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A régióban a fakitermelésből származó termékek ipara is 
viszonylag jelentős. Pudasjärvi városa az Oului Egyetem segít-
ségével egy olyan projektet indított, amely a farönkök modern 
városokban történő alkalmazhatóságát járja körül. A projekt 
célja a farönkök felhasználásának bővítése, mivel a fa 
 környezetbarát és megújuló energiaforrás.

A strukturális alapok hatékony felhasználásának kulcsfon-
tosságú eleme a regionális innovációs rendszer. Az Oului 
Egyetem, az alkalmazott tudományok regionális egyetemei, 
a VTT Technical Research Centre of Finland, az aktív üzleti 

környezet és az önkormányzati fejlesztési szervezetek együt-
tesen teszik ezt lehetővé. A fejlesztési szervezetek hálózata 
nélkül a strukturális alapok hatékony felhasználása nehéz 
volna. 

HEIKKI OJALA  
Regionális fejlesztési vezető, 

Oulu régió Tanácsa, Finnország

Az európai strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) kulcsfontosságú szerepet töltenek be 
Portugáliában a kutatás, az innováció és a vállalkozó 
szellem ösztönzésében, valamint a képzési szakadék 
megszüntetéséhez és a foglalkoztatás fellendítéséhez 
szükséges készségek kifejlesztésében. A Portugal 2020 
elnevezésű portugáliai partnerségi megállapodás a 
kohéziós politika európai hozzáadott értékével 
összhangban továbbra is az ország strukturális 
nehézségeinek leküzdésére fog összpontosítani.

A Lisszaboni Szerző-
dés által beveze-
tett területi kohéziót 

követően az EU politikai 
menetrendjével összhangban 
a kohéziós politika nagyobb 
hangsúlyt helyezett a fenntartható-
ságra és a területi elemzésre. Ilyen tekintetben az esb-alapok 
szerepe rendkívül fontos. A közelmúltban lezajlott gazdasági 
válság új kihívások elé állította a kormányzást, az erőforrások 
hatékony felhasználását és a szakpolitikák eredményességét, 
és arra késztette a döntéshozókat, hogy visszatérjenek az uniós 
szakpolitikák európai hozzáadott értékéhez.
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Portugália elsődleges beruházási területei a 2014–2020-as 
időszakban többek között a következőket ölelik fel: a verseny-
képesség fellendítése a forgalmazható áruk és szolgáltatások 
termelésének ösztönzésével, a foglalkoztatás támogatása 
különösen a fiatalok körében, a készségek és a szakképzett-
ség bővítése, a szegénység csökkentése, a közigazgatás kor-
szerűsítése, valamint az energiahatékonyság és a környezet-
védelmi gyakorlatok támogatása.

Ezen belül az aktív népességet érintő innovációk és a szak-
képzettség létfontosságú szerepet játszanak a Portugália 
versenyképessége előtt álló akadályok leküzdésében. Az előző 
finanszírozási időszakokhoz hasonlóan ezek továbbra is elsőd-
leges finanszírozási beavatkozási területek. A 2014–2020-as 
időszakban a kohéziós alapok 57%-át költötték a versenyké-
pességre (36%) és a humántőkére (21%), az EU-28 37%-ához 
képest (27% és 10%).

A versenyképesség támogatásához és a munkanélküliség 
kezeléséhez jobb oktatási és képzési szint, valamint a kész-
ségkereslet és a készségkínálat, illetve a kompetenciáknak 
a munkaerőpiac igényeivel történő összehangolása szüksé-
ges. Ebben az értelemben Portugália iskolai lemorzsolódási 
arányának (2000-ben több mint 40%) csökkentése kiemelt 
helyen szerepelt az esb-alapok alkalmazása során. 

Az uniós források szakképzésre történő fordításával – különö-
sen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a szakképzési 
útvonalak és a duális képzési lehetőségek elősegítésével, vala-
mint az oktatási infrastruktúrák korszerűsítésével – 2015-ben 
jelentős, 14%-os csökkenést értek el (EU-28: 11%), mindezt az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel összhangban.

A másik kihívás a kutatás, az innováció és a tudástranszfer 
ösztönzése, amelyek létfontosságúak a munkahelyteremtésben 
és a gazdasági érték generálásában. Az európai innovációs 
eredménytábla 2016-os adatai szerint Portugália az uniós 
átlag alatt teljesítő „mérsékelt innovátornak” számít, amely 

a vállalkozások és a K+F egységek közötti elégtelen koordináció, 
a szabadalmi bejegyzések alacsony szintje és a készségek 
gyenge abszorpciójának eredménye. A 2008–2015-ös időszak-
ban azonban javult az ország teljesítménye, és elérte az euró-
pai átlagot az „innovátorok”, „nyitott, kiváló és vonzó kutatási 
rendszerek” és a „pénzügy és támogatás” kategóriákban. Ami 
a „humántőke” kategóriát illeti, Portugália teljesítménye maga-
sabb az uniós átlagnál, miközben a K+F-re fordított kiadások 
a GDP 1,3%-ára nőttek 2014-ben (EU-28: 2%). 

A strukturális alapok ezen eredmények elérésében kritikus jelen-
tőségűek voltak. A Portugal 2020 program ennek megfelelően 
fokozottabban összpontosít a K+F támogatását célzó eszkö-
zökre, valamint a vállalkozói ágazatba történő tudástranszferre 
a versenyképesség és a hozzáadott érték növelése érdekében, 
miközben megerősíti a portugál gazdaság forgalmazhatóság 
felé történő elmozdulását. 

A kohéziós politika folyamatos végrehajtása az innovációba, 
az oktatásba és a képzésbe történő beruházásokkal az aktív 
népesség támogatása érdekében bizonyítja a szakpolitika euró-
pai hozzáadott értékét Portugália növekedésének és munka-
helyteremtésének elősegítésében, támogatva ezzel az egysé-
ges piac megerősítését, jelentős visszahatásokat generálva 
a többi uniós régió és terület gazdaságai számára. 

A kohéziós politika alkalmazkodási képessége az uniós területek 
eltérő igényeihez és potenciáljaihoz (szubszidiaritás és terüle-
talapúság), valamint a szakpolitika által képviselt partnerségi 
elven alapuló többszintű kormányzási modell ezt az uniós poli-
tikát az európai integráció egyik leginkább látható képviselőjévé 
teszi minden terület és az ott élők számára. 
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