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KÖZÖS JELENTÉS

A régiók felzárkóztatására irányuló 
kezdeményezés új megközelítést alkalmaz 
az uniós projektek végrehajtása terén

2017-ben az Európai Bizottság és a Világbank 
közösen megjelentette „A leszakadó régiók gazdasági 
kihívásai” (Economic Challenges of Lagging 
Regions) című jelentést, amely a leszakadó régiók 
legfőbb kihívásait elemezte, valamint stratégiákat és 
szakpolitikákat javasolt azok hosszú távú 
növekedésének és versenyképességének fellendítése 
és fenntartása érdekében. A jelentés előkészítette 
a terepet a régiók felzárkóztatására irányuló 
kezdeményezésre: egy gyakorlatias, technikai 
segítségnyújtási programra, amelynek célja a 
versenyképesség terén fellépő akadályok felismerése, 
illetve a kohéziós politikához kapcsolódó alapok 
rendelkezésre bocsátásának javítása EU-szerte 
a kiválasztott alacsony jövedelmű régiókban. 

A jelentés továbbá megállapítja, hogy az említett régiókra 
szánt beruházásra és támogatásra azért van szükség, hogy 
biztosítsák, hogy a fokozatosan fejlődő készségszintek, az 

innovációs tevékenységek, a jegyzett tőke és a munkatermelé-
kenység jelenlegi trendjei ne stagnáljanak, illetve hogy az irány 
ne forduljon meg. Lengyelország és Románia volt az első két 
kísérleti ország, amely részt vett a régiók felzárkóztatására irá-
nyuló kezdeményezésben (angolul: Catching-up Regions Initiative, 
CuRI), majd követte őket Horvátország és Szlovákia. 

Az érintett nemzeti és regionális hatóságok, a Bizottság és 
a Világbank által közösen bevezetett CuRI szakértelmet biztosít 
számos, alacsony jövedelmű régió számára. Alacsony jövedelmű 
régiónak számít minden olyan régió, ahol a vásárlóerő-egységre 
vonatkozó egy főre jutó GDP az uniós átlag 50 %-a alatt van. 
Az Európai Unió Közös Kutatóközpontja részt vett a romániai 
kezdeményezés kísérleti szakaszának végrehajtásában.  

Szakpolitikai ágazatok széles skáláján nyújt segítséget az 
intelligens szakosodási stratégiáktól kezdve a vállalkozásfej-
lesztésen és területrendezésen át egészen a kutatások keres-
kedelmi hasznosításáig és a szakképzésig. A segítségnyújtást 
a részt vevő országok és régiók igényeihez igazítják, kiegé-
szítve a meglévő stratégiákat és programokat. A kezdemé-
nyezés további célja, hogy a strukturális kérdésekről szóló 
elemzés formájában reagáljon a szakpolitikai ajánlásokra az 
európai szemeszter keretében. 

Gyakorlati megközelítés

A CuRI célja az olyan gyakorlati eredmények elérése, amelyek 
felgyorsíthatják a strukturális reformokat a kiválasztott szak-
politikai területeken ahelyett, hogy csupán ajánlásokat tenné-
nek. A kezdeményezés politikai, jogi és adminisztratív 
tanácsadást biztosít, erős kapacitásépítéssel és projektterve-
zéssel kiegészítve a régiók termelékenységének és verseny-
képességének javítása érdekében. A CuRI új lehetőségeket is 
kínál a kohéziós politika, a beruházási prioritások és az admi-
nisztratív eljárások végrehajtása vonatkozásában.

A kezdeményezés keretében megvalósított együttműködési 
modell segít az olyan szűk keresztmetszetek megszüntetésében, 
amelyek hagyományosan lassítják az uniós finanszírozás vég-
rehajtását. Bizonyított tény, hogy a CuRI kezdeményezésnek 
köszönhetően az európai strukturális és beruházási alapokból 
származó támogatás megvalósítása gyorsabbá és hatéko-
nyabbá vált. Ez hozzájárult a projektek kiválasztási szempont-
jainak és az állami támogatási szabályok végrehajtásának 
javításához, a közigazgatási kapacitás növeléséhez, a pro-
jekt-előkészítés és -értékelés fejlesztéséhez, valamint az állami 
és a magánszektor közötti nagyobb együttműködéshez.
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A CuRI ezenkívül különböző innovatív megközelítéseket is ötvö-
zött egymással. A TAIEX elnevezésű technikai segítségnyúj-
tással és információcserével foglalkozó konzultatív szakértői 
vizsgálatot például arra használták fel, hogy hasonló, más 
európai országokban már végrehajtott projekteket fedezzenek 
fel és ismerjenek meg alaposabban. 

