, ez csak a területek különféle szerepválla-

lóinak fokozottabb koordinációját és beavatkozását 

jelenti. Tulajdonképpen az egyik legfőbb nehézség az 

államok és a szocioprofesszionális szereplők hálózatai 

közötti valóságos partnerségek kialakításából fakad; 

kompetenciáik gyakorlásakor, a régiók néhány éves 

előnyre tettek szert e téren. Más szereplők jövőbeli be-

vonásával ezek képesek lesznek az együttműködés fo-

kozására? Ez ennek az új periódusnak a legfontosabb 

kérdése.
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