
▶ szEmÉLyEs tAPAsztALAtOK
  A KoHézIóS PolITIKA orSzágoS  

éS rEgIoNálIS NézőPoNTBól

A Panorama magazin „személyes tapaszta-
latok” rovata nyújt lehetőséget a kohéziós 

politika országos és regionális szintű 
„fogyasztóinak” arra, hogy hallassák 
hangjukat, és megosszák tapasztala-
taikat az európai politika megvalósu-
lásával kapcsolatban, bemutatva akár 

jelenlegi eredményeiket és sikereiket, 
akár a következő programidőszakra való 

felkészülésüket. 

Az EU 28 tagállama több mint 270 régiót foglal magá-
ban. mindegyik régiónak megvan a saját gazdasági és 
kulturális történelme, és vannak sajátos szükségletei, így 
fontos, hogy a politika alakítói, a közigazgatási szakem-
berek és a különféle szintű tisztviselők tisztában legye-
nek azzal, hogy milyen hatása van a kohéziós politikának 
az utca, az alapok szintjén. 

A Panorama mostani számából négy tagállam tapasz-
talatait ismerheti meg, ez alkalommal ők osztották 
meg velünk véleményüket a kohéziós politikáról. A cseh 
Köztársaság morva–sziléziai kerülete és a Belgiumban 
található Flandria előretekint a strukturális alapoknak 
a következő, 2014-2020 közötti programidőszakban tör-
ténő felhasználásával kapcsolatos terveire, a jelenlegi 
programokban szerzett tapasztalatokra támaszkodva. 
A németországon belül található szászország, valamint 
svédország pedig konkrét sikeres kezdeményezésekkel 
kapcsolatos tapasztalataikat mutatják be.  

A Panorama örömmel fogadja írásaikat, amelyek közül 
néhányat következő számainkban meg is jelentetünk:
▶regio-panorama@ec.europa.eu

▶sAJát szAVAinKKAL

 ▶  A mOrVA–sziLÉziA rÉgiÓ Az OKOs 
BEFEKtEtÉsEKrE ÉPÍti JÖVőJÉt 

Európa támogatása segíti a Morva–Szilézia régiót az 
alapvető társadalmi–gazdasági átalakulásban. Az 
elmúlt években a régió mélyreható ipari átalakuláson 
ment keresztül, amelynek következményei ma is érződ-
nek, és a régió jelenleg is keresi új arcát. A gazdasági 
megújulást a morva–sziléziai regionális operatív prog-
ram támogatja, és ez – amint a 11 %-os gazdasági 
megtérülés is mutatja – hatékonynak bizonyult. Az idő 
előrehaladásával pedig a régió egyre bölcsebben fogja 
tudni felhasználni az európai forrásokat. Ebben próbál 
segíteni a „Smarter region Programme” (Intelligens 
régió program). 

▶cSEH KÖzTárSASág

Ezt a régiót a Jeseníky, Beskydy és Poodří gyönyörű tájai és 
a régi bányák és acélüzemek körüli szennyezett környezet kont-
rasztja jellemzi. A múlt konkrét és nem kézzelfogható ipari 
örökséget hagyott itt. Ipari műemlékek állnak barna mezők 
mellett; a munkanélküliség magas, a munkaerő nagy része 
ugyanakkor magasan képzett és viszonylag olcsó. Egyeteme-
ken lehet tanulni, élükön az ostravai Műszaki Egyetem Bányá-
szati tanszékével.

A morva–sziléziai regionális operatív program 2007–2013-as 
időszakban biztosított támogatásait az alapvető infrastruktúra, 
szolgáltatások és a szociális viszonyok fejlesztésére fordítják. 
Ilyen fejlesztés például a nagyváros, ostrava legjelentősebb 
szobrai és jelképei egyikének helyreállítása. vitkovice lenti terü-
leteinek korábbi ipari részei jelenleg nagyobb kulturális és okta-
tási eseményeknek adnak helyet, „A technológia világa” 

A Panorama 

magazin öröm-

mel fogadja 

írásaikat!
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Építészeti és fejlesztési projekt a morva–sziléziai Ostrava városban  
található volt ipari területen, új Vitkovice körzetben.

elnevezésű interaktív kiállítás pedig a fiatalok számára próbálja 
vonzóbbá tenni a tudomány és technológia világát. Az Integrált 
Biztonsági Központ, amely a régió minden biztonsági és men-
tőegységének tevékenységét és irányítását koordinálja, egye-
dülálló fejlesztés a régióban.

