
▶ SZEMÉLYES TAPASZTALATOK 
   A KOHÉZIÓS POLITIKA ORSZÁGOS  

ÉS REGIONÁLIS NÉZŐPONTBÓL 

A Panoráma magazin „Személyes tapasz-
talatok” rovata a magazinnak az a része, 
ahol a kohéziós politika országos és regi-

onális szintű „kulcsfogyasztóinak” lehető-
ségük van arra, hogy hallassák hangjukat, és 

megosszák tapasztalataikat az európai politika 
helyi szinten történő megvalósulásával kapcsolatban, 
akár a jelenlegi eredményeket és sikereket bemutatva, 
akár a követező programidőszakra való felkészülésbe 
bepillantást nyújtva.

Az EU 28 tagországa több mint 270 régiót foglal magá-
ban. Mindegyik régiónak megvan a saját gazdasági és 
kulturális történelme, vannak sajátos szükségletei, így 
fontos, hogy a döntéshozók, a közigazgatási szakembe-
rek és a különféle szintű tisztviselők tisztában legyenek 
azzal, hogy milyen valós hatása van a kohéziós politiká-
nak az alapok szintjén. 

A Panorama magazin jelenlegi kiadásban három olyan 
tagállam és régió nézeteit mutatjuk be, amelyek elő-
retekintenek a strukturális és befektetési alapoknak 
a következő, 2014 és 2020 közötti programidőszakban 
történő felhasználásával kapcsolatos terveikre. 

Csehország, valamint Belgium brüsszeli fővárosi régi-
ója a jelenlegi programok tapasztalataira építve ter-
vezi a jövőbeli prioritások kitűzésének megközelítését. 
Mindeközben a hollandiai Észak-Brabant az innovatív 
és vállalkozóbarát környezetét hangsúlyozza.

A Panorama örömmel fogadja írásaikat, amelyek közül 
néhányat következő számainkban meg is jelentetünk:
▶regio-panorama@ec.europa.eu

A Panorama 

magazin öröm-

mel fogadja 

írásaikat!

▶SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

 ▶  BRABANT, EURÓPA INTELLIGENS 
MEGOLDÁSAINAK SZÍVE

Észak-Brabant készen áll az új uniós programidőszakra. 
Két éve dolgoznak közösen a többi dél-hollandiai tarto-
mánnyal az európai célokon alapuló közös program és 
stratégia kidolgozásán, és már látszik a célvonal. 

Észak-Brabant holland régiója igen jelentős szerepet tölt be 
Hollandia gazdaságában. Részesedése a holland nemzeti 
össztermékből, a cégek száma, a munkavállalók száma, 
valamint az évente produkált szabadalmak, találmányok és 
újítások száma messze meghaladja a holland átlagot. Észak-
Brabant az otthona továbbá Európa harmadik vezető tech-
nológiai régiójának is, az Eindhoven/Brainport területnek. 

A csúcstechnológia és az emberi tényező 

Az innovációt illetően Észak-Brabant Európa vezető régiói közé 
tartozik. Észak-Brabant célja ennek a pozíciónak a megtar-
tása és megerősítése, hogy „Európa intelligens megoldásainak 
a szíve” legyen. A régió a hagyományos, de nagyon verseny-
képes gyártási szektoron alapul, de emellett erős innovációs 

szektorral is rendelkezik (pl. csúcstechnológia, logisztika és 
design). Tradíció és technológia, a csúcstechnológia és az 
emberi tényező kombinációja annyira bőségesen van jelen 
Észak-Brabantban, hogy ez adja a siker alapját. 

Operatív program

Ahhoz, hogy Észak-Brabant valóra válthassa az ambícióit, 
neki és regionális partnereinek különböző gazdasági tevé-
kenységekre kell specializálódniuk. Jelenleg Észak-Brabant 
éppen befejezi a felkészülését az új 2014-2020 közötti ope-
ratív programra (OP) két másik dél-hollandiai tartománnyal, 
Limburggal és Zeelanddal együttműködve. Ennek jegyé-
ben elkészítették az intelligens specializációs stratégiájukat 
(Smart Specialisation Strategy, S3). Az új operatív programban 
a következő gazdasági klaszterek kaptak különös figyelmet: 
élelmiszer, élet- és egészségtudományok, bioalapú gazda-
ság, csúcstechnológiai rendszerek és anyagok, logisztika és 
karbantartás. A határon átnyúló regionális együttműködés is 
kulcsprioritás marad. 

