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▶PROJEKTPÉLDÁK

▶SPANYOLORSZÁG

▶ AZ AGRÁRKUTATÁS FEJLŐDÉSE SPANYOLORSZÁGBAN
Teljes költség:

3 285 349 euró
Uniós hozzájárulás:

2 628 279 euró

Egy nyugat-spanyolországi projekt előmozdította az
agrárágazatban folyó kutatás-fejlesztést, miközben
javította a helyi vállalkozások és a tudományos közösség közötti kapcsolatot. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) kapott finanszírozás révén a Finca
La Orden-Valdesquera Kutatóintézet új létesítményekkel gazdagodott, és munkahelyeket is teremtett.
Az Extremadura Tudományos és Technológiai Kutatóközpont
(CICYTEX) részeként működő intézet a támogatást tudományos infrastruktúrájának korszerűsítésére és bővítésére fordította, többek között új biotechnológiai raktárt épített, és
elvégezte öntözőberendezéseinek elengedhetetlen fejlesztését. A laboratóriumokban és a kísérleti gazdaságokban felhasznált új anyagok beszerzése pedig lehetővé teszi a tudósok
számára, hogy élvonalbeli kutatásokat folytassanak.
Bár a Finca La Orden-Valdesquera fő tevékenységi köre
a mezőgazdaság, az intézet az agrárágazathoz kapcsolódó
területeken – például az erdőgazdálkodás és a természeti erőforrások használata terén – is folytat kutatási tevékenységet.
A jelenleg zajló jelentős projektek olyan területeket érintenek,
mint az energianövények vizsgálata és értékelése, a mezőgazdasági termelés javításának új módszerei és állattenyésztési
kérdések.

A horizont kitágítása
A különböző technológiaátadási kezdeményezések révén az
intézet munkáját gazdálkodók, más kutatással foglalkozó szervezetek, helyi vállalkozások és szövetkezetek is hasznosítják.
Ez idáig a projekt szakmai napok, workshopok, konferenciák
és előadások sorát támogatta. Ezenfelül képzéseket is biztosított az agrárágazatra szakosodott kutatók, technikusok és

egyetemisták számára. Emellett a cserelátogatások elősegítése érdekében a helyi vállalkozások és kutatóközpontok
részvételével partnerségeket hoztak létre.
Kibővített forrásbázisának köszönhetően az intézet ma már
sokkal szélesebb közönséggel tudja megismertetni tevékenységeit és a projektjei révén elért eredményeket. Ezt főként népszerűsítő médiaeszközök kifejlesztésével, többek között
honlapjának megújításával sikerült elérnie. Ezen túlmenően új
kiadványokat állítottak össze és terjesztettek azzal a céllal,
hogy az agrárközösség körében jobban elterjedjenek a technológiai újítások.

Új munkahelyek
A projektbe befektetett finanszírozás hatására több mint 400 új
kutatási, fejlesztési és innovációs projekt jött létre, és mintegy
70 együttműködési kezdeményezés indult a helyi vállalatok
részvételével. E tevékenységek ráadásul 35 munkahelyet is
teremtettek.
Carmen González Ramos, a CICYTEX ügyvezető igazgatója
szerint a támogatás lehetővé tette az Extremadurán kívül
hasznosított termékek kutatás-fejlesztésének előmozdítását,
amelyből a helyi vállalkozások és gazdálkodók egyaránt profitálnak. A projekt hozzájárult az Extremadura-vidék társadalmi-gazdasági és környezeti körülményeinek javításához is.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
cicytex.gobex.es/es/centros/la-orden-valdesequera
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▶PROJEKTPÉLDÁK