Napjainkban a Morva–Sziléziai regionális Tanács, amely 
a projektek támogatásáról dönt, nem fél belevágni innovatív 
tevékenységekbe. Ez volt az első testület a cseh Köztársa-
ságban, amely bevezette a JESSIcA nevű eszközt. Elsőként 
kapta meg a cseh szervezetek között a nemzetközileg elis-
mert program, az Investors in People arany minősítését. 
A helyes üzleti gyakorlat közigazgatásban való szisztematikus 
bevezetéséért és alkalmazásáért pedig az Európai Közszol-
gálati díjban (European Public Sector Award) részesült.

A szervezet a következő programidőszakban fejleszteni sze-
retné a jelenlegi időszakban szerzett tapasztalatait és tudását. 
Ebből a célból hozta létra a Morva–Szilézia 2020. – Intelligens 
régió Programot. A program célja, hogy gördülékennyé tegye 
a regionális partnerekkel való együttműködést, ezáltal mind 
a regionális, mind a nemzeti és európai célkitűzéseket támo-
gató európai források hatékony felhasználását.

Az Intelligens régió program gyors és magas szintű segítsé-
get szeretne nyújtani a régió számára a strukturális alapok 
hatékony jövőbeli felhasználásában 2014-től, ami jelentős 
támogatást jelent a régió versenyképességének javításában. 
A program három pillérre épül. Az első pillér célja az embe-
rek professzionális felkészítése konferenciák, konzultációk 
és képzések segítségével. A második pillér új kísérleti eszkö-
zök előkészítését foglalja magába a kohéziós politika terén 
a Morva–Szilézia régió számára. A regionális tanács – szo-
ros együttműködésben ostrava városával és a régió legna-
gyobb városaival – integrált területi befektetési programot 
szervez az ostravai agglomeráció számára. A Morva–Szi-
lézia régió és a Morva–Szilézia régió Fejlesztése Szövet-
ség közös akciótervet, illetve egy integrált stratégiát dolgoz 
ki, amelynek célja a helyi lakosság foglalkoztatásának és 

képzésének fejlesztése. A szervezet egy új, eredménycentrikus 
közös akciótervet szeretne létrehozni, amely teljes összhang-
ban van az európai jogszabályjavaslatokkal. A harmadik pillér 
célja a régió fő résztvevői és kisebb potenciális kedvezmé-
nyezettek felvevőképességének ellenőrzése és támogatása, 
hogy azok felkészültek legyenek az elkövetkező, 2014–2020-
as programidőszakra.

A fenti tevékenységeket országos szinten is megvitatják, illetve 
nemzeti szinten koordinálják például a jövőbeli nemzeti irányító 
hatóságok képviselőivel folytatott konstruktív kerekasztali 
beszélgetések során a régió felvevőképességére, valamint 
a következő programidőszak pályázóinak felkészültségére 
vonatkozó feltérképezés első eredményei alapján.

Morva–Szilézia egy jó hírű régióvá szeretne válni a jövőben. 
A régió befektetésekkel próbálja megteremteni az infrastruk-
turális fejlesztésekhez és a szolgáltatások szintjének javításá-
hoz szükséges feltételeket. Törekszik továbbá a megújulásra 
a kultúra és a szabadidő területén is. Többféle rendezvény, 
a colours of ostrava (ostrava színei) és az ostrava days (ost-
ravai napok) elnevezésű zenei fesztivál, a golden Spike atlétikai 
bajnokság vagy a 2015-ös jégkorong-világbajnokság híre mesz-
sze átível a régió határain. A gyönyörű vidék, a fürdők sokasága 
és a kerékpárutak újonnan létesült hálózata a helyi lakosság és 
a máshonnan ide látogatók számára is vonzerővel bír.