▶HOLLANDIA
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Az eindhoveni High Tech Campus 
a „legintelligensebb” négyzetkilométer 
Hollandiában a maga több mint 100 cégével  
és intézményével, körülbelül 8 000 kutatójával, 
fejlesztőjével és vállalkozójával, akik a jövő 
technológiáinak és termékeinek kialakításán 
dolgoznak. A kampusz azzal segíti az innováció 
felgyorsítását, hogy könnyű hozzáférést kínál 
csúcstechnológiájú felszerelésekhez  
és nemzetközi hálózatokhoz. 

Egyedi interakció

Ahhoz, hogy sikeres vállalkozói környezetet lehessen teremteni 
Dél-Hollandiában, de különösen Észak-Brabantban, nemcsak 
a „mit csinálunk”, hanem a „hogyan csináljuk” is kulcsfontos-
ságú. Az S3 stratégia kimondottan a hármas spirálból érkező 
bemenetre van alapozva: kormányzatok, vállalkozások és isme-
retközpontok. Észak-Brabant kiszélesítette hármas spirál háló-
zatát olyan új gazdasági partnerek bevonásával, mint például 
a kórházak, a fuvarozócégek, az energiavállalatok és a civil 
érdekcsoportok. A jelenlegi 2007 és 2013 közötti programidő-
szak alatt több mint 600 projektet indítottak el, amelyből 400-
at kis- és középvállalkozások (KKV-k) kezdeményeztek. 

 
Európai Vállalkozói Régió 2014 

Észak-Brabant egyértelműen elkötelezte magát a hármas spi-
rál megközelítés mellett, különösen a KKV-k számára kiváló 
vállalkozói környezet elősegítésének céljával. A Régiók 
Bizottsága nemrégiben a rangos „Európai Vállalkozási Díj 2014” 
odaítélésével ismerte el ezt az elkötelezettséget. A 2020 felé 
vezető úton Észak-Brabant biztos abban, hogy a hármas spirál 
módszer ismét a megfelelő megközelítésnek fog bizonyulni.

Bert Schampers és Lieke van Alphen 
Kommunikációs tanácsadók 
Észak-Brabant tartomány

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.brabantsmartsolutions.com

 ▶  FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJ 2014-2020 KÖZÖTTI 
PROGRAMIDŐSZAKRA 

 A LEGFŐBB CÉL AZ IDŐBEN TÖRTÉNŐ KEZDÉS

Annak ellenére, hogy már 2010-ben elkezdődött az új 
programidőszakhoz kapcsolódó intenzív munka, még 
mindig rengeteg teendő van hátra, ha biztosak akarunk 
lenni abban, hogy az uniós források felhasználása 2014 
elején elkezdődik. Habár az uniós források keretével 
foglalkozó jogszabályok még elfogadásra várnak, fél 
évvel a következő programidőszak kezdete előtt Cseh-
ország már tudja az elsődleges stratégiai prioritásait 
és a jövőbeli programok struktúráinak körvonalait, 
amelyeknek a fő célja a növekedés és a növekvő ver-
senyképesség elősegítése egész Csehországban.

A jelenlegi programidőszak forrásainak tényleges felhaszná-
lása egy év késedelemmel kezdődött meg Csehországban, 
ez pedig azt mutatja, hogy ezúttal nem szabad lebecsülni 
a megfelelő és időben történő felkészülés jelentőségét. 
A 2014 és 2020 közötti programidőszakra vonatkozó terve-
zés a Regionális Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Koordinációs 
Hatóságának feladata. A felkészülési munkákkal kapcsolatban 
különösen a megszerzett tapasztalatokra építenek, és a part-
nerség elvét alkalmazzák, továbbá a saját csapatukon kívül 
nagyon sok szakértőt is bevonnak. Az Európai Bizottság kép-
viselőivel az idei év kezdete óta informális párbeszéd folyik, 

▶CSEHORSZÁG
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amely segíti a partnerségi megállapodás előkészítését. Ez 
a közös stratégiai keret forrásai felhasználásának stratégiai 
dokumentuma a következő időszakra vonatkozóan. A part-
nerségi megállapodásnak a cseh kormányzat által már meg-
vitatott tervezetét tovább finomítják, majd ősszel benyújtják 
az Európai Bizottságnak. Intenzív felkészülés zajlik a prog-
ramok szintjén, az egyesített metodikai környezet szintjén, 
valamint a stratégiák szintjén, amelyeknek a célja a humán 
erőforrások stabilitásának elősegítése, valamint a csehor-
szági menedzsment és ellenőrző rendszerek átláthatóságá-
nak egyszerűsítése és javítása. 