▶EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

▶ A „SZOFTVERVÁROS“
AZ INNOVÁCIÓ MOTORJA
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által
nyújtott finanszírozás révén Északkelet-Anglia IT-vállalkozásai teret kaptak termékfejlesztésükhöz és
növekedésükhöz. A Sunderland Software Centre korszerű munkakörnyezetet, és számos vállalkozást
támogató tevékenységet kínál.
Sunderland városi tanácsa 2012-ben nyitotta meg a központot,
amely több mint 6000 négyzetméternyi bérelhető területet
kínál 63 vállalat számára, biztosítva a legmodernebb berendezéseket és felszereléseket. A helyi tehetségekkel való együttműködés ösztönzése
érdekében a központ
olyan „játéktereket“ és
innovációs helyiségeket
biztosít, ahol a vállalkozások szabadon kísérletezhetnek ötleteikkel és
elképzeléseikkel. Helyet
kapott itt egy fejlesztőés tesztelőközpont, valamint egy workshopok
m e g r e n d e zé s ér e é s
közösségfejlesztésre
szolgáló tér is.
A Sunderland Software City (SSC) sikeres együttműködést
valósított meg Sunderland városi tanácsa, egyeteme, főiskolája és az Északkeleti Vállalkozási és Innovációs Központ
között. A magánszektor bevonásával 2008-ban létrehozott
kezdeményezés központi kapcsolattartó helyet biztosít a
szoftverekkel foglalkozó induló és megállapodottabb kkv-k
számára. A központ ez idáig több mint 260 szoftvercégnek
nyújtott támogatást, és mintegy 335 munkahely létrehozását segítette a régióban, csaknem 20%-ban hozzájárulva a
technológiai ágazat bázisának fejlődéséhez.
Az SSC üzleti tanácsadási szolgáltatásokat nyújt olyan területeken, mint a piacra lépés támogatása, a pénzügyi tervezés
és az üzleti közvetítés, a piackutatás, illetve a hozzáférés a
nemzetközi befektetési szolgáltatásokhoz. Az új ügyfelek
megszerzése és az értékesítési lehetőségek teremtése érdekében arra ösztönzi a más ágazatokban – például a gyártásban, az egészségügyben vagy a megújuló energiaiparban
– tevékenykedő vállalatokat, hogy megismerjék a digitális
technológiák nyújtotta előnyöket.
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Tehetséggondozás
A helyi szoftvercégek lehetőségeinek bővítése érdekében az
SSC folyamatosan igyekszik új kapcsolatokat kialakítani
állami, magán- és oktatásra szakosodott szervezetekkel. Így
például szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Királyságban
működő Digital Catapult Initiative elnevezésű kezdeményezéssel, és 2015-ben megnyitotta a három regionális Digital
Catapult Initiative (Digitális Katapult Központ, DCC) egyikét.
A DCC North East & Tees Valley öt helyi egyetem és az SSC
vezetésével létrejött két helyi vállalati partnerség együttműködéséből született. Célja,
hogy segítséget nyújtson a
brit vállalatoknak a szellemi
tulajdont képező adatok biztonságos és hatékonyabb
megosztásához, elősegítve
ezáltal a szervezeti adatok
újfajta előnyeinek kiaknázását, valamint új kereskedelmi modellek feltárását.
Az SSC és helyi partnerei
kulcsszerepet töltenek be a
Tech City-ben, az Egyesült
Királyság Technológiai Klaszterszövetségében, a Cisco Országos Virtuális Inkubátorában és Sunderland Work Discovery
elnevezésű foglalkoztatásügyi kezdeményezésében, amely
felhívja a fiatalok figyelmét az általuk elérhető képzésekre és
munkalehetőségekre.
Más szervezetekkel való kapcsolatok és partnerségek kiépítése
révén az SSC saját eredményeire támaszkodva kialakította a
régióban tevékenykedő szoftverágazat hosszú távú jövőképét.
A hangsúlyt most a kulcsfontosságú erősségek kialakítására
helyezi, új lehetőségeket teremtve és maximalizálva a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat,
miközben igyekszik leépíteni az innovatív szoftvercégek növekedésének
Teljes költség:
útjában álló akadályokat.

