▶INTERJÚ

▶THESSZÁLIA A JÖVŐRE
ÖSSZPONTOSÍT
Görögország Thesszália régióját
sem kerülte el az országot sújtó
gazdasági válság, de az uniós források azóta növelték ellenálló
képességét. Dr. Kostas Agorastos,
Thesszália területi kormányzója
arról beszél, hogyan segít enyhíteni az államadósság hatását
a regionális együttműködés,
a kohéziós politika és az uniós
források.
▶A görög régiók elnökeként mit gondol, hogyan javítható
az együttműködés Görögország régiói és a többi tagállam között?
A főként uniós társfinanszírozással támogatott regionális
együttműködés és közös programok lényeges szerepet játszanak abban, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az európai
régiókat. Transznacionális együttműködési programokban
veszünk részt, és az új programozási időszakban is szerepet
vállalunk majd az új kezdeményezésekben.
A görög régiók emellett más uniós régiók helyi szerveivel közösen segítik az együttműködést és a vállalkozások fejlesztését
azzal a céllal, hogy fellendítsék a regionális gazdaságot, és
mind a polgárok, mind a környezet számára előnyös programokat valósítsanak meg. A 2014–2020-as időszakban ez
a helyi együttműködés a regionális intelligens szakosodási
stratégiák révén már a gazdaság szerves részévé kezd válni.

▶Thesszália 2014–2020-as regionális operatív programját 2014. december 18-án fogadták el – mi következett
ezután?
Jelentős lépések történtek a programok végrehajtásának megkezdése irányába nemzeti és regionális szinten egyaránt, például
elfogadtuk a 2014–2020-as fejlesztési programok kezelésére,
irányítására és végrehajtására vonatkozó törvényt.
2015 közepén megtartották a 2014–2020-as nemzeti stratégiai referenciakeret monitoringbizottságainak első üléseit,
ahol elfogadták a szakágazatokat és a finanszírozás feltételeit. Jelenleg a meghívókat készítjük a javaslatokat benyújtani szándékozó projektek számára.
Emellett az egyes régiók különféle intézkedések kidolgozásán fáradoznak a jogszabályi és intézményi szabályozás
terén. Thesszália célja, hogy azokat a programjainkat részesítse előnyben, amelyek azonnal végrehajthatók. A többi program esetében minden régió együttműködik az illetékes
minisztériumokkal, ezért a polgárok vagy a helyi piacok nem
tapasztalnak késedelmet.
A társadalmi befogadásra és a szegénység leküzdésére irányuló stratégia, valamint a regionális szilárdhulladék-gazdálkodási terv befejezését követően az intelligens szakosodást
szolgáló regionális stratégiák (RIS3) kísérleti fázisával megkezdődött a szakosodás előtérbe helyezése. 2015 őszén egy
második programmonitoring-bizottság új intézkedéscsomag
bevezetését is tervezi, amelynek fő célja, hogy a helyi szerveket
és a civil társadalmat is bevonjuk a projekt minden lépésébe.
A régió fejlesztési stratégiájának az a célja, hogy szembeszálljon a társadalmi-gazdasági pályáján mutatkozó kedvezőtlen tendenciával, és a fejlesztési modellt az intelligens,
fenntartható és inkluzív fejlődés irányába kívánja elmozdítani.
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A stratégia alapját a 2014–2020-as regionális operatív program, valamint az ágazati programokból a régióba várhatóan
befolyó finanszírozás képezi.
▶A görög kohéziós politika végrehajtásának fontos változása, hogy az egyes régiók maguk irányítják saját programjaikat. Hogyan készülnek fel a régiók erre az új kihívásra?
A 2007–2013-as nemzeti stratégiai referenciakeret óta
a régiók bebizonyították, hogy képesek javítani a források
felhasználását, befejezni a félig kész projekteket, felgyorsítani a végrehajtást, és az erőforrásokat a gazdaságba összpontosítani. Az eddigi sikerek éppen annak köszönhetők, hogy
minden régiónak saját programja van. A reformok ugyanakkor elengedhetetlenek, ha el szeretnénk kerülni a túlzott
bürokráciát. A felelősségi körök elfogadását és átadását
segítő folyamatra van szükségünk, hogy a régiókat érintő
ágazati programokat átfogó, hozzáadott értékkel bíró javaslatok alapján lehessen megtervezni.
A demokratikus kormányzás minősége terén óvatosan kell
eljárni: olyan modern, személytelen közszférát kell teremteni,
amely gyors és egyszerű ügyintézést tesz lehetővé, ugyanakkor képes figyelembe venni a sürgető társadalmi problémákat és kihívásokat.
▶Görögország azért küzd, hogy kilábaljon a válságból.
Hogyan képes a kohéziós politika Thesszáliában fellendíteni a növekedést és a munkahelyteremtést?
Thesszália más régiókhoz képest később érezte meg a válság
hatásait, de annál súlyosabban. A nemzeti stratégiai referenciakeret programjának 2011-es elindítása óta – és az ágazati
programokon keresztül támogatott projektekben való részvételnek köszönhetően – Thesszália számos sikert könyvelhetett
el. A források felhasználásában mutatkozó növekedés –
19 %-ról 86 %-ra – és a projektek végrehajtásának gyorsasága
két ilyen siker. Főútvonalak és kórházak építése, kulturális,
árvízvédelmi, valamint oktatási projektek sikeres lebonyolítása:
mindez csak néhány kiragadott példa arra, hogyan képes
a területi kormányzat a kohéziós politika végrehajtására.
A régiók azonban állami forrásokra támaszkodnak, és emellett pedig a 2007–2013-as nemzeti stratégiai referenciakeret
lezárásával is problémák vannak. A jelenlegi finanszírozási
helyzet rendellenes, és a finanszírozásban strukturális változásokra van szükség, különben országunk továbbra is problémákkal fog küszködni. A projektek még többet késnek majd,
munkahelyek szűnnek meg, a vállalkozói készségek nem fejlődnek, a versenyképesség alacsony marad, az ország gazdasági növekedése pedig kisebb lesz. Erre talán megoldást
jelentene az előlegfizetés a projektek végrehajtásához. Meg
kell hosszabbítani egy évvel a 2007–2013-as nemzeti stratégiai referenciakeretet.
A finanszírozás terén végzett változtatásokat alapvető fontosságúnak tartjuk a vállalkozások, a kutatás, az innováció
és a növekedés szempontjából. Ahhoz, hogy a 2014–2020as partnerségi megállapodás tényleg hatékony segítséget
jelentsen, változtatni kell a finanszírozás módján, különben
problémák lesznek az új projektek elindításával és a 2007–
2013-es nemzeti stratégiai referenciakeret lezárásával, ami

