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   Egy új és átlátható      európai kohéziós politika

A Pilseni Tudományos és Technológiai 
Park 

Összköltség: 8 700 000 EUR
EU-s hozzájárulás: 5 300 000 EUR

Az eredeti ötletet egy tudományos és technológiai park fel-
építésére a 90-es évek elején levették a napirendről, de 
2002–2004 között, amikor a város figyelme a modern tech-
nológiák támogatása és egy, a pilseni Nyugat-bohémiai 
Egyetem melletti regionális kutatóbázis létrehozása felé for-
dult, ismét előtérbe került. A Pilseni Tudományos és Tech-
nológiai Park építése 2004-ben kezdődött. A projekt célja a 
regionális szintű kutatás és fejlesztés ösztönzése, valamint a 
kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése az 
innováció és a kutatási eredmények értékesítésének elősegí-
tése révén. A park karrierlehetőségeket is biztosít majd a 
pilseni Nyugat-bohémiai Egyetem végzősei számára, és ki-
alakítja azt a potenciált, mely Csehország többi részéből, de 
külföldről is odavonzza a kutatási és a fejlesztési projekte-
ket. Az építkezés befejezése 2007 második felére várható. 

Emil Chochole, az igazgatótanács elnöke és ügyvezető 
igazgató, Pilsen régió 
emil.chochole@vtpplzen.cz, www.vtpplzen.cz 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

A Mészkő Örökség Komplexum

Összköltség: 139 534 EUR
EU-s hozzájárulás: 36 782 EUR

A „Siggiewi Mészkő Örökség” egy, a „játszva tanulni” fogal-
mát alkalmazó komplexum, amelyet Málta a történelem 
előtti időkre visszavezethető, a helyi kő kitermelésére szako-
sodott legrégebbi iparágának szenteltek. A bányáktól az 
egyszerű szálláshelyekig és a hercegi palotákig, ez egy való-
ságos időutazás. A bezárt kőbánya látványos környezetében 
épült komplexum azonnali sikernek bizonyult a helyi és a 
külföldi látogatók körében, és csekély négyévnyi működés 
után máris úgy tűnik, hogy modernizálásra és bővítésre 
szorul. Ehhez az új fejlesztéshez a téma audiovizuális bemu-
tatásának modernizálása is hozzátartozik. Rögzített szín-
házi székekkel és szinkrontolmácsolást lehetővé tevő beren-
dezéssel láttak el egy új nézőteret. Megterveztek és elindí-
tottak egy honlapot, és 20 000 színes brosúrát nyomtattak. 

Manuel Baldacchino, A Mészkő Örökség
info@limestoneheritage.com 

MÁLTA

A kockázati tőkealap

Összköltség: 10 670 000 EUR
EU-s hozzájárulás: 2 445 000 EUR

A 2. célkitűzés svédországi övezetébe tartozó Västrában na-
gyon kevés kockázati tőke áll rendelkezésre, és a vállalkozá-
sok nehezen tudják kitermelni a saját többlettőkéjüket. Pon-
tosan e probléma megválaszolására hozták létre az „AB 
Vestra Partnerinvestet”, melynek egy részét az ERFA finan-
szírozza, de 5 780 000 eurónak megfelelő saját kockázati tő-
kealappal is rendelkezik. A befektetésben érdekelt együtt-
működési partnereket keres (például magánbefektetőket 
vagy kockázati tőkét forgató cégeket), és ezekkel megállapo-
dásokat ír alá. Ezt követően az együttműködő felek felkutat-
ják az 2. célkitűzés övezetében található potenciális befekte-
tési lehetőségeket, és kiértékelik az érintett cégeket. Ha a 
partnerek és a Vestra Partnerinvest megegyeznek egy cég 
támogatásáról, mindkét fél egyforma összeget fektet be, egy-
forma feltételek mellett. E kezdeményezés eredményeként 
eddig összesen 2,14 millió eurót fektettek be a régióban. 

Ingemar Jonsson, projektmenedzser, AB Vestra Partne-
rinvest,
ingemar.jonsson@vestrapartner.se 

SVÉDORSZÁG

Marimed – A halászat, a fenntartható 
turizmus fejlesztésének eszköze

Összköltség: 2 248 416 EUR
EU-s hozzájárulás: 1 150 000 EUR

A Marimed Projekt – A halászat, a fenntartható turizmus 
fejlesztésének eszköze – egy innovatív modellel kísérletezik a 
mediterrán halászközösségekben a fenntartható turizmus 
előmozdítása és fejlesztése érdekében. Az állami és a ma-
gánszervezetek hálózatának létrehozásával (intézmények, 
helyi cégek, oktatási szervek, turisztikai és halászati szakmai 
egyesületek stb.) az olasz, francia és spanyol partnerek közös 
stratégiákat osztottak meg, és újakat dolgoztak ki a Földkö-
zi-tenger part menti városainak természeti és szociokultu-
rális örökségét tiszteletben tartó, fenntartható turizmus 
fejlesztése érdekében. A helyi tengerészeti hagyományokat 
felhasználva, a halászokra új, „a tengeri kultúra előmozdítói 
és oktatói” szerepet ruháztak, új gazdasági és szakmai fejlő-
dési lehetőségeket kínálva nekik. Kipróbáltak néhány, az új 
tengeri tevékenységeket ismertté tevő innovatív terméket is, 
a helyi közösségek tengeri identitását pedig a halászat és a 
többi tengeri tevékenység, valamint a helyi étkezési hagyo-
mányok promóciója révén erősítették. A természeti örökség 
megőrzésének promóciójával a Marimed Projekt a helyi la-
kosság figyelmének felkeltéséhez is hozzájárult.

Maura Mingozzi, projektvezető, Emilia-Romagna régió
mumingozzi@regione.emilia-romagna.it

OLASZORSZÁG