17 440 107 euró

Uniós hozzájárulás:

8 713 330 euró
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.sunderlandsoftwarecity.com
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▶EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS: LETTORSZÁG ÉS LITVÁNIA

▶ CSAPATMUNKA AZ ÖKOLÓGIAI KATASZTRÓFÁK
ELHÁRÍTÁSÁÉRT

Teljes költség:

1 150 511 euró

Uniós hozzájárulás:

Lettország és Litvánia határon átívelő mentőalakulatot
és korai előrejelző rendszert hozott létre a Lielupe folyó
vízgyűjtő területén esetlegesen fellépő ökológiai
katasztrófák kezelésének elősegítésére. A térség magas
kockázatot jelentő területnek számít, mivel jelentős
mennyiségű vegyipari és petrolkémiai termék halad át
rajta közúton, vasúton és csővezetéken egyaránt.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatását
elnyerő Lielupe ECO projekt a legkorszerűbb felszereléssel
látta el mentőalakulatát, hogy képes legyen a balesetből
fakadó szennyeződések gyors megelőzésére, illetve felszámolására. A mentőalakulat a régió településeinek szakembereiből, illetve a lettországi Jelgava város, valamint a határ
túloldalán található Šiauliai és Panevežys település tűzoltó
és mentőszolgálatainak tagjaiból tevődik össze. Az alakulat
valamennyi tagja rendszeres képzésben részesül, ami lehetővé
teszi polgári védelmi képességeik csiszolását.
A projekt korai előjelző rendszere az internet és szöveges üzenetek segítségével gondoskodik arról, hogy az alakulat gyorsan
és hatékonyan a helyszínre érjen. Az eljárást a jelgavai kísérleti
szakasz után – Jelgava jó néhányszor néz szembe jelentős
áradásveszéllyel – a régió más városaiban is bevezették.

Gyors reagálás

977 934 euró

A projekt kétéves fennállása alatt 75 szemináriumot tartottak, amelyek az ökológiai katasztrófákhoz
kapcsolódó kérdéseket, illetve az azokból eredő vészhelyzetekre való reagálás témakörét dolgozták fel. E rendezvények
lehetőséget nyújtottak az egyetemistáknak és a helyi lakosságnak arra, hogy megismerjék a projektet és megtanulják,
hogyan reagálhatnak a legmegfelelőbben a különböző vészhelyzetek esetén.
Összességében a Lielupe ECO javította a helyi lakosság biztonságát és életminőségét azáltal, hogy fejlesztette a mentési közszolgáltatásokat. Ez hosszú távon elősegíti a határon
átívelő közösség erősödését és szorosabb integrációját.
Liene Rulle, a projekt vezetője hangsúlyozta, hogy a projekt
mindkét régióban lehetővé tette az információk olyan formában történő megosztását, ami egyébként nem, vagy legalábbis nehezen lett volna kivitelezhető. A projekt egy másik
fő hagyatéka a régió kockázatkezelési szolgáltatásai minőségének és hozzáférhetőségének javítása.

A vészhelyzetek elhárításán dolgozó szakemberek és a települések a határ mindkét oldalán jelentősen gyarapították
ismereteiket a projekt keretében folyó tudás- tapasztalat- és
szakértelemcsere révén. Ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy a
projektpartnerek javítsák az ökológiai katasztrófákra adott
reakciójukat.
Ráadásul jelentősen fejlődtek a határon átnyúló régió kockázatkezelési normái is, nem utolsósorban azért, mert a közös
mentőalakulat több forráshoz jutott, mint amennyi önálló
tevékenység esetén a rendelkezésükre állt.
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.jelgava.lv/pasvaldiba/projekti/2014-gads/latvijas--lietuvas-parrobezu-sadarbibas6/
ekologisko-avariju-likvidesana-un-vides-7
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▶PROJEKTPÉLDÁK

▶EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS: SZLOVÉNIA ÉS HORVÁTORSZÁG

▶ HATÁROKON ÁTNYÚLÓ
ÖNKÉNTES MUNKA A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLEN
Az önkéntes munkalehetőségek bővítésére irányuló
kezdeményezés mindenki számára kedvező megoldást
hozott létre a szlovén–horvát határ menti övezetben.
A helyi közösségek támogatásának innovatív módjait
kereső, Városi önkéntesek elnevezésű projekt azt a
célt tűzte ki, hogy a rászoruló csoportok és kisebbségek önkéntes munkához segítése révén javítja életminőségüket és társadalmi beilleszkedésüket.