▶A Trikala és Larissa közötti új főút javítja a közlekedési összeköttetéseket,
és lerövidíti az utazási időt.
▶BALRA: A Volosban átadott új óvoda napenergiára, valamint hatékony
fűtő- és hűtőrendszerre épülő bioklimatikus kialakítással készült.

súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jár majd.
Görögország megszorításai magukért beszélnek. Ha munkahelyeket akarunk teremteni, nem szabad tovább csökkenteni
az életszínvonalat.
▶A görög hatóságok végrehajtották a kutatási és innovációs intelligens szakosodási stratégiát. Melyek a fő célok
Thesszália számára?
Thesszália regionális innovációs stratégiája két fő pillérre épül,
amelyek a kiegészítő tevékenységek alapjául szolgának majd.
Az első a mezőgazdasági–élelmiszeripari pillér, a második
pedig a fém- és építőiparra összpontosít. A turizmus fejlesztését kiegészítő tevékenységként végezzük azzal a céllal, hogy
fejlesszük a thesszáliai kultúra üzleti potenciálját. A többi kiegészítő tevékenység – az energiatermelés, az energiatakarékosság és a környezetgazdálkodás – a körfogásos gazdaság
erősítését szolgálja.
A fejlett egészségügyi technológiák, valamint a sportorvoslás,
az ortopédia, a fizikoterápia és a rehabilitáció terén felhalmozott helyi szaktudás ugródeszkát jelenthet a thesszáliai gazdaság számára, és vállalkozási tevékenységek alapjául is
szolgálhat. Jelenleg a RIS3 cselekvési terv finomhangolását
végezzük, és célul tűztük ki, hogy haladéktalanul felhasználjuk
a Thesszália számára elérhető, a 2014–2020-es regionális operatív program részeként elérhető forrásokat egy hamarosan
bejelentendő kísérleti intézkedés keretében. Emellett szeretnénk, hogy a RIS3 szolgáljon más nemzeti stratégiai referenciakeretek ágazati programjaiból való források lehívásának
alapjául. Meggyőződésünk, hogy az alulról felfelé építkező
szemlélet, amelyet régiónkban már régóta alkalmazunk, optimális eredményekkel szolgál a stratégiánk megtervezéséhez,
aminek célja, hogy fellendítsük a vállalkozásokat, és Thesszália
számára kézzelfogható gazdasági előnyöket nyújtsunk.
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.thessalia-espa.gr/
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