Végül pedig a projekt egy olyan egyedülálló együttműködési 
munkakörnyezetet teremt, amelyben a kormányzati szervek, 
a regionális és helyi hatóságok, a Bizottság, a nemzetközi 
pénzügyi szervezetek és mások a szervezeti és területi hatá-
rokon átívelően oszthatják meg egymással stratégiai és ope-
ratív szaktudásukat. Ezek a szoros kapcsolatok segítenek 
megoldani a tudás szétaprózódásából és komplexitásából, 
valamint a gyenge közigazgatási kapacitásból adódó problé-
mákat, amelyek néhány, uniós finanszírozásokat végrehajtó 
térségben tapasztalhatók.

A változás katalizátora

A külföldön elért sikereket követően a Szlovákiában található Eper-
jes (Prešov) régió is csatlakozott a CuRI-projekthez, hogy felvegye 
a harcot néhány konkrét kihívással. Célirányos intézkedésekkel 

kezdték stimulálni a távoli Szinna járás gazdasági fejlődését, ide-
értve a Polanyinák Nemzeti Park turisztikai potenciáljának foko-
zását. Más intézkedések a középületek energiahatékonyságának 
fejlesztésére, valamint egy új, geoadatokon alapuló platform 
létrehozására összpontosítottak (lásd a keretes írást). A régió 
ezenkívül egy új megközelítést is kidolgozott a szakképzési és 
oktatási rendszerének megszilárdítása érdekében a helyi vállal-
kozások és a középiskolák közötti kapcsolat megerősítése révén. 

Milan Majersky, az Eperjes régió vezetője szerint: „A nemzet-
közi szakértők és a régió együttműködése közel sem merül ki 
az elemzésekben – ez a kezdeményezés a nagyon is szükséges 
változások elindítója volt.”

Egy évvel később a projektet kiterjesztették a szomszédos 
Besztercebánya (Banská Bystrica) régióra is. Ezúttal a hang-
súly a fenntartható mobilitás támogatásán, az integrált köz-
lekedési rendszerek fejlesztésén, a helyi vállalatok K+F 
potenciáljának fokozásán, valamint az idősek szociális ellátá-
sának javításán volt. A szomszédos régió bevált gyakorlatait 
követve Besztercebánya szintén keresi a lehetőségeket arra, 
hogyan tudná összehangolni a helyi munkaadók által elvárt 
készségeket a végzettséggel rendelkező diákokéval. 

 Nagy megtiszteltetés a Világbank számára, hogy az Európai Bizottság partnereként dolgozhattunk a régiók 
felzárkóztatására irányuló kezdeményezés keretén belül. Különösen nagyra értékeljük a regionális partnerek közötti, 

a strukturális akadályokról és életképes megoldásokról szóló szisztematikus és valós idejű tudáscserét. Ez a kezdeményezés 
egyedülálló lehetőséget biztosított a területalapú fejlesztéspolitikáról való globális tudásunk növelésére, amelyet 

reményeink szerint világszerte kamatoztathatunk a szegényebb országok megsegítése érdekében.

Arup Benerji, a Világbank-csoport Európai Unióért felelős regionális igazgatója

AZ EPERJES RÉGIÓ ELINDÍTJA A GEOADATOKON ALAPULÓ PORTÁLT
Az Eperjes régió megkezdte a korszerű geoadatokon alapuló portál működtetését, amely online hozzáférést biztosít a 
nyilvános információkhoz. A Világbank szakértői segítségével kifejlesztett regionális területi és nyílt hozzáférésű adatok 
platformja támogatja a régió elemzői és döntéshozatali folyamatait. 

A GeoPresov portál (https://geopresovregion.sk) mindenki számára ingye-
nesen elérhető. A portál információkat nyújt a regionális és helyi szolgál-
tatókról, többek között az egészségügy, az ingatlan, a kulturális örökség, 
az üzleti tevékenység, a segélyhívó szolgálatok és az oktatás témájában. 