A cseh partnerségi megállapodás világosan meghatározza 
azokat a nemzeti fejlesztési prioritásokat, amelyek teljesí-
tése a hétéves periódus célja lesz. A prioritások, amelyek 
egyúttal a cseh versenyképesség legfőbb akadályai is, együtt 
a „4I”-ként is említhetők – infrastruktúra, intézmények, inno-
váció és inkluzivitás. Ezeknek a területeknek a támogatása 
segíteni fog Csehországnak abban, hogy olyan hellyé váljon, 
ahol egyrészt jó élni, másrészt amely vonzó a befektetések 
és a vállalkozások számára is. 

A strukturális és befektetési alapok jövőjét és múltját nem 
lehet egymástól elválasztani. A jelenlegi programidőszakkal 
kapcsolatban megszerzett gyakorlatot felhasználják a 2014 
és 2020 közötti programidőszakra történő felkészülésben. 

Számításba veszik azokat a pozitív tapasztalatokat, amelyek 
egyértelműen megmutatják, hogy mi volt sikeres, de számol-
nak azokkal a korábbi hibákkal is, amelyeket nem lehet figyel-
men kívül hagyni. Ebben az esetben a hibákból való tanulás 
a legértékesebb tapasztalat. Nem feltételezhetjük, hogy egy 
olyan összetett és bonyolult rendszer, mint a strukturális és 
befektetési alapok, gond nélkül kezelhető, ugyanakkor fontos 
különválasztani a formai hibákat a szándékosaktól. 
 
A 2013. június 20-án, Prágában megrendezett „Benefits of 
cohesion policy” (A kohéziós politika előnyei) elnevezésű kon-
ferencia résztvevői ebben állapodtak meg, és ezt hangsú-
lyozták hozzászólásaikban. Ezen a konferencián az uniós 
intézmények és a nemzeti végrehajtó struktúrák képviselői, 
az uniós támogatások kedvezményezettjei, valamint a szak-
értők nem csak az európai forrásoknak a Csehországot érintő 
pozitív eredményeit és sajátos hasznát (mint például a több 
mint 70 000 új munkahely vagy a közigazgatási szolgálta-
tások terén bekövetkezett javulás) vitatták meg.

A kohéziós politikát általában a jövőbeli befektetések egyik 
nagyszerű lehetőségének tekintik. Nem szabad azonban elfe-
ledkezni róla, hogy a kohéziós politika eredeti kompenzációs 
jellege megváltozott, most már inkább a növekedést, a ver-
senyképességet, az innovációt és a tudásalapú gazdaságot 
segíti elő. Várakozásaink szerint ez az elmozdulás a támo-
gatott projektek spektrumában fog megnyilvánulni, amely 
a jövőbeli programidőszakban a források hatékonyabb fel-
használását és láthatóbb eredményeket fog megkövetelni. 
A stratégiára épülő és hatékony projektmenedzsment meg-
valósítása, a kohéziós politika és egyéb nemzeti stratégiák 
közötti összhang megteremtése, továbbá az összes részt-
vevő hatóság közötti partnerség elvének érvényesítése mind 
olyan, a kivitelezésnél felhasználható fontos tudás, amelyet 
a jelenlegi programidőszak végére, illetve a következőre való 
felkészüléskor Csehország hasznosítani fog. 

Regionális Fejlesztési Minisztérium  
Nemzeti Koordinációs Hatóság

 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.mmr.cz

 ▶ AZ ERFA 
A BRÜSSZELI 
FŐVÁROSI 
RÉGIÓBAN

A brüsszeli fővárosi régió jelentős kihívásokkal áll 
szemben különösen a munkanélküliség és gazdasági és 
fenntartható fejlődés terén, ezekre az új szabályozá-
soknak megfelelően és mindenekfelett a saját kezde-
ményezéseit is kiegészítő módon próbált választ adni. 

A regionális hatóságok el akarták kerülni azt a buktatót, 
hogy az ERFA forrásokat a szokásos szereplők között oszt-
ják ki. Először is minden partnert az asztalhoz ültettek, és 
kialakítottak egy koherens értékelést a régióról, kiemelve az 
erősségeit és a gyengeségeit.
 

„Benefits of cohesion policy” konferencia.

