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FŐBB SZAKPOLITIKAI ÜZENETEK
1.  Jelenleg több mint 120 uniós régióval partnerségben 

hajtunk végre intelligens szakosodási stratégiákat. 
Ennek állítjuk szolgálatába a regionális fejlesztés 
motorjait: a kutatást, az innovációt és ezek kapcso-
latát a vállalkozásokkal – mindezt a régiók erőssé-
geire és a közöttük levő együttműködésre alapozva.

2.  Az intelligens szakosodási beruházások hozzájárulnak 
az európai beruházási terv céljainak megvalósításá-
hoz is. Az európai strukturális és beruházási alapok 
(esb-alapok) és az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA) közösen támogatják az állami és magánbe-
ruházásokat ezeken a kiemelt területeken.

3.  A tematikus intelligens szakosodási platformok által 
nyújtott támogatás arra ösztönözi a régiókat, hogy 
közösen irányítsák az intelligens szakosodás prioritási 
területeit érintő beruházásaikat. Többek között projek-
tcsatornákon, a regionális erőfeszítések európai szintre 
emelését célzó klaszterpartnerségeken, bevált gyakor-
latok megosztásán és technikai segítségnyújtáson 
működnek együtt.

	 	A konferencia során megrendezett kiállításon a régiók bemutathatták RIS3-
területeiket, valamint partnereket kereshettek új értékhálózatok közös 
létrehozására 

SMART REGIONS (intelligens 
régiók) konferencia
AZ INTELLIGENS SZAKOSODÁSI BERUHÁZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE 
A PRIORITÁSI TERÜLETEKEN AZ EURÓPAI NÖVEKEDÉS ÉRDEKÉBEN 

A Crețu biztos és a Regionális Politikai 
Főigazgatóság szolgálata által SMART REGIONS 
konferenciát 2016. június 1-jén és 2-án Brüsszelben 
rendezték meg. A konferencia egy korábbi, 
mérföldkőnek számító esemény, a 2013-ban 
megrendezett „A régiók mint az új növekedés 
motorjai az intelligens szakosodás segítségével – 
a stratégiák összeegyeztetése a közös célok 
érdekében” konferencia folyománya volt.

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság alelnöke, Elżbieta Bień-
kowska és Navracsics Tibor biztosok, valamint Walter Deffaa 
és Robert-Jan Smits főigazgatók az intelligens szakosodás 

vezető szakértőivel találkoztak az eseményen, amelynek közép- pontjába az innovatív regionális stratégiákat és az uniós régiók 
közötti együttműködést, valamint ezek Európa növekedésének 
és versenyképességének ösztönzése érdekében történő alkal-
mazási módjait helyezték.

A konferencia céljai:

 > a sikerek és a jelenleg végzett munka bemutatása;
 > az intelligens szakosodási stratégiák végrehajtásának 
felgyorsítására szolgáló legjobb módszerek megvitatása, 
valamint;

 > a jövőbeli közös munka konkrét támogatása. 
Ezenkívül tematikus intelligens szakosodási platformokat is 
elindítottak az energia, az agrár-élelmiszeripar és az ipari 
modernizáció területén. 

A program három részből állt: 

 > a regionális intelligens szakosodás legújabb fejleményei, 
szakértőket és gyakorlati eseteket bemutatva 
a következő helyszínekről: Pomeránia (Lengyelország), 
Andalúzia (Spanyolország), Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(Franciaország) és Tampere (Finnország); 

 > interaktív ülés, amelynek során meghatározták az 
energia, az agrár-élelmiszeripar és az ipari modernizáció 
új intelligens szakosodási platformjainak keretében 
megvalósítható együttműködés konkrét területeit, az 
e területekre történő társberuházás céljából. Az ötletet 
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az uniós régiók egy csoportja által alapított Vanguard 
Initiative (élkezdeményezés) adta, amelynek célja 
világszintű klaszterek és klaszterhálózatok kiépítése, 
különösen kísérleti projekteken és közös bemutatókon 
keresztül (http://www.s3vanguardinitiative.eu/);

 > magas szintű szakpolitikai megbeszélés a résztvevők 
és a biztosok között.