Egy helyi csapat az adatok bevitelével és a portál kezelésével kapcsolatos 
képzésben részesült, míg Eperjes képviselői elsajátíthatták a geoportál 
működését és karbantartását a Franciaországban található Bretagne-ba 
szervezett szakmai látogatás keretében. Ennek köszönhetően más regi-
onális közigazgatási döntéshozatali részlegeket is támogatnak integrált 
adatkészletekkel annak érdekében, hogy elősegítsék a régió jövőbeli 
beruházásaival kapcsolatos döntéshozatalt. 

https://geopresovregion.sk
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Intelligens irányváltás

Románia északkeleti és északnyugati régiói a CuRI első sza-
kaszában főként az intelligens szakosodást megcélzó innová-
ciós stratégiákra (RIS3) fókuszáltak. A kulcsfontosságú 
eredmények közé tartoznak a következők:

k  a RIS3 kidolgozásának és végrehajtásának aktuális álla-
potáról szóló, átfogó összegzés;

k  RIS3-stratégiák és cselekvési tervek megszövegezése vál-
lalkozói felfedezési folyamatok alapján;

k  konkrét RIS3 irányítási struktúrák kidolgozása mindkét 
kísérleti régióban; 

k tényleges tervezett projektek kidolgozása.

A fent említett tevékenységek révén elért sikerek tükrében az 
uniós finanszírozást – Románia regionális operatív program-
jából 50 millió EUR-t – átcsoportosították annak érdekében, 
hogy további intelligens szakosodási projekteket támogassa-
nak ebben a két régióban.

A CuRI-projektet jelenleg minden román régióra kiterjesztették, 
kiemelt hangsúlyt fektetve a RIS3-stratégiákra.

A lendület megőrzése és az elért eredmények megszilárdítása 
érdekében egyesítették a különféle uniós finanszírozású prog-
ramokból származó erőforrásokat, így téve lehetővé a kezde-
ményezési eredmények gyors finanszírozását. 

Horvátország az alábbi öt keleti megyéjében a CuRI-stratégia 
keretében hozott intézkedések bevezetésének kezdeti szaka-
szában tart: Vukovár-Szerémség, Pozsega-Szlavon, Eszék-Ba-
ranya, Bród-Szávamente és Verőce-Drávamente megye. 

Prioritásként kezelik, hogy hatékonyabb módokat találjanak 
az uniós strukturális és beruházási alapok felhasználására. E 
célból Horvátország regionális fejlesztésért felelős miniszté-
riuma egy, a Világbank által irányított projekten dolgozik. A 
projekt célja, hogy maximalizálja az uniós alapokra vonatkozó 
aktuális költségvetési időszak hatását, stratégiai megközelítést 
hozva a 2021–2027-es költségvetési időszakba. Ez további 
kezdeményezéseket indíthat el a különböző ágazatokban, ide-
értve a mezőgazdaságot, az élelmiszer- és fémfeldolgozást, 
az oktatást, az innovációt, a társadalmi befogadást, az IKT-t, 
a turizmust és a közvetlen külföldi tőkebefektetést.  

KUTATÁSOK KERESKEDELMI HASZNOSÍTÁSA 
ROMÁNIÁBAN
A román felsőoktatási intézményeknek és az állami kutatóhelyeknek 
segítségre van szükségük ahhoz, hogy az innovációt a piacra vigyék. A 
CuRI-stratégia keretében erőfeszítéseket tesznek a technológiatranszfert 
elősegítő kapacitások építésére, illetve az ezekben a szervezetekben meg-
valósuló K+F projektek technológiai felkészültségének javítása érdekében. 
Tisztázták például a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogi kérdéseket. 
Ezenkívül az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályozások alkal-
mazása is górcső alá kerül az állami kutatási infrastruktúra kereskedelmi 
célokra való felhasználása szempontjából.

Az első két CuRI-régió (északkelet és északnyugat) kutatócsoportjaival 
közösen szervezett képzések során meghatározták a kereskedelmi poten-
ciállal rendelkező projektkérelmeket. További 10 millió EUR-t különítettek 
el a regionális operatív programból egy olyan program országos kiépítése 
érdekében, amely innovatív kkv-kat támogat az ötleteik kereskedelmi 
életképességének tesztelése és javítása céljából (igazoló vizsgálat).

