
Az Európai Régiók Kutatási és Innovációs Hálózata 
(ERRIN) arra törekszik, hogy erősítse a regionális 
együttműködést a kutatás terén, továbbá – 10 tagré-
giójával együttműködve – a „tanulmányút” módszer 
használatával felderítse az intelligens szakosodás 
gyakorlati szempontjait. Ennek során az ERRIN a tudás 
és a bevált gyakorlatok nyitott és gyors átadását 
helyezi előtérbe, növelve a regionális projektek poten-
ciális hatását. 

Az ERRIN a regionális szereplők olyan brüsszeli platformja, 
amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy 14 munkacsopor-
tján keresztül támogassa a kutatási és innovációs kapacitá-
sok kihasználását. 

A 2001-ben alapított ERRIN jelenleg több mint 120 taggal 
rendelkezik 23 országban. A regionális versenyképesség növe-
lésének fő módszereként a tagok közötti tapasztalatcsere 
szolgál, amelyben hangsúlyos szerepet kapnak a regionális 
kutatási kapacitásokat bővítő és a projektfejlesztést támo-
gató közös tevékenységek és projektpartnerségek. 

Ezekkel a tevékenységekkel az ERRIN célja az, hogy 
hozzájáruljon az európai kutatási és innovációs politika végre-
hajtásához, és felhívja a figyelmet arra, milyen fontos sze-
repet játszhatnak az intelligens szakosodási stratégiák az 
európai strukturális és beruházási alapok, valamint az EU 
kutatási támogatásai közötti, a regionális versenyképesség 
javítását szolgáló szinergiák megteremtésében. 

„Célunk, hogy támogassuk a hatékony kutatási és innovációs 
ökoszisztémák kiépítését az EU régióiban, és ösztönözzük 
a regionális együttműködést” – mondja Richard Tuffs, az 
ERRIN igazgatója. 

„Az innovációt ma már a gazdasági fejlődés motorjának tekin-
tik. A régiók új kihívások előtt állnak: a régiókon belül még 
nagyobb összefogásra, a régiókon kívül pedig hatékonyabb 
együttműködésre van szükség. Fontos, hogy csökkenjen az 
innovációs kapacitások közötti szakadék mind a régiókon 
belül, mind a régiók között. Európának annyi innovációra van 
szükség, amennyi csak lehetséges” – folytatja Tuffs. 

▶  ERRIN – A REGIONÁLIS  
JELENLÉT ERŐSÍTÉSE  
AZ EURÓPAI KUTATÁSI ÉS  
INNOVÁCIÓS ÁGAZATBAN

▶INTELLIGENS SZAKOSODÁS 

Intelligens specializáció

Az ERRIN intelligens szakosodással foglalkozó munkacsopor-
tja megvizsgálta az intelligens szakosodás koncepciójának 
analitikai hátterét, és minden érdekelt számára elérhetővé 
tette a végrehajtással kapcsolatos bevált gyakorlatokat.

Az intelligens szakosodást szolgáló regionális innovációs stra-
tégiák (RIS3) az európai strukturális és beruházási alapok 
operatív programjai kidolgozásának előfeltételévé váltak. Az 
intelligens szakosodás az EU 2014–2020-as kohéziós poli-
tikájának egyik alapköve, ami azt jelenti, hogy figyelembe 
veszik a finanszírozások kidolgozásakor, valamint a kutatási 
és innovációs tevékenységek ösztönzését szolgáló megközelí-
tések kialakításakor. 

Tanulmányút

A kutatási és innovációs együttműködés támogatása érde-
kében az ERRIN részt vesz egy „SmartSpec” elnevezésű euró-
pai kutatási projektben, amelynek egyik része az úgynevezett 
„tanulmányút” koncepció, amely egyrészről az intelligens 
szakosodás koncepciójának jobb megértését, másrészről az 
elmélet gyakorlatba való átültetését szolgálja. 

A projektben az ERRIN 10 tagrégiója vesz részt: műhelyeket 
szerveznek, ahol megosztják egymással az intelligens sza-
kosodással kapcsolatos stratégiáikat, majd megvitatják az 
egyes felmerülő kérdéseket, például az irányítási problémá-
kat és a klaszterek fejlesztését. 

