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A Panorama magazin kíváncsi 
volt Marcel Boloş, az Északnyu-
gati Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség ügyvezető igazgatójának 
véleményére arról, hogy milyen 
hatással volt – és lesz a jövőben 
– a kohéziós politika, az uniós 
beruházások és a regionális 
finanszírozás a régióra.

Hogyan támogatják az európai 
strukturális és beruházási alapok a 
városok és a régió életminőségének 
javítását? Villantson fel néhány 
sikertörténetet.

Románia északnyugati része földrajzi és 
stratégiai jelentőségű Európában, és aktí-
van részt vesz a jövő iparának alakításá-
ban, miközben mélyen gyökerező 
történelmére támaszkodik. A régióban 
dinamikus városok, híres egyetemek és 
vállalati és szabadidős infrastruktúrák 
léteznek együtt festői falvakkal, csodála-
tos tájakkal és lenyűgöző emlékművekkel. 
A régió fő célkitűzése a 2014–2020-as 
időszakra a regionális gazdaság többdi-
menziós és integrált fejlesztés révén tör-
ténő növelése a régión belüli és a régióközi 
különbségek csökkentése, valamint a regi-
onális életszínvonal növelése érdekében.

Az ERFA operatív program keretében 
a jelenlegi, 2014–2020-as finanszírozási 
időszakban azokra a területekre összpon-
tosítunk, ahol a finanszírozás létfontos-
ságú az északnyugati  régió hat 
megyéjében élők életminőségének javí-
tása terén: Bihar, Beszterce-Naszód, 
Kolozs, Máramaros, Szatmár és Szilágy. 

2014 februárja és 2019 között támoga-
tásalapú projekteket indítottunk el 
a következő területeken, amelyek vég-
rehajtása jelenleg is tart: i. a technológia- 
transzfer előmozdítása; ii. a kis- és 
középvállalkozások versenyképességé-
nek javítása; iii. a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése; iv. a fenntartható városfej-
lesztés támogatása; v. a kulturális 
 örökség fenntartható megőrzése és 
használata; vi. a regionális jelentőségű 
közúti infrastruktúra javítása; vii. a fenn-
tartható idegenforgalom kialakítása; viii. 

az egészségügyi és szociális infrastruk-
túra fejlesztése; ix. az oktatási infra-
struktúra javítása; valamint x. a kis- és 
közepes méretű városok rehabilitációjá-
nak támogatása.

A 2007–2013-as regionális operatív 
program sikeresen befejezett projektjei 
közül külön kiemelném a következőket: a 
szabadidős turizmus előmozdítása a 
Nymphaea Termál Wellnessközpont lét-
rehozásával Nagyváradon, a Simion Băr-
nuțiu történelmi emlékhely és a kaszinó 
restaurálása Kolozsváron, valamint a 
besztercei Német Központ létrehozása az 
Ezüstműves háza történelmi épület 
restaurálásával. 

Mi segítette az uniós beruházások 
sikeres helyi végrehajtását?

Rendkívül fontos volt a helyi intézmények 
(megyei önkormányzatok, polgármesteri 
hivatalok), a regionális intézmények – mint 
például az Északnyugati Regionális Fej-
lesztési Ügynökség –, a nemzeti intézmé-
nyek (irányító hatóságok) és az európai 
intézmények (a Bizottság és a Parlament) 
közötti együttműködés.

Hasonlóképpen, a potenciális és meglévő 
kedvezményezettek igényeinek megér-
tésére összpontosítottunk, segítve őket 

Beruházás a társadalmi 
kohézióba
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abban, hogy olyan megvalósítható pro-
jekteket javasoljanak és hajtsanak 
végre, amelyek hozzájárulnak a régió fő 
célkitűzéséhez: a régión belüli és a régi-
óközi különbségek csökkentéséhez, vala-
mint az életszínvonal növeléséhez.

Továbbá létfontosságú volt, hogy köz-
vetlen kapcsolatokat teremtsünk a helyi 
és regionális intézmények, valamint a 
magánszektor és az üzleti szereplők 
között. Ebből a célból az Ügynökség két 
IT-platformot hozott létre a kedvezmé-
nyezettek és a partnerek számára. 