Daniel Konczyna 
A regionális operatív program elemzője, Morva–Szilézia
A Morva–Szilézia kohéziós régió regionális tanácsa

▶TOVáBBI INFOrMácIÓ 
http://www.rr-moravskoslezsko.eu
http://www.smarterregion.com
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 ▶  EUrÓPA BEFEKtEtÉsE –  
FLAnDriA nÖVEKEDÉsE

Ez a jelmondata Flandria a 2. célkitűzés alatt futó 2007–
2013-as programjának. A 201 millió eurós költségve-
tést a következő négy feladat között osztották fel: 
innováció, vállalkozói tevékenység, a gazdasági kör-
nyezet fejlesztése és a fenntartható városfejlesztés. 
A program lassan a végéhez közeledik – eddig több mint 
450 projekt részesült támogatásban, ezáltal több mint 
9 800 munkahelyet hoztak létre, illetve őriztek meg. Az 
Európai regionális Fejlesztési Alap (ErFA) által nyújtott 
támogatás több mint további 375 millió euró pénzügyi 
keretet teremtett, amely flamand regionális, vidéki, 
helyi és privát forrásból származik. 

A célkitűzések tematikus elosztásának köszönhetően a 2014–
2020-as program bizonyos mértékig hasonlítani fog a jelen-
legihez, és némi folytonosságot fog biztosítani. Az új program 
a következő témákra helyezi a hangsúlyt: innováció, vállalko-
zói tevékenység, áttérés az alacsony széndioxid-kibocsátású 
gazdasági modellre és fenntartható városfejlesztés. A prog-
ram előkészítése és megvalósítása során a legfontosabb 
alapelv az összegződés és az egymást kiegészítő hatások.  
Az ErFA új programja segítségével Flandria innovatívabb, 
fenntarthatóbb és inkluzívabb régióvá válhat 2020-ra.

A támogatás első tengelye, az innováció, az intelligens spe-
cializációra alapozható. gyakran hozzák fel esettanulmány-
ként a flandriai régiót, amely már átesett egy fejlődési 
folyamaton az innováció terén a „Flanders in Action” (Flandria 
lendületben) és a „Pact 2020” (2020-as egyezség) progra-
mon keresztül. Az új programidőszakban Flandria azoknak 
a réseknek a befoltozására fog törekedni az innováció terü-
letén, amelyeket a flamand politika és eszköztár nem fed le.

Az ErFA által támogatott projektek több mint 2700 kis- és 
középvállalatot érintettek a jelenlegi, 2007–2013-as időszak-
ban. Ez fontos volt a jelenlegi program szempontjából is, de 
a vállalkozói tevékenység továbbra is hangsúlyos helyet fog-
lal majd el Flandria fejlesztésében, ezen belül is a vállalkozói 
kedv serkentése, valamint a KKv-k növekedése és nemzetkö-
zivé válása kap majd fontos szerepet. 

Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modellre való 
áttérés ösztönzése ki fogja egészíteni a régiós és helyi szin-
ten jelenleg is létező különféle kezdeményezéseket. A prog-
ram során azokra a szektorokra fognak összpontosítani, 
amelyek leginkább felelősek az üvegházhatású gázok kibo-
csátásáért: a lakásépítési és közlekedési szektorra. Külön 
figyelmet kapnak a KKv-k is, amelyeket ösztönözni szeretné-
nek az energiahatékonyság és a megújuló energiák terén.

▶BElgIUM

A Flandriára jellemző magas szintű urbanizációból adódóan 
folytatódnak a fenntartható városfejlesztés terén tett erőfeszí-
tések. A városfejlesztés elsődleges feladataként Flandria ismét 
együtt fog működni a tizenhárom legfontosabb várossal külön-
féle, a városi jóllét szempontjából fontos témákban. Figyelmet 
fordítanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra, az élő kör-
nyezet védelmére és a szegény környékek megújítására. 

