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   Egy új és átlátható      európai kohéziós politika

Murcia (Spanyolország)

„Murciában versengés folyik az 
európai pénzalapok szerepét 
illetően” 
Inmaculada García Martínez, gazdaságügyi tanácsos, Murcia régió

2000 és 2006 között a spanyol régiók közül Murciá-
ban tapasztalták a legnagyobb mértékű gazdasági 
növekedést. Ez a gyors növekedés főleg a strukturá-
lis alapok hatásának tudható be, a Regionális Ope-
ratív Program (ROP) keretében bevezetett különféle 
projektek révén. 

A ROP-ot irányító hatóságként mi nagy hangsúlyt 
helyeztünk arra a közösségi szabályozásra, mely a 
strukturális alapok programjaira vonatkozó infor-
mációk közzétételéről rendelkezik. Elsősorban egy 
olyan tervet dolgoztunk ki, mely a régió polgárainak 
a figyelmét fokozottabban ráirányítja az Európai 
Unió tevékenységeire, megismerteti a nagyközön-
séggel az európai pénzalapok befektetési forrásként 
betöltött fontos szerepét, és kihangsúlyozza azt a 
tényt, hogy a mindennapi tevékenységekben hasz-
nált régiós infrastruktúra nagy részét – például az 
iskolákat is, amelyekben gyerekeink tanulnak – a 
strukturális alapok társfinanszírozzák. 

A Pénzügyi és Gazdasági Minisztériummal és az 
Oktatási és Kulturális Minisztériummal vállvetve 
egy 13–14 éves tanulóknak szóló, iskolák közötti 
verseny megszervezéséről döntöttünk.

Először egy kissé módosítottuk a „Crecemos con 
Europa” (Európával együtt növünk) elnevezésű tár-
sasjátékot a strukturális alapok Murcia régióban 

betöltött szerepére vonatkozó kérdések beiktatásá-
val. A következő lépés minél több tanuló, tanár és 
iskola bevonása volt. Ennek érdekében egy reklám-
kampányt folytattunk az újságokban és a televízió-
ban. Ezáltal sikerült 80 különböző tanintézetből 
származó 3000 tanulót bevonni a projektbe.

A versenynek három szakasza volt: az első kört az 
egyes iskolákban tartották, és minden egyes iskolá-
ban egy nyertes csapatot hirdettek ki; a második 
kört önkormányzati szinten rendezték, innen ös-
szesen kilenc csapat jutott tovább; a régiós tévéállo-
más által is közvetített harmadik körben a kilenc 
csapat közül továbbjutott három csapat versenyzett 
a „nagy döntőben”. 

A verseny sikerének egyik fontos tényezője a tanárok 
fokozott szerepvállalása volt. A résztvevőknek és a 
tanároknak kiosztott díjak minősége is fontos ténye-
zőnek bizonyult. A díjak értéke egyik körről a másik-
ra egyre nőtt (az 1. körben: társasjátékok; a 2. körben: 
elektronikus naptárak és videojátékok; a 3. körben: 
mobiltelefonok és mountain bike-ok), a győztes csa-
pat pedig egy olyan brüsszeli utat nyert, amelyhez az 
uniós intézmények meglátogatása is hozzátartozott. 

A verseny megrendezése – és főként a felajánlott dí-
jak – a szponzorok támogatásának köszönhető, és 
itt elsősorban a regionális takarékpénztár vezetősé-
gére gondolunk, akik hittek az európai pénzalapok 
által támogatott tevékenységek fokozottabb megis-
merését célzó promóció szükségességében és ér-
tékében. 

A 2005–2006-os iskolai évben megtartott első ilyen 
rendezvény fergeteges sikerén felbátorodva most a 
második verseny megrendezésén dolgozunk. 

A verseny alapötletét könnyedén át lehet ültetni a 
többi tagállamba is. A játék szabályai és a szervezés 
módja könnyen átadható, és módosítható a helyi 
igényeknek megfelelően. A résztvevők motiválása 
és az Európára és az európai pénzalapokra vonatko-
zó ismeretek elsajátításának elősegítése céljából a 
vonzó díjak szerepét sem lehet elhanyagolni. 

Bővebb információk:   
consejera-hac@carm.es   
(www.carm.es/ceh)
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A 2007–2013-as kohéziós politika országjelentései
A 27 tagország 2007–2013-as kohéziós politikáját egyenként ismertető országjelentésekhez immár online 
módon is hozzájuthat: az interaktív térkép segítségével kattintson az Önt érdeklő tagországra. Minden 
egyes országjelentés egy olyan EU-s térképet is tartalmaz, amelyen áttekintik a 2007–2013-as időszak 
kohéziós politikáját, és amely részletes információt ad az illető tagország jogosult régióit és azok pénzügyi 
támogatásait illetően. Emellett a 2000–2006-os programozási időszakkal való összehasonlításra is lehe-
tőség van. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fi che_index_en.htm 


