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Északkelet-Románia és Észak-Hollandia 
képviselői egy évvel ezelőtt találkoztak az 
intelligens szakosodás alapelvére épülő 
együttműködési program keretén belül. A régiók 
innovációs környezeteket hoznak létre, 
amelyekben egyesítik a két ország tudását és 
erőfeszítéseit annak érdekében, hogy megoldást 
találjanak a társadalmi kihívásokra.

Bármennyire is nagyok a különb-
ségek Észak-Hollandia és 
Északkelet-Románia között, 

régióink ugyanazzal a kérdéssel 
szembesülnek: hogyan használ-
hatnánk ki jobban egyetemeink 
tudását és vállalkozásaink 
potenciálját olyan jelentőségtel-
jes innovációk kifejlesztése érde-
kében, amelyek javítják a polgárok 
jóllétét? 

Ez a kérdés hozott össze minket – az 
északkelet-romániai fejlesztési ügynöksé-
get (ADR) és az észak-hollandiai tartományok 
szövetségét (SNN). Az Eye@RIS3 online adatbázis segít-
ségével találtunk egymásra: az adatbázis jelzi, hogy a régiók 
milyen témákat helyeznek előtérbe az intelligens szakosodási 
stratégiájukban. 

2015 elején létrehoztunk egy közös kezdeményezést az Euró-
pai Bizottság TAIEX REGIO PEER 2 PEER program nagylelkű 
támogatásával. Viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, 

hogy a szokásostól eltérő megközelítést szeretnénk alkal-
mazni. Az intelligens szakosodás alapelveire összpontosító 
együttműködés mellett döntöttünk, amely ugyanakkor kap-
csolódik a régiók jelentős társadalmi kihívásaihoz. Végtére is 
erre szeretnénk megoldásokat találni. 

Programozáson alapuló megközelítést alkalmazunk. A tudo-
mányos intézményekkel, a vállalatokkal és a civil társadalmi 

szervezetekkel közösen rendszerszinten megvizsgáltuk 
egy adott terület problémáit, megjelölve azo-

kat, akik segíthetnek a megoldásban, vala-
mint megvizsgálva annak lehetőségeit, 

hogy a felek hogyan tudnák közösen 
megvalósítani ezt a megoldást. 
Megközelítésünk lényege, hogy 
számos beavatkozást hajtunk 
végre egyidejűleg egy konkrét 
társadalmi kihívással kapcsolat-
ban. Ez biztosítja a krit ikus 
tömeget, és tényleges átalaku-

lási folyamatot indít el. 

Az elmúlt évben több mint hétszáz 
felet vontunk be a vállalkozói felfedezés 

folyamatába. Az érdekelt felek széles köre 
érkezett mindkét régióból, és több alprojektet 

hoztak létre annak érdekében, hogy megoldást találjanak 
a kihívásokra. A mostani célunk az, hogy élő laboratóriumokat 
hozzunk létre több konkrét területen, szerkezetileg összekap-
csolva a két országban levő feleket annak érdekében, hogy 
értékláncokba tudjanak belépni. Olyan struktúrákat építünk 
ki, amelyek önszerveződő innovációs környezeteket tesznek 
lehetővé annak érdekében, hogy csökkentsük az ADR és az 
SNN közvetítői és szimulátori szerepét egyaránt. 

A Panorama magazin Személyes tapasztalatok 
című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekeltek mondják el a véleményüket 
a megreformált kohéziós politikáról, valamint 
vázolják a 2014–2020 közötti időszakra vonat-

kozó terveiket. 

A Panorama örömmel fogadja az olvasók saját nyelvén 
készült írásait, amelyek közül néhányat következő száma-
inkban jelentetünk meg. Kérjük, vegye fel velünk a kapcso-
latot, és mi tájékoztatjuk Önt a határidőkről, valamint a véle-
ményének megfogalmazására vonatkozó iránymutatásokról. 
regio-panorama@ec.europa.eu
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Ezáltal elérkeztünk a RIS-együttműködés lényegéhez: ez pedig 
a szociális problémák programalapú megközelítésének közös 
megoldása. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez az együtt-
működés elősegíti régióink fejlődését. Ötleteinkkel kapcso-
latban rengeteg lelkesedést is tapasztaltunk Európában és 
az Európai Bizottságban egyaránt. Számos lehetőség van 
a többi régióval létrehozott kapcsolatok bővítésére. 