„A tanulmányút koncepció rendkívül sokrétű és hasznos 
eszközt ad az ismeretek bővítéséhez, valamint az aggályok, 
a nehézségek, illetve a bevált gyakorlatok megosztásához 
– magyarázza Tuffs. – Ez a folyamat segíti az ismeretek 
bővítését, illetve elősegíti a tapasztalatok és gyakorlatok 
cseréjét a régiók között, különösen azon képviselőik köré-
ben, akik az intelligens szakosodási stratégiákkal foglalkoz-
nak” – teszi hozzá.

Emellett a 10 régióban szervezett találkozók közös platform-
ként szolgálnak a partnerek számára, akik együtt dolgozha-
tják ki az új együttműködési elképzeléseket az RIS3 égisze 
alatt, továbbá azonosíthatják a lehetséges szinergiákat, 
a végrehajtási folyamat előtt álló akadályokat és az újabb 
közös projektek további kihívásait.

Kreatív klaszterek és intelligens 
szakosodás 

Az egyik ilyen tanulmányútra Materában, az UNESCO 
világörökségi helyszínén került sor, Olaszország Basilicata 
régiójában. A kétnapos találkozó során a kreatív klasz-
terek szerepét vitatták meg az intelligens szakosodási 
stratégiákban. 

A 10 résztvevő régió képviselőihez két akadémikus (Kevin 
Morgan professzor a Cardiffi Egyetemről [Egyesült Királyság] 
és Fiorenza Belussi professzor a Padovai Egyetemről 
[Olaszország]) is csatlakozott a nyitónapon, amikor a vitain-
dítóra és a résztvevők közötti eszmecserére került sor. 
A második napon Matera képviselői – többek között törvényal-
kotók, vállalkozók és társadalmi aktivisták – vitatták meg, 
hogyan használja ki a város az egyedülálló kulturális adottsá-
gaiban rejlő lehetőségeket a gazdasági fejlődés érdekében. 

„A tanulmányút koncepció további célja, hogy megvizsgálja 
az intelligens szakosodás elméleti alapjait a különböző 
régiókban, és bővítse az ismereteinket annak erősségeiről 
és gyenge pontjairól – magyarázza Tuffs. –

A régióktól kapott visszajelzések segítik az intelligens sza-
kosodási koncepció analitikai alapjainak megszilárdítását, 
és hozzájárulnak a gyakorlati metodológiai iránymutatások 
kidolgozásához, stratégiai ismeretekkel gazdagítva a törvé-
nyalkotókat” – folytatja.

Főszerep a kutatás és az innováció terén

Tuffs kiemeli: fontos, hogy a régiók kulcsszerephez jussanak 
az Európai Unió Horizont 2020 programjában. 

„A régiók tisztában vannak saját kutatási és innovációs 
adottságaikkal, és legkiválóbb szakembereik a legalkalma-
sabbak arra, hogy olyan regionális innovációs és intelligens 

szakosodási stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek figyelembe 
veszik és előnyt kovácsolnak az adott régió versenyelőnyeiből. 
Miután kialakították a saját régiójuk számára legalkalmasabb 
intelligens szakosodási stratégiáikat, ösztönözniük kell az 
aktív kapcsolatteremtést más európai és nemzetközi régiók-
kal, hogy megvalósuljon az ismeretek átadása, partnersé-
gek jöjjenek létre, és üzleti lehetőségek váljanak elérhetővé” 
– folytatja.

A régiók a valóban alulról építkező intelligens szakosodás révén 
azonosíthatják leghatékonyabban saját versenyelőnyeiket. Az 
európai beruházásokat ezután úgy lehet célirányosan fel-
használni, hogy ezek a prioritások élvezzenek előnyt, mivel így 
biztosítható a maximális hatás.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.errin.eu

▶ A PLACES projekt partnerrégióinak néhány brüsszeli képviselője:  
(BALRÓL JOBBRA) Balogh Zoltán, Claire Robertson, Henriette Hansen,  
Martina Hilger, Richard Tuffs és Anett Ruszanov.

▶ Az ERRIN titkársági csapata: (BALRÓL JOBBRA) Richard Tuffs,  
Anett Ruszanov, Ryan Titey és Andrea Lagundzija.

„ A régiók tisztá-
ban vannak saját 
kutatási és innovációs 
adottságaikkal, és 
legkiválóbb szakem-
bereik a legalkalma-
sabbak arra, hogy 

olyan regionális innovációs és intel-
ligens szakosodási stratégiákat dol-
gozzanak ki, amelyek figyelembe 
veszik és előnyt kovácsolnak az 
adott régió versenyelőnyeiből. ”▶ RICHARD TUFFS – AZ ERRIN IGAZGATÓJA
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