Werner Van den Stockt 
A Flandria 2007–2013 ERFA-program irányító  
hatóságának vezetője 
Flamand kormány, Flandria vállalat,  
európai gazdaság részleg

▶TOVáBBI INFOrMácIÓ 
http://www.agentschapondernemen.be/themas/
erdf-flanders

„Európa befektetése – Flandria növekedése”: az unió által  
támogatott projektekről szóló, nemrég kiadott könyv.

▶sAJát szAVAinKKAL

3636

http://www.agentschapondernemen.be/themas/erdf-flanders
http://www.agentschapondernemen.be/themas/erdf-flanders


 ▶  szászOrszág 2014–2020 – A HAngsúLy 
ismÉt Az innOVáciÓn, A nÖVEKEDÉsEn  
És A FOgLALKOztAtásOn

Szászország egy olyan állam, ahol különösen pozitívan 
zajlik a fejlődés az 1989-es békés forradalom óta – 
a kedvezőtlen kezdeti körülmények ellenére. Szászor-
szág kiemelkedő hírnévnek örvend napjainkban – olyan 
ipari államnak ismerik, amely otthont ad innovatív 
vállalatoknak és olyan fejlődési területeknek, mint 
a mikro- és nanotechnológia, a biotechnológia vagy az 
új anyagok és tisztítási technológiák fejlesztése. 

Szászország a mérnökök országa. Mi nagy „I”-vel írjuk azt, 
hogy innováció. Szászország a lelkes kutatásoknak és a kife-
jezett vállalkozó kedvnek köszönheti, hogy a máig is fennálló 
strukturális problémák ellenére egészséges pozícióban van. 
A kezdeményezések és támogatási rendszerek széles körére 
épülő gazdaságpolitika, amely a versenyképesség és a fog-
lalkoztatás fenntartható támogatására helyezte a hangsúlyt, 
megerősítette ezt a szellemiséget. 

Ebben a folyamatban erősen támaszkodtak az Európai regi-
onális Fejlesztési Alap (ErFA) forrásaira. Szászország 
a 2007–2013-as időszakban 3,1 milliárd euró értékű ErFA-
támogatásról rendelkezhet. Az állam ezt a pénzt az innová-
ció, a gazdaság, az infrastruktúra, az oktatás és a környezet 
területén fekteti be. Jelentős figyelmet szentelnek Szászor-
szág kutatási központként történő megerősítésére. Az állam 

▶NéMETorSzág

több mint egymilliárd eurónyi összeget fordított az ErFA 
által biztosított forrásokból az innováció, a tudomány és 
a kutatás támogatására csak a 2007–2013-as támogatási 
időszakban. A tudományos testületek és vállalatok egyenlő 
mértékben profitálnak ebből, mivel a kutatási projektek és 
a technológiaátadás támogatást élvez, és az új technológiai 
vállalatok számára kockázati tőke áll rendelkezésre. Az 
innovációs tevékenység élénkülését jelzi, hogy rengeteg 
kutatási intézet, illetve ilyen intézetekből álló központ és 
egyetem alakul Szászországban. Az ErFA jelentős támoga-
tást nyújt öt projektnek, amelyek összefoglaló neve: „kezde-
ményezések az állam kiválóságáért”. E kezdeményezések 
egyike a „life” nevű kutatás. 

A „life” egy nagyszabású egészségügyi kutatás, amely az 
életmódból adódó betegségek kialakulását vizsgálja. A vizs-
gálat célja megállapítani, hogy miért szenved sok ember 
ilyen betegségektől, míg mások nem. A több mint 150 kutató 
részvételével zajló munka központjában a szív- és érrend-
szeri betegségek, az elhízás következményei, az allergia, 
a cukorbetegség, a demencia és a depresszió áll. 2009 és 
2014 közepe között 26 500 egészséges és beteg, felnőtt és 
gyermek résztvevőt tanulmányoznak és kérdeznek ki a pro-
jektben a legújabb klinikai és bioanalitikai módszerek fel-
használásával. A vizsgálatok során a vizsgált személyek 

A páciensek agyi működésének mérése a neurológiai 
kutatásokban alkalmazott eljárás, az elektroenke 
falográfia (EEg) segítségével az ErFA által támogatott  
LIFE projekt keretében.