Célunk a régiók nagy csoportjának létrehozása, amelyben 
a vállalatok, a tudományos intézmények és a civil szerve-
zetek közösen fejleszthetnek ki olyan érdembeli újításokat, 

amelyek felgyorsítják a regionális fejlesztést, illetve növelik 
a kohéziót. 

GABRIELA MACOVEIU 
Kommunikációs, együttműködési és vállalatfejlesztési igaz-

gató, ADR Északkelet-Románia 

LUC HULSMAN 
Programigazgató, Észak-Hollandia  

Provinces Alliance

INTELLIGENS IRÁNYVÁLTÁS TOSZKÁNÁBAN
Toszkána prioritásként kezeli innovációs 
teljesítményének javítását és a régió 
technológiaátadási rendszerének 
megerősítését az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek 
elérése érdekében.

Ez a megközel í tés ,  amely 
a 2007–2013-as időszak Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
programjával kezdődött, jelenleg 
technológiai klasztereket, vala-
mint kutatási, fejlesztési és inno-
vációs beruházásokat céloz meg. 
A regionális intelligens szakosodási 
stratégia a következő három technológia 
segítségével tartotta fenn és erősítette meg 
az innovációra és a kutatás-fejlesztésre eredetileg 
szánt 640 millió eurós finanszírozási alapot: IKT és fotonika; 
intelligens gyárak; vegyi anyagok és nanotechnológiák. 

Ezek a stratégiai technológiák a gyorsan növekedő ágazatok-
ban – például az élettudományokban, a robottechnológiában 
és a mechatronikában –, de a hagyományosabb ágazatokban 
is jelentős alkalmazási körrel rendelkeznek, pl. A divatban, 
a kőfejtésben, valamint a tengeri és vasúti szállításban. 
A nagyvállalatok és a kkv-k képviselői kutatási együttműködési 
összefogásának és a finanszírozásnak köszönhetően ezek 
a technológiák híressé tették a „Made in Tuscany” kifejezést.

Toszkána 2015 februárjában jóváhagyott, a 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó ERFA operatív programja 792 millió euró 

pénzügyi hozzájárulást jelent: az erőforrások 35 %-át (azaz 
275,1 millió eurót) az első prioritási tengelynek (kuta-

tás, fejlesztés és technológiaátadás) szentel. 
A program már 474 projektet finanszírozott, 

több mint 56,6 millió eurós támogatást 
és 143 millió euró aktív beruházást 

nyújtva (2016. június 30-i adatok). 

E projektek közé tartozik az ipari 
kutatás és a kísérleti fejlesztés, 
az induló vállalkozások és speci-
ális szolgáltatások támogatása, 
valamint a technológiaátadási 

rendszer megerősítése. A projektek 
az infrastruktúra támogatásától az 

egyetemekkel és a kutatóközpontokkal 
történő együttműködésig sok mindent 

felölelnek.

Ebben az összefüggésben a Regionális Tanács által elfogadott 
megközelítés stratégiai jelentőségű volt. A 2014–2020-as idő-
szak ERFA-programjának elindítása után a Regionális Tanács 
2014 júliusában közzétette az első három értesítését a kuta-
tás-fejlesztés és az innováció helyzetére vonatkozóan, és 
előirányozta az esb-alapokra vonatkozó jövőbeli pénzügyi for-
rásokat annak érdekében, hogy maximális folyamatosságot 
biztosítson az előző program során elkezdődött beruházások-
nak. Ez a határozat példázza Toszkána azon lépéseit, amelyek 
segítségével a régió a növekedés és a munkahelyteremtés 
szolgálatában álló innováció irányába mozdul el. 

ANGELITA LUCIANI 
ERFA irányító hatóság, Toszkána


