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Lettországban például a 135 millió euró értékű forrás újrafel-
osztása során további forrásokat rendeltek hozzá a foglalkoz-
tatás javítására (összesen 63,5 millió euró), vagyis munkahelyek 
biztosítására a leginkább veszélyeztetett személyek számára  
a foglalkoztatási program keretében, a munkavállalók készsége-
inek fejlesztésére, képzési lehetőségek biztosítására a nehézsé-
gekkel küzdő vállalatoknál részmunkaidőben dolgozó személyek 
számára, valamint a társadalmi befogadás ösztönzésére.

Decentralizált döntéshozatal  
kisebb projektek esetében

2010 júniusa óta az Európai Bizottság jóváhagyása csak 
azokhoz a projektekhez szükséges, amelyek teljes értéke (EU- 
és nemzeti forrásokat egyaránt felhasználva) meghaladja az 
50 millió eurót. A küszöbérték 25 millió euróról való feleme-
lésének köszönhetően több projekt indítható el közvetlenül, 
az uniós források általános szabályozási mechanizmusainak 
bevonása nélkül.

A KKV-k hitelhez jutásának segítése

Európában a kis- és középvállalatok biztosítják a legtöbb 
állást, az újonnan elhelyezkedők 80 százaléka kis- és közép-
vállalatoknál helyezkedik el. A strukturális alapok mostantól 
olyan garanciát jelenthetnek a KKV-k számára, amely lehe-
tővé teszi a hitelhez való hozzáférésüket. Mindez nem csak 
a vállalat indulásakor, hanem bővítés esetén is érvényes. 
Mintegy 500 millió euró értékű uniós forrást programoztak 
újra annak érdekében, hogy azok garancia céljára igénybe 
vehetőek legyenek. 

Kiemelt projektek Görögországban

A Bizottság és a görög hatóságok összeállítottak egy több mint 
180 stratégiai növekedésserkentő projektet tartalmazó listát. 
A tervek szerint az összesen 11,5 milliárd euró értékű (EU- és 
nemzeti forrásokat egyaránt felhasználó) projekteket 2013 
végéig megvalósítják, ezáltal 90 000 – 108 000 új munkahely 
jöhet létre.

A 2011 közepén létrehozott Taskforce for Greece munkacso-
port segítséget nyújt a görög hatóságoknak a strukturális 
alapok beruházásainak gyakorlati megvalósításához. 

▶tOVábbi infOrmáciÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_hu.cfm

▶ BEmutAtKOziK Az  
új FőiGAzGAtÓ

Dr. WALtEr DEFFAA  
A regionális Politikai 
Főigazgatóság új 
főigazgatója

A regionális Politikai Főigazgatóság új főigazgatója,  
Dr. Walter Deffaa komoly szakmai múlttal rendelkezik 
pénzügyi és gazdasági területen. A tübingeni Egyetemen 
és a Berlini műszaki Egyetemen közgazdaságtant hall-
gatott, a stuttgart-Hohenheimi Egyetemen szerzett köz-
gazdaságtani PhD fokozatot, és képesített belső ellenőri 
(Certified internal Auditor) oklevéllel is rendelkezik. Emel-
lett 1999 és 2009 között oktatóként dolgozott a Brugge- 
i Európa Egyetemen.

1983 óta dolgozik a brüsszeli Európai Bizottságnál, 2012 
februárja óta regionális politikai főigazgatóként. Koráb-
ban, 2009 és 2012 között adóügyi és vámuniós főigazga-
tóként, 2004 és 2009 között a belső ellenőrzési szolgálat 
főigazgatójaként, 2003 és 2004 között a regionális Poli-
tikai Főigazgatóság pénzügyi vezetőjeként, 2001 és 2003 
között a Főtitkárság vezetőjeként, 1999 és 2001 között  
a költségvetési főigazgatóság vezetőjeként, 1997 és 1999 
között pedig Wulf-mathies Eu-biztos kabinetfőnökeként 
dolgozott. több kiadványa is megjelent az európai pénz-
ügyi és ellenőrzési problémák témakörében.
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