 37

panorama [2013. nyár ▶ 46 .  szám ]



genetikai hajlama mellett az életmódjukat és különféle kör-
nyezeti tényezőket is figyelembe vesznek. A cél annak kide-
rítése, hogy ezek a tényezők hogyan hatnak egymásra, és 
hogyan vezetnek a fenti betegségek kialakulásához. A projekt 
finanszírozására mindegy 38 millió eurót fordítanak, amely-
ből körülbelül 24,2 millió eurót az ErFA biztosít.

Szászország gazdasága, infrastruktúrája, oktatása és kuta-
tási tevékenysége sikeres fejlődésen ment keresztül az elmúlt 
20 év során az Európai Unió támogatásával. Ennek ellenére 
még mindig nagy utat kell megtennünk ahhoz, hogy felzár-
kózzunk az EU többi tagállamához. Ezért szeretnénk új köl-
csönök nélküli, okos költségvetési politikára, fenntartható 
befektetésekre és a 2014–2020-as időszak uniós támogatá-
saira összpontosítani. 

Az Európa 2020 stratégia fő területei – a globalizáció, a klí-
maváltozás, az energiabiztonság és különösképpen a demo-
gráfiai változás – jól tükrözik Szászország jövőbeli kihívásait. 
A „Szászország 2020” program arra fog törekedni az Európai 

Unió folytatódó támogatásával, hogy fenntartható módon 
megőrizze a helyi versenyképességet, és megerősítse a vál-
lalkozási alapokat, beleértve az infrastrukturális pozitívumokat; 
hogy bővítse az innovációra fordított lehetőségeket a gazda-
ság, az egyetemek, a közigazgatás és a társadalom körében; 
hogy fejlessze a képzett munkaerőben rejlő potenciált; hogy 
biztonságos és elérhető energiáról gondoskodjon; valamint 
hogy egyenlő esélyeket biztosítson mindenki számára az okta-
tásban. Ezek a célkitűzések képezik annak a stratégiának az 
alapját, amelynek mentén az ErFA 2014–2020-as operatív 
programjának fejlesztése történni fog. 

ErFA irányító hatóság 
Szászország Gazdasági, Munkaügyi és Közlekedési  
Állami Minisztériuma

▶TOVáBBI INFOrMácIÓ
http://life.uni-leipzig.de/

 ▶  A KUtAtási És innOVáciÓs ErEDmÉnyEK 
KErEsKEDELmi FELHAsznáLásA

A giraffe („zsiráf") egy távolról vezérelhető robot, 
amely időseknek nyújt segítséget a külvilággal való 
kapcsolattartásban. A robotot az Európai regionális 
Fejlesztési Alap és más testületek által támogatott 
robotdalen projekt égisze alatt fejlesztették ki. Az EU 
hét különböző országába eladott giraffe egy olyan 
kézzelfogható innovációs és kutatási eredmény, amely 
egészen a gyártásig eljutott.

Az egyik kihívás, amellyel Svédország meg szeretne birkózni 
a következő programidőszak során, a kutatási és innovációs 
eredmények kereskedelembe, a piacra történő eljuttatása. Ez 
az egyik következtetés, amelyet a strukturális alapok által 
támogatott, a 2007–2013-as időszakban megvalósuló nyolc 
regionális programon végzett hatástanulmányból vontak le.

Több projekt már ebben a programidőszakban egyértelműen 
eljutott idáig – jó példa erre a robotdalen. A projekt célja, hogy 
lehetővé tegye az új ötletek és kutatások kereskedelemben 
való sikerességét a robotika és az automatizálás területén, 
különös tekintettel az ipari megoldásokra, a nehézgépekre és 
az egészségügyi szektorra.

