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Stockholm régió Európa leggyorsabban 
növekvő nagyvárosi és fővárosi régiója. 
Az elmúlt évtizedben az ország népessége 
évente 35 000–40 000 emberrel nőtt. 

A növekvő népesség igényeinek kielégítése érdekében 
Stockholm régiónak évente 16 000 új lakást kell építenie: 
ezt a kihívást pedig a fenntartható városfejlesztés elő-

segítésének lehetőségeként fogja fel. Ennek érdekében a régió 

a strukturális alapok segítségével zöld, egészséges, intelligens, 
vonzó és befogadó várost épít.

A régió nemrégiben úgy döntött, hogy két fejlesztési projektbe 
ruház be összesen 120 millió svéd korona értékben a fenn-
tartható lakásépítés megerősítése érdekében. A két projekt 
a „Grön BoStad Stockholm” (Zöldövezeti Stockholm) és a „Sve-
rige bygger nytt” (Svédország újat épít) nevet viseli. A két 
projekt – amelyeket felerészben az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap és az Európai Szociális Alap finanszíroz – a fenntart-
ható városfejlesztés kulcsfontosságú elemeire koncentrál. 

STOCKHOLM RÉGIÓ BERUHÁZ 
A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSBE

A projekt célja mintegy 214 millió euró injektálása kb. 2400 
regionális cégbe és projektvezető vállalatba, ily módon 
a támogatás több vállalkozáshoz eljut, különösen a kevesebb 
mint 10 alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozásokhoz, 
valamint kezdeményezési lehetőségeket teremt a mezőgaz-
dasági, erdészeti és agrár-élelmiszer-ipari vállalkozásoknak. 
A várakozások szerint a projekt az injektált közpénzek 
3–5-szörösét mozgósítja.

A FOSTER TPE-PME programot végrehajtó pénzügyi közvetítő-
ket négy, 2016 júliusában meghirdetett részvételi szándék 
kifejezésére irányuló felhívást követően választják ki (http://
www.eif.org/what_we_do/resources/foster/index.htm). A pályá-
zóknak 2016. szeptember 30-ig van lehetőségük a négy 
 tervezett eszköz valamelyikére történő pályázásra:

 > kockázatmegosztási kölcsönök: 3,5 millió euró az innovatív 
vállalkozások létrehozására és fejlesztésére; 

 > kockázati és fejlesztési tőkét célzó társberuházások: 15 millió 
euró értékben a jelentős fejlődési potenciállal rendelkező 
kkv-k sajáttőke-bevonásának fellendítése érdekében; 

 > banki garanciák 20 millió euró értékben, különösen a korai 
fejlődési szakaszban levő vállalkozások és kkv-k esetében, 
amelyekből rengeteg van a régióban – a kölcsönök értéke 
kevesebb mint 25 000 euró; 

 > banki garanciák a mezőgazdasági ágazat végső kedvez-
ményezettjei számára: 15 millió euró. 

CAROLE DELGA 
A franciaországi Languedoc–Roussillon– 

Midi Pyrénées régió vezetője 

	 	Stockholm, Svédország

http://www.eif.org/what_we_do/resources/foster/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/resources/foster/index.htm


25

Stockholm régió célja a környezettechnológiai vállalatok szak-
értelmének kihasználása, valamint az innováció és a fenn-
tartható növekedés elősegítése. Ezenkívül pedig munkaerő 
szempontjából kihasználatlan potenciált lát a nemrégiben 
érkezett bevándorlókban és a nem svéd állampolgárokban, 
amely a növekvő építőipari ágazat előnyére válhat.

A Grön BoStad Stockholm projektben többek 
között a Technológiai Királyi Intézet próbapa-
dokat fejleszt ki a környezettechnológiai 
vállalatok innovációjához. A projekt célja 
az új lehetőségek teremtése a fejlesztés 
számára, valamint az új energiahaté-
kony és karbonszegény technológiák 
felhasználása Stockholm megye önkor-
mányzatainak építkezési projektjeiben. 
A projekt bevonja és megerősíti a kör-
nyezettechnológiai ágazatot, valamint az 
önkormányzatokat, a kerületi tanácsokat és 
az ingatlantulajdonosokat stb., és növeli 
a tudatosságot ezen a vidéken.

A Sverige bygger nytt projekt keretén belül a svéd állami fog-
lalkoztatási szolgálat, több önkormányzat, kerületi tanács, 
ipari egyesület és szakszervezet közösen lép fel az álláske-
resők szélesebb körű felvétele érdekében, valamint megerő-
sítik a készségek biztosítását és az igényekhez történő igazí-
tását az építőiparban a nemrégiben érkezett bevándorlók és 
nem svéd állampolgárok kompetenciáinak kihasználásával. 
Elősegítik az alapvető értékeket, a készségek érvényesítését, 
a nyelvi támogatást és a munkahelyi környezetben történő 
tanulást, amelynek következtében jobb párosításokat hoznak 
létre a munkaerőhiánnyal küzdő építőiparban.

A fejlesztési projektek hangsúlyozzák Stockholm régió azon 
igényét, hogy az európai strukturális és beruházási alapok 
koherens stratégiai kezdeményezésekhez járuljanak hozzá. 
Ezt az erőforrások összefogásával, valamint a vállalkozásokra 
és a munkaerőre történő összpontosítással érik el oly módon, 
hogy az alapok és a „stockholmi modell” használatával szi-

nergiákat hoznak létre. Ez a finanszírozás végrehajtá-
sának új modellje.

Ez az új kormányzási modell azt jelenti, 
hogy a kohéziós politika sokkal szorosab-
ban kapcsolódik az általános regionális 
növekedési politikához és a régió erő-
forrásaihoz, továbbá pedig nagyobb 
interakciót és támogatást tesz lehetővé 
a regionális szereplők között a koherens 
stratégiai kezdeményezések létrehozása 

során, mivel minden fél kezdeményez és 
felelősséget is vállal az erőfeszítéseiért. Ily 

módon – bár a strukturális alapok költségve-
tése európai szinten az egyik legalacsonyabb 

a régióban – a régió továbbra is képes nagy és fontos 
projektek elindítására és végrehajtására. 
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