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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. 
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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. 
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