A projektcsapat az önkéntes munka új formáit hozta létre, például a vállalati önkéntességet, amelynek keretén belül a vállalatokat és a szervezeteket arra ösztönzik, hogy vegyenek részt
a közösségi kezdeményezésekben. Az önkéntes tevékenységek
megfelelő végrehajtása érdekében a projekt IKT-eszközöket,
egyebek mellett egy önkéntes munkáról szóló webportált
bocsátott rendelkezésre. Számos rendezvényt is szerveztek az
önkéntességnek a társadalomra és a közösségi összetartásra
gyakorolt kedvező hatásának népszerűsítése érdekében.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozásában részesült projekt professzionális, összehangolt támogatást nyújtott annak érdekében, hogy mindenki megtalálja az
igényeinek és elképzeléseinek megfelelő önkéntes munkát.
Erőfeszítéseket tettek annak érdekében is, hogy növeljék az
önkéntesek képzettségi szintjét, különös hangsúlyt fektetve
a speciális szükségletekkel rendelkezők támogatására.
A projekt egyik fő célkitűzése arra irányult, hogy új módokon
népszerűsítsék az önkéntességet és az abból származó előnyöket a szlovén Mariborban (Podravje régió) és a szomszédos,
horvát Varasdon (Varasd megye) és Csáktornyán (Muraköz
megye). A projektcsapat emellett az önkéntes szervezetek
hálózatának létrehozására is törekedett, valamint hogy az
ágazat egységes struktúrájának kialakításával segítse annak
tevékenységét.

Szilárd stratégia
Célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Városi önkéntesek projekt számos szempontból vizsgálta az önkéntességet.
Az elemzés kiterjedt a kutatásra, a stratégiai fejlesztésre,
a láthatóságra, a kapacitásépítésre, illetve az önkéntes szervezeteknek nyújtandó gyakorlati támogatás biztosításának
lehetőségeire.
A részletes értékelés elkészítését követően a projektcsapat
továbblépett az önkéntes munka fejlesztésére irányuló
közös, határokon átívelő stratégia előkészítésére és megvalósítására. A kapacitásépítési folyamat részeként létrejött
az önkéntes csoportok munkáját segítő regionális tájékoztatóirodák és könyvtárak hálózata. Emellett a projekt keretében képzést biztosítottak a fiatal önkéntes vezetők
készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére, és számos
oktatóanyagot is összeállítottak.
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Bár a Városi önkéntesek projekt 2013 végén lezárult, öröksége
tovább él, mivel a regionális irodák, könyvtárak és a webportál
azóta is működnek, és kínálják a munkalehetőségeket az önkéntesek számára. Ennek költségét a helyi önkormányzatok állják,
emellett a projekt két állandó munkahelyet is teremtett.

Teljes költség:

614 696 euró
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.city-volunteers.si/

Uniós hozzájárulás:

522 492 euró
(maximálisan
jóváhagyható)
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▶GÖRÖGORSZÁG

▶ B
 ERUHÁZÁS A TERMELÉS
JAVÍTÁSA ÉS AZ EXPORT
NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN

Teljes költség:

294 183 euró

Egy görög szívószálgyártó vállalat a berendezéseibe
történő – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
által támogatott – beruházásnak köszönhetően fejlesztette termelési folyamatait, és megnövelte kivitelét.