JEGYEZZE FEL A KÖVETKEZŐ INTELLIGENS 
SZAKOSODÁSI ESEMÉNYEK IDŐPONTJAIT:

 > szeptember 19–20.: Intelligens lét, kék gondolkodásmód 
(Be Smart, Think Blue) – 2016-os konferencia és üzletemberi 
találkozó a kék gazdaság iránt érdeklődő régiók számára, 
Gdańsk (PL);

 > szeptember 28–30.: 1. SMARTER-konferencia az intelligens 
szakosodásról és a területfejlesztésről, Sevilla (ES); 

 > október 10–13.: A régiók és városok európai hete, Brüsszel 
(BE);

 > november 3–4.: A Duna régióra vonatkozó uniós stratégia 
éves fóruma: „Innovatív folyamok – víz, tudás és innováció 
a Duna régióban”, Pozsony (SK);

 > november 8–9.: Az uniós balti-tengeri stratégia éves fóru-
ma: „Egy régió, egy jövő – jövőkép 2030-ra”, Stockholm (SE);

 > november 16–17.: Ipari modernizáció – utánkövetési talál-
kozó, Barcelona (ES); 

 > november 30–december 2.: Európai klaszterkonferencia, 
Brüsszel (BE);

 > 2017: Európát átfogó intelligens szakosodási konferencia. 

A konferencia egyik fénypontja a Jyrki Katainen, az Európai 
Bizottság alelnöke által tartott beszéd volt, amelyben hang-
súlyozta az intelligens szakosodási stratégiák és az európai 
beruházási terv közötti kapcsolatot: „A ma elindított tematikus 
intelligens szakosodási platformok tulajdonképpen olyan 
beruházási projektcsatornák, amelyek a kapcsolódó intelligens 
szakosodási területekhez vonzzák a beruházókat, a vállalko-
zókat és az újítókat.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, 
a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos indította 
útjára az ipari modernizáció intelligens szakosodási platform-
ját, amelyet Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos-
sal közösen kezdeményeztek. Ez támogatni fogja Európa 
régióit abban, hogy kapcsolatot teremtsenek az ipari moder-
nizációhoz kapcsolódó területeken – például a kulcsfontos-

ságú alaptechnológiákban, a szolgáltatásinnovációban vagy 
az erőforrás-hatékonyságban – tevékenykedő vállalkozások-
kal és kutatói közösségekkel.

Walter Deffaa, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
vezetője hangsúlyozta, hogy az intelligens stratégiák az EU 
21. századi növekedésének kulcsai. Ezek a stratégiák a „vál-
lalkozói felfedezési folyamatot” használják a kutatók, a vál-
lalkozások, a civil társadalom és a közszféra különböző ágai 
összefogására, hogy közösen tervezzék meg és hajtsák végre, 
hogyan használhatja ki egy régió vagy egy ország a lehető 
legjobban a lehetőségeit és a tudását, valamint hogyan tudná 
innovációs sikereit a kereskedelembe bevezetni.

A résztvevők az intelligens szakosodás nemzetközi tapaszta-
latait is megvizsgálták két szakértő segítségével: Charles 
Sabel a Columbia Law School (USA) jog- és társadalomtudo-
mányi professzora, valamint Jaime del Castillo, a latin-ame-
rikai növekedési lehetőségek európai szakértője tartottak előa-
dást. Sabel professzor őszinte elemzést nyújtott az intelligens 
szakosodással kapcsolatos kormányzati kihívásokról, hangsú-
lyozva a projektek és programok végrehajtása során szükséges 
észlelő és problémamegoldó nyomon követést, a hibák javítását, 
valamint a változó környezethez való alkalmazkodást. 

A konferencia következtetéseit Walter Deffaa és Robert-
Jan Smits mutatták be. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Marek Przeor, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
Intelligens és Fenntartható Növekedés 
Kompetenciaközpontjának intelligens növekedés 
csoportvezetője: Marek.Przeor@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/
smart-regions/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

 
Jyrki Katainen, az Európai Bizottság alelnöke arról beszélt, hogyan tudja 

Európa minden egyes régiója elérni az intelligens szakosodást és 
a kiválóságot az intelligens szakosodási stratégiákon keresztül 

a prioritási területekre történő beruházás segítségével 
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