
A regionális fejlesztés    bevált gyakorlata

Andalúzia (Spanyolország)

Számottevő együttműködési és 
koordinációs erőfeszítés minden szereplő részéről
Spanyolország Gazdasági és Pénzügyminisztériuma Közösségi Alapok Főigazgatósága

A támogatás mértékét tekintve, a jelenlegi progra-
mozási időszakban Európa egyik legnagyobb és leg-
sűrűbben lakott régiója, Andalúzia részesül a legfon-
tosabb strukturális programból. Andalúzia Integrált 
Operációs Programja, röv. az AIOP (POIA – 1. célki-
tűzés), 2000–2006-ban 7 840,414 millió eurós támo-
gatást kapott, melynek összköltsége 11 288 millió 
euro. Miután 2004-ben megkapta a leghatékonyabb 
intézkedéseknek elkülönített „teljesítménytartalé-
kot”, a támogatás 8186 millió euróra nőtt, 12 026 
millió eurós összköltséggel. Az AIOP-ot az állam-
igazgatás különféle szervei és Andalúzia kormánya 
(Junta) felelősségvállalásával indították el.

Néhány szóban mondva: a stratégia a fejlődéshez 
elengedhetetlen infrastrukturális lemaradások le-
faragására törekszik, nagy hangsúlyt fektetve a ter-
melési struktúrákra, a humán erőforrásokra és a 
foglalkoztatás versenyképességére, fokozott fi gyel-
met szentelve a kutatásnak, a technológiai fejlődés-
nek és az informatikai társadalomnak.

A félideji kiértékelés igazolja ezt a stratégiát, miként 
a régió helyzetében sem következett be semmi olyan 
lényeges változás, amely ennek a felülvizsgálatát kö-
vetelné. Rendkívüli erőfeszítések történtek az érin-
tett felek – a programozásért felelős hatóságok, helyi 
hatóságok, gazdasági és társadalmi szereplők – köz-
ötti együttműködés és koordináció megteremtésé-
ért. Ez a partnerség egy nagyon jól megfogalmazott 
programhoz vezetett, amely a többi, már meglévő 
regionális és országos programmal, az EU prioritá-
saival, a több régiót lefedő programokkal, a közössé-
gi kezdeményezésekkel és az újító tevékenységekkel 
is koherens. A kiértékelésből az is kiviláglik, hogy az 
AIOP rendkívüli módon hozzájárult az andalúziai 
valós gazdasági konvergenciához.

A strukturális alapok 2000–2006-os szabályzatába 
beillesztett, a támogatások eredményfüggő kiutalására 
vonatkozó két rendelkezés hozzájárult a célkitűzések 
teljesítéséhez: a fent említett „teljesítménytartalék” és 
az irodákkal való szerződésbontás „n+2”-es szabálya, a 
két éven belül el nem költött támogatás miatt.

Másrészt, az integrált programok kidolgozása lehe-
tővé tette a programokat koordináló mechanizmu-
sok megerősítését és a legtöbb potenciális szinergia 
kiaknázását. A nyomon követési és a kiértékelési 
tevékenységek is javultak. E téren ki kell emelni az 
„esélyegyenlőségi” prioritás számos intézkedésé-
nek nyomon követésénél és a nagy környezetvédel-
mi infrastrukturális projektek bevezetésénél hasz-
nált diff erenciált mutatók intézményesítését. Ez az 
eredménye annak az előző időszakban végzett je-
lentős tudatosítási munkának, amelyet a szakava-

tott illetékesek az esélyegyenlőségi és környezetvé-
delmi elveknek az intézkedésekbe való beépítése 
céljából szerveztek – még akkor is, ha a célkitűzés 
nem teljesült maradéktalanul.

A 2004. decemberi adatok szerint az AIOP-ot 72%-os 
pénzügyi végrehajtási arány jellemezte 2000–2004 
között, és 51%-os 2000–2006 között. Ami nagyon 
örvendetes, ha számításba vesszük a még hátrama-
radt éveket, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy 
azokban mindig jelentős előrelépés történik. Ezt a 
72%-os átlagot három prioritás is megelőzi: verseny-
képesség és termelékenység (79%), humán erőforrá-
sok (84%), szállítási és energiahálózat (92%). A „kör-
nyezetvédelem, természeti környezet és víztartalé-
kok”, valamint a „mezőgazdaság és vidékfejlesztés” 
fő irányai csak 43%-os végrehajtást mutatnak.

Néhány konkrét számadatot is ki lehet emelni a 
következő prioritások esetén:

>  versenyképesség és termelékenység: 6550 kiu-
talt támogatás, 11 172 független munkahely lét-
rehozása, 9054 haszonélvező vállalat, 5524 millió 
eurót mozgósító magánbefektetés, 129 először 
exportáló kis- és középvállalkozás;

>  a tudás társadalma (innováció, kutatás és fej-
lesztés, információs társadalom): 2327 személy 
(amelyből 1267 nő) részesült kutatási és techno-
lógiai fejlesztési támogatásból, 244 társfi nanszí-
rozású kutatási és fejlesztési projekt 17 648 kuta-
tó számára, 24 felújított és tudományos felszere-
lésekkel ellátott központ, 230 438 személy által 
használt 1913 informatikai hálózat a közhivata-
lokban;

>  humán erőforrások: 898 iskola, 68 új és 566 fel-
újított továbbképző központ, alternatív oktatási 
tevékenységek 24 000 (amelyből 6560 lány) hiá-
nyos iskolázottságú tanuló számára, 47 000 sze-
mélynek nyújtott segítség a munkaerő-piaci beil-
leszkedéshez, 27 606 (amelyből 16 757 nő) hosszú 
távú munkanélkülinek nyújtott támogatás, 
17 766 (amelyből 7690 nő) fi atal szakmai beillesz-
kedéséhez nyújtott támogatás.

A szállítási infrastruktúrát érintő projektek – me-
lyek legtöbbje a transzeurópai hálózathoz tartozik 
– elkészülte jó úton halad. Végül meg kell említeni 
az alqueriai (Huelva), a perali (Arcos de la Frontera, 
Cadix) ipari parkokat, a córdobai ékszerészparkot 
vagy a saludi campust (Grenada): a Vállalkozások és 
Innováció Európai Központját.

Internetes honlap és elérhetőség:
http://www.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda/fondos/POIA/poia.htm
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