Elképzelhető, hogy a jövőben a kutatók is részt vehetnek egy speciális 
képzésben, amely segíthet nekik abban, hogy a projektjeik eljuthassanak 
a piacra.



A horvátországi CuRI-projektben kiemelt területnek számít 
továbbá a kapacitásfejlesztés a helyi önkormányzat és a regio-
nális kormányzat szintjén, valamint a népességcsökkenés lassí-
tása néhány keleti megyében új munkahelyek létrehozásával és 
a gazdaság fellendítésével. 

A hagyományos sémáktól való 
elszakadás

Az említett négy országban való kezdeti bevezetése óta a 
CuRI-projektnek számos pozitív hatása volt. Az irányító hatósá-
gok és a projekt kedvezményezettjei jól fogadták a projekt-elő-
készítésben nyújtott további támogatást, valamint a technikai 
segítségnyújtást. A levont tanulságokat figyelembe fogják venni 
a 2020 utáni kohéziós politikára való előkészületek során.

Marc Lemaître, a regionális és várospolitikáért felelős főigaz-
gató szerint a CuRI lehetővé teszi a kreativitást és az innovációt 

a döntéshozatal során, és a kohéziós politika keretén belül teret 
enged új megközelítések tesztelésére is, eltérve a szabványos 
vagy szokásos üzletmeneti lehetőségektől. 

„Ebben a tekintetben a projekt minden érintett féltől nyitottságot, 
eltökéltséget és bátorságot kíván, hogy elszakadhassunk a hagyo-
mányos sémáktól” – magyarázza. „Azok a legsikeresebb kísérleti 
projektek, amelyeket a lehető legnagyobb mértékben beágyaznak 
a nemzeti vagy regionális programokba, és ezek keretében haj-
tanak végre. Általánosságban elmondható, hogy a CuRI bebizo-
nyította azt, hogy a regionális és helyi szinten hozott strukturális 
reformokkal sikeresen felszámolhatjuk a gazdasági és társadalmi 
fejlődés útjában álló akadályokat.”  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/!GW33Kn
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A KUTATÁS-FEJLESZTÉSBEN (K+F) 
REJLŐ POTENCIÁL KIAKNÁZÁSA 
LENGYEL-KÁRPÁTALJÁN
A CuRI-stratégia keretei között megvalósított Kárpátaljai Innovációs 
Központ (Podkarpackie Centre for Innovation, PCI) segít a régióban a 
vállalkozások és a tudomány közötti együttműködés megerősítésé-
ben, valamint abban, hogy a központ tőkét kovácsolhasson a saját 
kutatói és vállalkozói adottságaiból. A projekt kiváló minőségű kutatói 
és fejlesztői eszközökhöz és szakértelemhez nyújt hozzáférést három 
helyi egyetem tudósainak és mérnökeinek. 

Az innovációs központ segítséget nyújt a helyi egyetemeken foly-
amatban lévő legígéretesebb K+F projekteknek abban, hogy megvalósítsák saját technológiai és piaci potenciáljukat. A 
PCI keretében a kutatók prototípusok fejlesztésén dolgozhatnak, amelyhez tudományos és kereskedelmi szakértőktől 
kapnak segítséget. A központ kereskedelmi K+F szolgáltatásokat is kínál olyan helyi vállalatok és vállalkozók számára, 
akiknek további támogatásra van szükségük ahhoz, hogy valóra váltsák az ötleteiket. A projekt során a helyi egyetemek 
tudományos infrastruktúráját tartalmazó adattárak segítettek a vállalatoknak megérteni, hogyan hasznosíthatják azokat 
a kereskedelmi vállalkozásaik során. 

Ezenkívül számos tanulmányutat is szerveztek a francia Toulouse-i Tech Transfer központba, a finn Aalto Egyetem 
Design Factory gyárába és a belga Leuveni Katolikus Egyetemre, hogy megnézzék, máshol hogyan működik a 
technológiatranszfer. 

A központ hosszú távú célja a Kárpátalja K+F ökoszisztémájához kapcsolódó potenciál kiaknázása, illetve a helyi vál-
lalkozások és az egyetemek közötti, viszonylag alacsonynak mondható együttműködési szint javítása.

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/improving-investment/lagging_regions/

