▶INTERJÚ

▶NORD-PAS DE CALAIS –
EGY RÉGIÓ ÁTALAKULÁSA

A franciaországi Nord-Pas de
Calais régió a regionális operatív
programjainak eredményeképpen,
valamint az uniós forrásokból
származó támogatásnak köszönhetően modernizáción megy
keresztül . Daniel Percheron,
a regionális tanács elnöke az eddig
elért változásokról és azokról
a jövőbeli változásokról beszél,
amelyek a szomszédos Pikárdia
régióval való egyesülést követően
várhatók 2016 elején.
▶ Hogyan zajlottak a tárgyalások a régió operatív programjának elfogadását illetően? Milyen változások tapasztalhatók a korábbi tárgyalásokhoz képest?
Szeretnék elismeréssel szólni a Regionális Politikai
Főigazgatóság képviselővel folytatott tárgyalások során zajló
egyeztetések színvonaláról. Ennek eredményeképpen két
évnyi munka után tavaly december 11-én sikerült elfogadnunk az Európai Regionális Fejlesztési Alap/Európai Szociális
Alap (ERFA/ESZA) felhasználásával kapcsolatos regionális
operatív programot.
A Nord-Pas de Calais régió szempontjából az állammal közösen kezdeményező szerepet vállaltunk az „Európai strukturális és beruházási alapok keretében a partnerségre
vonatkozó európai magatartási kódex” szellemében a regionális szintű jelentős konzultációk megszervezését illetően.
Négy, helyi érdekelt felekből és szakemberekből álló munkacsoportot hoztunk létre a gazdasági fejlesztés, kutatás,
kkv-k és ikt; a környezetvédelem, az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás és a közlekedés; az oktatás, képzés
és társadalmi befogadás; valamint a városi, vidéki és part
menti területek terén, hogy segítsék a munkánkat. Az összes
csoport legalább háromszor ülésezett, és a megbeszélések
átlagosan 150 érdekelt részvételével zajlottak. A regionális
konferenciák és az irányítóbizottságok, amelyekben regionális politikai és gazdasági döntéshozók vettek részt, nagy
erőbedobással dolgoztak a feladat teljesítésén. Emellett nem
kevesebb mint 800 írásos hozzájárulással gazdagítottuk
az operatív programunkat.
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Az új időszak legfontosabb változása, hogy az irányítás
a decentralizált állami szolgálatoktól a regionális intézmények
hatáskörébe került. A források kezelésének feladata elsődlegesen a regionális intézményekre hárul. Ez volt az első alkalom, hogy a régió állt a tárgyalások élén. Az új felelősségi
körök természetesen az állami tisztviselők áthelyezésével
és a szolgálatok/szolgáltatások újjászervezésével is jártak.
▶ Hogyan fog hozzájárulni a kohéziós politika Nord-Pas
de Calais gazdasági fejlődéséhez? Miért fordít az operatív
program ilyen nagy hangsúlyt a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos beruházásokra? Az intelligens szakosodást illetően Ön mely területeket helyezné előtérbe?
A kohéziós politikának köszönhetően a régiónak sikerült megőriznie, és sok esetben jelentős mértékben növelni előnyét
a források mobilizálása révén: a kohéziós politika tehát
növelte a felsőoktatás színvonalát és a kutatási kapacitását; elsősorban a versenyképes klaszterek segítségével végrehajtotta regionális innovációs stratégiáját; elismerte azokat
a tevékenységeket, amelyben megmutattuk kiválóságunkat
és azokat az új területeket, amelyekkel kapcsolatban a jövőben teendőink lesznek; átalakította és vonzóbbá tette a régió
imázsát, amelynek az új Lens-i Louvre a szimbólumává vált.
Az innováció és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség
csökkentésének szükségessége ezenkívül arra késztette
az érdekelteket, hogy az energiarendszer és az ökológiai
rendszer átalakítására irányuló, valódi gazdasági reformok
útjára lépjenek: elindítsák a harmadik ipari forradalmat
a közgazdás Jeremy Rifkin közreműködésével.
Mint azt bizonyára tudják az olvasók, a környezetvédelem
nagyon fontos az olyan régióknak, mint a miénk, amely
folyamatosan ipari átalakuláson megy keresztül. Kezdenünk
kell valamit az igen jelentős ipari múlt okozta sebekkel, így
például az óriási kopár területekkel.
Az intelligens specializáció kérdése a regionális kutatási és innovációs stratégiánk keretét tekintve szintén alapvető fontosságú
a régiónk gazdasági jövőjét illetően. Stratégiánk hat tevékenységi területre irányul, így a közlekedésre és az ökomobilitásra;
az egészségügyre és az élelmiszeriparra; a helyfüggetlen számítástechnikára és a dolgok internetére; az anyagok felhasználására és újrafeldolgozására, a digitális képtechnológiára
és a kreatív iparágakra; valamint az energiaiparra.
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▶ Általános elvárás az európai források irányításának
egyszerűsítése. Hogyan tud ehhez egy konkrét régió
hozzájárulni?

