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Extremadura, a szakosodáson 
és a vállalkozói készségen 
alapuló innovációs modell
A spanyol Extremadura régiót 
Európa 2017-ben az „Európai 
vállalkozói régió” címmel 
tüntette ki. A régió a növekedés 
és a többi európai régió felé 
történő konvergencia egyik 
pilléreként a vállalkozói 
készséget és a vállalkozás-
fejlesztést választotta, és egy 
intelligens szakosodási 
területekre összpontosító 
cselekvési tervet hajtott végre a 
RIS3 Extremadura stratégia 
keretében.

A megközelítés egyik példája a VI. 
kutatási, technológiai fejlesztési 
és innovációs regionális terv kere-

tén belüli, szakosodási területeket érintő 
finanszírozási program. A regionális kor-
mányzat által elindított program a kuta-
tás, a fej lesztés és az innováció 
tervezésének, előmozdításának, kezelé-
sének és végrehajtásának alapvető esz-
köze, amely egészében és számos más 
fellépéssel együtt 420 millió EUR értékű 
költségvetéssel rendelkezik a következő 
négy évre.

Jelenleg a program első csomagját hajt-
ják végre a technológiaalapú és induló 
innovatív vállalkozások projektjeinek 
finanszírozására. Ezek magánvállalkozá-

soknak szánt pénzügyi termékek, össze-
sen 32 millió EUR értékben. A stratégiai 
irányvonalak a K+F+I ösztönzésére össz-
pontosítanak többek között az agrár-élel-
miszeripar, az egészségügy, a megújuló 
energia, a turizmus, az IKT, a biogazda-
ság és a körkörös gazdaság, a digitális 
átalakulás, valamint a humán- és társa-
dalomtudományok területén.

A terv végrehajtásának célja Extrema-
dura régió tudományos rendszere egé-
szének megerősítése a technológiai 
központok és kutatócsoportok elősegíté-
sével, valamint a kutatás és a vállalko-
zások összesen 66 intézkedéssel történő 
összekapcsolásával. Ezenfelül Cáceres 
városában egy „bioinkubátort” indítanak 

el, egy másikat pedig Méridában (Ext-
remadura régió fővárosában), amely 
a biogazdaságra és a körkörös gazda-
ságra összpontosít.

A vállalkozások számára létrehozott prog-
ramokon kívül meg kell említeni az ifjú-
sági foglalkoztatási tervet is. A 4,5 millió 
EUR értékű költségvetéssel rendelkező 
program célja nem pusztán az egyetemi, 
felsőfokú vagy középiskolai szakképzési 
végzettséggel rendelkező fiatalok foglal-
koztathatóságának növelése, hanem 
a fiatal tehetségek értékelése is, valamint 
a regionális vállalkozások kutatási kultú-
rájának elősegítése is a régió szakosodási 
területein.  

 A VI. regionális 
terv a kutatás, a 

fejlesztés és az 
innováció tervezésének, 

előmozdításának, 
kezelésének és 

végrehajtásának 
alapvető eszköze, amely 
420 millió EUR értékű 

költségvetéssel 
rendelkezik a következő 

négy évre. 
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