Az orvosi robotika egyre fontosabb szerephez fog jutni a jövő-
ben a társadalom elöregedése miatt, ami az unió sok más 
országához hasonlóan Svédországban is probléma. Itt jelent-
het segítséget a giraffe elnevezésű robot, amely távolról vezé-
relhető egy hagyományos számítógépen keresztül. A robot 

▶SvédorSzág

kerekeken gurul, és az „arca” helyén egy kamerával egybeépí-
tett képernyő található. Ez lehetővé teszi például azt, hogy az 
otthoni segítő szolgálat gyakrabban ránézhessen a páciensre 
anélkül, hogy minden alkalommal a helyszínre menne.

nyolc regionális program

A robotdalen projekt a kelet-közép svédországi program 
része; ez a Strukturális Alap által támogatott nyolc regionális 
program egyike, amelynek célja a régió versenyképességének 
és a foglalkoztatásnak a fejlesztése. Mind a nyolc programot 
ugyanaz a hatóság, a Svéd gazdasági és regionális Fejlesz-
tési ügynökség irányítja, és a programoknak közös támoga-
tási funkciójuk van.

A svéd kormány úgy döntött, hogy megőrzi a Strukturális Alap 
által támogatott regionális programok korábbi földrajzi felosz-
tását és irányítását a következő programidőszakban. Az irányí-
tás hatékonynak bizonyult, miközben alacsonyak maradtak az 
adminisztratív költségek, a kedvezményezettek pedig az ország 
bármely részén egyszerű és világos képet kaptak a támogatási 
jogosultság feltételeiről.

A 2014–2020-as programidőszak előkészítése már 2012 
eleje óta folyik mind nemzeti, mind regionális szinten. A Struk-
turális Alap által támogatott regionális programokat széles 
körű együttműködéssel dolgozták ki, amely a helyi és 

▶sAJát szAVAinKKAL

38

http://life.uni-leipzig.de/


a regionális magánszektor, az ipar és a tudományos világ 
képviselőit is felöleli. A kormány egyik irányelve szerint 
a programok a kutatásra és innovációra, a zöld gazdaságra 
és a vállalkozói tevékenységre fognak koncentrálni.

A zöld gazdaság erősítése

Az észak-közép svédországi programterületen például nagy 
erőkkel folyik a programírás. Ennek koordinátora a gävleborg 
régióban Maria gelin Axelsson, aki szerint némileg máshol lesz-
nek a súlypontok a következő időszakban.

„A legfontosabb a zöld gazdaság” – mondja. Az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés elérésére létrehozott 
Európa 2020 stratégia áthatja a Strukturális Alapok javasolt 
tematikáját. Egyértelmű a kapcsolat a foglalkoztatással és 
a növekedéssel az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági 
modell fejlesztése, valamint az innováció, az informatika, a vál-
lalkozói tevékenység és a tudásba történő befektetés révén.

Maria gelin Axelsson ugyanakkor nem látja elég hangsúlyos-
nak a közlekedési rendszer és az informatikai infrastruktúra 
témakörét, amelyek kiemelt feladatok az észak-közép svéd-
országi fejlesztési területeken. 

„Ezek azonban nem csak a Strukturális Alapokon, hanem 
más támogatási csatornákon keresztül is fejleszthetők” – 
teszi hozzá a koordinátor.

Egyszerűsítés és koordinálás

A svéd kormány elsődleges feladatként jelölte meg a projekt-
irányítás egyszerűbbé tételét a következő programidőszakra. 
Ebből adódóan a Svéd gazdasági és regionális Fejlesztési ügy-
nökség és a Svéd ESzA-tanács (amely az Európai Szociális Alap 
irányító hatósága) felhatalmazása kiterjed a programok meg-
valósításának egyszerűbbé tételére és koordinálására irányuló 
intézkedések előterjesztésére is.

Irányító hatóság 
Tillväxtverket – Svéd Gazdasági és Regionális  
Fejlesztési Ügynökség

▶TOVáBBI INFOrMácIÓ 
www.tillvaxtverket.se

Västerås városban, otthon tesztelt giraffe robot.
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