
Az elmúlt 25 év kohéziós politikai 
beruházásai, valamint az uniós 
források hatékony és eredményes 
felhasználása segítette Galíciát, 
hogy ne szigetelődjön el Spanyol-
országtól és Európától. Alberto 
Núñez Feijóo, a régió elnöke az 
új programozási időszak kihívá-
sairól és a régió további fejlődé-
sét ösztönző célkitűzések kiemelt 
módon történő kezeléséről beszélt 
a Panorama magazinnak.

▶Hogyan zajlottak a tárgyalások Galíciában a régió 2014–
2020 közötti időszakra szóló operatív programjainak elfo-
gadását illetően? Mi zajlott másképp a korábbi programok 
tárgyalásaihoz képest?

Az ERFA által támogatott, 2014–2020 közötti időszakra 
szóló galíciai operatív program előkészítése során az euró-
pai, nemzeti és regionális közigazgatás képviselői intenzív 
konzultációt folytattak egymással. A galíciai civil társada-
lom szociális és gazdasági partnerei és képviselői szintén 
részt vettek a párbeszédben egy olyan weboldal és elektro-
nikus postafiók használatával, amelyet kifejezetten azért 
hoztak létre a számukra, hogy elküldjék a program különféle 
elemeihez kapcsolódó észrevételeiket.

A fő változást az jelentette, hogy fokozták az ERFA straté-
giai megközelítését a programozás során, egyúttal egyér-
telműen eredményorientáltabbá tették a programot. Az 
operatív programot – most először – kizárólag az autonóm 
közösség fogja irányítani, miközben az állami kormányzati 
szervek feladata lesz a multiregionális operatív programok 
kiegészítő feltételek szerinti irányítása.

Ezenfelül csatlakoztunk a „fejlettebb régiók” csoportjához. 
A biztonsági háló fontos, mivel zökkenőmentes átmenetet 
biztosít, ugyanakkor fenntartja az ESB-alapok emelőhatá-
sát. A társfinanszírozási arányok mellett a tematikus kon-
centrációs struktúráiból egyaránt profitál, ami az átmeneti 
időszak és a kevésbé fejlett régiók jellegzetessége.

▶ GALÍCIÁBAN A KONVERGENCI-
ÁRÓL A VERSENYKÉPESSÉGRE 
KERÜL ÁT A HANGSÚLY

▶Hogyan fog hozzájárulni a kohéziós politika a régió gaz-
dasági fejlődéséhez?

A kohéziós politika által nyújtott támogatás hozzájárult 
a Galícia és az EU közötti konvergenciához az elmúlt 25 
évben. Továbbra is szeretnénk olyan célkitűzéseket támo-
gatni, amelyek leginkább hozzájárulnak régiónk fejlesztésé-
hez, hogy közép- és hosszú távon fenntartható növekedést 
érjünk el a tudást igénylő és munkahelyteremtő, magasabb 
hozzáadott értéket jelentő gazdasági modell révén. A demo-
gráfiai helyzet visszafordításával kapcsolatban is kötele-
zettséget kell vállalnunk, ami olyan kérdés, amely az egész 
kontinens számára alapvető problémát jelent.

Néhány évvel ezelőtt a fő kihívás az volt, hogy ne szigete-
lődjünk el Spanyolországtól és Európától; most azonban az, 
hogy az Európa 2020 stratégiával összhangban növeljük 
a versenyképességünket, és hatékonyabbá tegyük az intel-
ligens szakosodási stratégiánkat.

Az új operatív program a döntő pillanatban ér el minket, ami-
kor már vannak jelei a gazdasági változásoknak. A válság követ-
kezményei azonban fennállnak, és mindez alapos munkát 
követel tőlünk a prioritási intézkedések kidolgozását illetően.

Összefoglalva tehát a legnagyobb hatékonysággal és 
a lehető legnagyobb hatást elérve kell a programozási for-
rásokat felhasználni. 

▶Milyen érvek szólnak a különböző alapok és pénzügyi 
eszközök kombinálásának új szemlélete mellett vagy 
ellen? Hogyan biztosítják a következetességet és az egy-
mást kiegészítő jelleget?

Az, hogy az összes ESB-alapra vonatkozó közös szabályokat 
egyetlen rendeletbe hangolták össze, megkönnyíti a terve-
zésért és programozásért felelős szervek munkáját. Az ala-
pok integrált felhasználásának ösztönzése révén egyúttal 
fokozottabb komplementaritást, együttműködést és egysé-
gességet biztosít valamennyi támogatási intézkedés között. 

Annak érdekében, hogy a helyileg irányított valamennyi esz-
köz között meglegyen a szükséges összhang, 2007 és 2013 
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között létrehozták az alapok koordinálásáért felelős tanács-
adó és tárcaközi bizottságot, hogy az erőforrásokat a legha-
tékonyabban használják fel.