A beruházás részét képezte továbbá
egy integrált adattárház és egy nyomon követési rendszer bevezetése.
Az ügyfélnél jelentkező előnyök

A Matrix Pack SA már korábban is piacvezető szerepet töltött
be az ágazatban. Európában egyedüliként állíthatja magáról,
hogy termelése kiterjed minden szívószálfajtára, és termékeinek 70–75%-át exportálja a világ minden tájára. A végtermék
alacsony ára, az ipari szabványok sokaságának való megfelelés szükségessége, illetve a szigorú higiéniai ellenőrzések
azonban kihívást állítanak a termelés és a növekedés elé.
Élvonalbeli géppark

A gyárban zajló termelés korszerűsítése mellett a beruházás növelte a végtermék általános minőségét is. Ez pedig hozzásegíti a vállalatot ahhoz, hogy új
piacokra törjön be és szigorú feltételeket felállító külföldi ügyfeleknek értékesítsen, például szupermarketláncoknak és nagykereskedőknek, amelyek rendeléseit gyakran egyedi címkézési
kívánalmak kísérik.

A Versenyképesség és vállalkozás operatív program keretében
zajló „Extroversion I“ elnevezésű projekt azt a célt tűzte ki,
hogy fejleszti a vállalat innovatív kapacitását a szívószálgyártás terén, miközben megnöveli exportpotenciálját. A projekt
finanszírozta három új, speciális gyártóberendezés beszerzését, amelyek korszerűsítették a termékek gyártását és forgalomba hozatalát:

Uniós hozzájárulás:

202 885 euró

Új berendezéseinek üzembe helyezése óta a Matrix kibővítette
exportbázisát. 2011-ben a vállalat 14 külföldi ügyfelet szolgált
ki, ehhez képest 2014-re (amikor a beruházási program a végéhez érkezett) ez a szám 63-ra emelkedett. 2015-ben a cég
tovább növelte exportteljesítményét, hiszen 25 országba,
összesen 88 külföldi ügyfélnek szállított termékeiből.

▶▶A nagy sebességű hullámosító berendezés – amely a szívószál harmonikaszerű részének elkészítésére szolgál – automatizálta a termelési folyamat végső szakaszát. A Matrix
ezt az egységet összekapcsolta a két másik új berendezéssel,
és ez 30%-kal növelte termelékenységét.
▶Az
▶ önálló csomagológép lehetővé teszi a szívószálak műanyag
fóliába vagy papírba történő becsomagolását. A berendezés
képes a csomagolóanyagra történő nyomtatásra is, ami egyes
ügyfelek számára vonzó megoldás.
▶Az
▶ automata szívószál-csomagoló révén a Matrix képes különböző méretű – 40-től 250 szálat tartalmazó – csomagokba
rendezni a szívószálakat. Mivel ez a berendezés a teljes
csomagolási folyamatot automatizálja, a vállalat e tevékenység terén – az ügyfél által igényelt csomagolástípustól függően – 15% és 120% közötti termelékenységnövekedést
könyvelhetett el.
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.matrixpack.gr
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KN-LR-16-056-HU-N

▶ESEMÉNYNAPTÁR  

MÁJUS 12–13.

JÚNIUS 16–17.

OKTÓBER 10–13.

Dubrovnik(HR)

Szófia (BG)

Brüsszel (BE)

Az adriai- és jón-tengeri
régióra irányuló uniós
stratégia (EUSAIR) 1.
fórumülése

7. Európai értékelési
konferencia

A régiók és városok
európai hete (a RegioStar
verseny díjátadó
ünnepségével egybekötve)

JÚNIUS 1–2.

Az eredményközpontúság:
kohéziós politika
a gyakorlatban

Brüsszel (BE)

▶

Intelligens régiók
konferencia
A fenti eseményekről bővebb tájékoztatást az Inforegio
honlapjának „menetrend“ részében talál:
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/
events/

LEGYEN
NAPRAKÉSZ
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/
www.twitter.com/@EU_Regional
www.yammer.com/regionetwork
A DG REGIO együttműködési platformja
www.flickr.com/euregional
Iratkozzon fel a „REGIOFLASH“ hírlevélre!
www.inforegiodoc.eu
www.twitter.com/CorinaCretuEU

Európai Bizottság,
Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság
Kommunikáció – Ana-Paula Laissy
Avenue de Beaulieu 1 – B-1160 Brussels
E-mail cím: regio-panorama@ec.europa.eu
Honlap: http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/