▶BELGIUM

▶SZEMÉLYES TAPASZTALATOK
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A partnerségi módszer 2013. március 15-én tartott nyitóren-
dezvényén a regionális testületek és az érintettek több mint 
200 képviselője vett részt, valamint az Európai Bizottság kép-
viselői is jelen voltak. Ezután április 24-én különböző témák 
körülbelül 40 szakértője találkozott, hogy elmondja véleményét 
a jövőbeli programokkal kapcsolatos, a felmérésben felismert 
kihívásokról. A vita rávilágított a források között lehetséges szi-
nergiákra, az iparágankénti munka szükségességére, valamint 
arra, hogy foglalkoztatást és a képzést össze kell kapcsolni 
a fenntartható fejlődést, az innovációt és a kis- és középvállal-
kozásokat célzó támogatásokkal. A júniusban és júliusban több 
mint 100 résztvevővel megrendezett, hármas témájú műhely-
foglalkozás célja az ERFA és az ESZA operatív programjaival 
kapcsolatos prioritások és intézkedések kialakítása volt.
 
Az érintettek projektjeinek izoláltan történő támogatása helyett 
az irányító hatóság együttes megközelítéssel szeretne irány-
mutatást nyújtani a jövőbeli partnereknek, a közös munka elő-
nyeit két fontos témán bemutatva: integrált gazdasági 
szektorok kialakítása, valamint és a szocioökonómiai és regio-
nális polarizáció kérdése.
 
A 2007 és 2013 közötti időszakban néhány kedvezményezett 
például igazolta, hogy előnyös, ha egységes arculattal mutat-
ják be a régió korábbi ipari központjának kerületeit. Mások azért 
dolgoztak együtt, hogy hat, a környezethez kapcsolódó ipari 
szektort élesszenek újra, elemezvén az üzletfejlesztéssel kap-
csolatos lehetőségeket, vagy hogy széleskörű, koordinált támo-
gatást nyújtsanak a szektorban működő cégek számára.
 
A régió kis mérete és gazdasági érdekeltjeinek közelsége valódi 
érték, és a hatóságok hisznek abban, hogy a szinergiák és az 
integrált megközelítés ösztönzésével további munkahelyek jön-
nek majd létre. Ez lehetővé teszi majd az új módszerek néhány 
vállalkozás általi tesztelésének és fejlesztésének elősegítését, 
továbbá ezen módszerek mások általi alkalmazásának felgyor-
sítását, valamint lehetővé teszi más vállalkozások számára, 
hogy megfelelő időben képezzenek olyan munkaerőt, amely 
képes lesz a piaci igényeket kielégíteni és a piacon felbukkanó 
lehetőségre reagálni – összefoglalva, hogy fejlesszék az előre-
jelzést, a reagálást és az együttműködést.
 

Az Európa 2020 stratégiával összhangban a brüsszeli fővá-
rosi régió operatív programja nyitott lesz az innovációra, 
a környezetre és az inkluzivitásra. A régió pedig ezért azt 
várja, hogy a kiválasztott projektekne korlátozzák magukat 
mindössze egyre az említett dimenziók közül.

Az ERFA programjai meghatározott gazdasági szektorok egé-
szének, meglévő eszközökkel történő felélesztésére fognak 
fókuszálni: monitoroznak és támogatnak meghatározott kez-
deményezéseket, és elősegítik az állami vagy magánforrá-
sokból történő társfinanszírozást azzal a céllal, hogy növelje 
az adott szektor koherenciáját.
 
A források felhígulásának elkerülése érdekében elsősorban 
azokban a szektorokban fogják kiosztani az ERFA-támogatást, 
amelyek a szén-dioxid kibocsátásának csökkentését tűzték ki 
célul, illetve amelyek fejlődést szeretnének elérni az energia-
felhasználás és a környezetkárosítás terén, vagy amelyek olyan 
munkahelyeket fognak teremteni, amelyek valószínűleg szink-
ronban lesznek a helyi munkaerő képességeivel. Olyan projek-
tek is választhatók amelyeknek a hatása kevésbé helyi. De 
a regionális hatóság figyelemmel fogja kísérni, hogy valójában 
milyen hatást fognak tudni elérni: adott szektorra gyakorolt, 
emelőhatás, amely serkentéssel (rövid- és középtávon) a helyi 
és regionális szinten rendelkezésre álló munkaerőből toboroz. 
A régió továbbá ügyel arra, hogy az intelligens specializáció 
elvét kövesse, továbbá olyan eszközöket használ és fejleszt, 
amelyeket az előző programidőszakban alakítottak ki, mint pél-
dául a brüsszeli Greenbizz, a jövő környezeti inkubátora. 

Sandrine Vandewattyne 
Kommunikációs munkatárs  
Brüsszeli Regionális Közszolgáltatás,  
Regionális Koordináció, a 2007-2013 közötti  
ERFA Koordinációs és Menedzsment Egysége

 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.feder.irisnet.be

A brüsszeli fővárosi régió egy rendezvénysorozatot 
szervezett a jövőbeli ESIF programok kihívásainak 
és prioritásainak megvitatására. 
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