A DG REGIO (https://regio.nord-vest.ro) 
monitoringplatformja valós idejű infor-
mációkat nyújt a régió fejlesztése szem-
pontjából prioritást élvező projektek 
végrehajtási szakaszáról. 

Végül pedig az INNO – Üzleti hálózatok 
újragondolása nevű, regionális beruhá-
zásokra összpontosító platform (lásd a 
20. oldalt) (https://www.inno.ro) az azon-
nali problémákra kínál megoldásokat, 
például a finanszírozási forrásokhoz való 
hozzáférés, az üzleti partnerek keresése, 
a technológiatranszfer, a toborzás és 
képzés terén.

Tapasztalata és elképzelései alapján 
mik a 2021–2027-es időszak kohéziós 
politikájának kulcsfontosságú üzenetei 
az egyedi földrajzi jellemzőkkel 
rendelkező területek/régiók számára?

Úgy gondolom, hogy a kohéziós politika 
Európai Bizottság által javasolt korsze-
rűsítése számos előnnyel jár Románia 
északnyugati régiója számára is. A 
bürokrácia csökkentését, a kifizetések 
kérésének egyszerűsítettebb módjait, 
valamint a régiók számára elérhetővé 
tett alapok egységes szabályozási kere-
tének bevezetését már üdvözölték.

A regionális beruházások végrehajtá-
sával kapcsolatos tapasztalata alapján 
milyen tényezők fontosak az egyedi 
földrajzi jellemzőkkel rendelkező 
régiók potenciáljának és eszközeinek 
megfelelőbb támogatásában? 

Véleményem szerint az egyedi földrajzi 
jellemzőkkel rendelkező régiók különle-
ges potenciáljának támogatásához és 
kiaknázásához jelentősen hozzájáruló 
fontos tényezők közé tartozik, hogy az 
ezeken a területeken lévő helyi, regio-
nális és nemzeti adminisztratív intézmé-
nyek megértsék a régiók előnyeit, 
valamint azt, hogy hogyan aknázhatják 
ki ezeket támogatások nyújtásával, 
beruházások vonzásával és a turizmus 
előmozdításával.

Ugyanakkor a határokon átnyúló szoros 
együttműködést ki kell terjeszteni a 
határ menti régiókkal szomszédos régi-
ókra is azokon területeken, ahol az 
egyedi földrajzi jellemzők több uniós 
tagállamban lévő régiókra kiterjednek.

Végül pedig helyi megközelítésre van 
szükség az adott régiók fejlesztése 
tekintetében, amelyet a szomszédos 
régiók fejlesztésének kiegészítéseként 
kell megtervezni, hozzájárulva a mind-
annyiunk által óhajtott regionális 
kohézió megvalósításához. 

ELŐRELÉPÉS A HELYES 
IRÁNYBA

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere 
szerint az európai polgárok jóléte és az 
Európai Unió konszolidációja a kohéziós 
politikán át vezet. A kohéziós politikát 
olyan kiemelt szakpolitikaként kell kezelni, 
amelytől az EU sorsa függ.

Kolozsváron a lakosok jobb életminőségét 
biztosító stratégiai célkitűzések végreha-

jtását és elérését lehetővé tévő fontos projektek legnagyobb részét kohéziós 
politikai programok finanszírozták. A 2021–2027-es időszakban egy új együtt-
működési eszköz – a városok közötti európai városfejlesztési kezdeményezés 
– abban lehet hatékony, hogy hozzáférést nyújt az innovációs és városi mobil-
itási projektjeink finanszírozási eszközeihez, hogy folytathassuk az eddig 
elvégzett munkát. 

Rendkívül fontos, hogy a kohéziós politika folytatódjon és növekedjen a jövő-
ben, mivel közvetlen hatással van az EU-ban élők életére. A folyamatok 
egyszerűsítését ugyancsak célkitűzésként kell kezelni, ahogyan az n+3 modell 
megőrzését is a következő pénzügyi évre. 
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