A különféle minisztériumok példaértékű együttműködésről 
tettek tanúbizonyságot a programozási szakaszban az ERFA-
val kapcsolatos kérdésekben (ikt, K+F, karbonszegény gazda-
ság), hogy biztosítsák az alap által finanszírozott különböző 
intézkedések közötti komplementaritást. 

A kkv-k támogatására hibrid modellt javaslunk, ami pénzügyi 
eszközök és támogatások bevonásával egyaránt jár. A fejlesz-
tést leginkább ösztönző eszközöket kell felhasználni, és azokat 
az eljárásokat kell követni, amelyek fokozzák a növekedésori-
entált finanszírozást, függetlenül az alkalmazott végrehajtási 
módszerektől.

Az operatív programunk a pénzügyi, különösen az innováció 
és versenyképesség terén rendelkezésre álló eszközök fel-
használását javasolja, több mint 50 %-os mértékű kkv-támo-
gatás bevonásával, amit nem visszatérítendő támogatásból 
kell finanszírozni. 2007 és 2013 között elindítottuk a JEREMIE 
eszközt, ami támpontként fog szolgálni az új keret további 
pénzügyi eszközeinek végrehajtásához.

Sőt, ezeket a forrásokat további támogatásokkal egészítjük 
ki az operatív program kkv-kat támogató kezdeményezése 
révén, ami remélhetőleg legalább 4 milliárd EUR-nyi hitel-
mozgást fog eredményezni Spanyolország-szerte.

▶Általános igény az európai források egyszerűbb irányítása: 
hogyan tud konkrétan segíteni Galícia e cél teljesítésében?

A hatékonyabb forrásfelhasználásról szóló ajánlásokban 
megfogalmazott vélemény, amelyet 2013 októberében 
ismertettem a Régiók Bizottságában, arra ösztönözte a regi-
onális és kisebb területi hatóságokat, hogy folytassák az 
adminisztratív terhek további csökkentését például szabvá-
nyos költségek, egyszerűsített jelentéstétel és ellenőrzés, 
szabványosított eljárások alkalmazása, illetve egyablakos 
rendszerek bevezetése révén.

Mi Galíciában úgy valósítottuk meg az irányítás egyszerűsí-
tésére irányuló javaslatokat, hogy csökkentettük az operatív 
program végrehajtásában részt vevő szervek számát, és 
a javaslatokat az egyes prioritásokban nagyobb szakmai 
jártassággal rendelkező szervekhez rendeltük hozzá.

Galícia úttörő volt a beruházásokkal arányos szabványos költ-
ségek alkalmazásában. 2009-ben szabványos költségmodellt 
vezetett be az oktatási kiadások finanszírozására. Ez a szem-
lélet javította a kiadásigazolási rendszert, azaz csökkentette 
az adminisztratív feladatokhoz szükséges emberi és materi-
ális erőforrások mértékét, és javította az irányítási eljárások 
hatékonyságát.

2014 és 2020 között nagyobb mértékben fogjuk alkalmazni 
az egyszerűsített költségkezelési lehetőségeket például 
a kutatás és az innováció terén, így csökkentve az adminiszt-
rációs terheket és biztosítva az eredményorientált szemléle-
tet. Ezenkívül jó úton haladunk az e-kormányzat e-kohéziós 
modellel összhangban történő megszilárdítása felé.

▶Most, hogy az operatív programot elfogadták, mik a követ-
kező lépések?

Az ERFA által támogatott, 2014–2020 közötti időszakra szóló 
galíciai operatív program jóváhagyása fordulópontot jelentett 
a megfelelő irányításért felelős szerveknek. A fő kihívást most 
egy olyan hatékony és eredményes irányítási és ellenőrzési 
rendszer bevezetése jelenti, amely lehetővé teszi a várt ered-
mények elérését, és biztosítja, hogy az uniós finanszírozás 
magasabb hozzáadott értékkel bíró projektekhez jusson el.

Csaknem két évvel a programozási időszak kezdete után fogjuk 
elérni, hogy az összes irányítási struktúra rendelkezésre álljon. 
Ez egy olyan további módosítás, ami nagyobb erőfeszítést fog 
követelni tőlünk, hogy megfelelő ütemben fejlődjünk.

 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
www.xunta.es

▶ A Biofabri bio-gyógyszerészeti vállalatnak, 
probiotikumok előállításával foglalkozó  
laboratórium berendezéseihez és létesítményeihez 
nyújtott ERFA-támogatás jól szemlélteti, hogy  
Galícia elsősorban az üzleti növekedést ösztönző 
innovatív beruházásokat kívánja támogatni. 
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