▶ Milyen következményei lesznek a Nord-Pas de Calais
és Pikárdia régió 2016. január 1-jére tervezett egyesülésének?

Nagyon fontos, hogy a lehető legjobban támogassuk a projektvezetőket, és megkönnyítsük az európai finanszírozásra
irányuló pályázatok benyújtása tekintetében végzett munkájukat. Egy konkrét példa a végrehajtási dokumentum
(útmutató) kidolgozása a finanszírozás valamennyi kedvezményezettje számára. Az útmutató olyan összefoglaló dokumentum, amely kérdéseken és gyakorlati válaszokon
keresztül mutatja be az eljárásokat és az elsődleges kiválasztási szabályokat.

Pikárdiai kollégáinkkal közösen nagy erőkkel dolgozunk
az egyesülés előkészületein és lebonyolításán. Franciaország
22 nagyvárosi régió helyett a jövőben 13-mal fog rendelkezni.
Az európai alapok tekintetében két teljesen különálló operatív
programon fogunk dolgozni 2020-ig. Mindez nem fogja megakadályozni, hogy gyorsan végrehajtsuk a szinergiákat más
területeken, azaz hogy hozzáférést biztosítsunk a projektvezetőknek például az Interreg vagy a Horizon 2020 programhoz.

▶ Hogyan zajlott az ERFA/ESZA finanszírozására vonatkozó operatív program elindítása február 19-én? Mik lesznek a következő lépések?
Az operatív program elindítását övező érdeklődés minden
várakozásunkat felülmúlta. Az eseményre 1 300-an regisztráltak. Mindez valódi bizonyítéka annak, hogy Európa fontos
a számunkra. Azt is jól jelzi, hogy a régiónk érdekelt felei
is kiemelt fontosságot tulajdonítanak az új európai finanszírozási programnak, aminek nagy előnye, hogy pénzügyi
átláthatóságot biztosít a régiónak a következő hét évre
nézve. Ennek a szemléletnek valódi létjogosultsága van egy
olyan időszakban, amikor a finanszírozás terén különös
nehézségek tapasztalhatók.

Az, hogy mi fog történni 2020 után, fontos kérdés az új régió
szempontjából: milyen pozíciót fog betölteni a NUTS nómenklatúra rendszerében? Milyen státussal fog rendelkezni a régió
a két régió egyesülése közben? Nagyon szoros figyelemmel
fogjuk kísérni az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos kezdeti
munkáját, ami 2015-ben veszi majd kezdetét.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.nordpasdecalais.fr

▶Louvre-Lens: A Louvre Lens-i kihelyezett
regionális egysége jól szemlélteti, hogy
a kohéziós politika hogyan támogathatja
a regionális megújulási és modernizációs
törekvéseket. A múzeum egy régi szénbánya
területén épült, és a 2000-es évek közepe óta
fellendíti a városok megújulását a régióban.
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