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A felelős világgazdaságot előmozdító világfórumot október 
20–22. között rendezték meg a Nord-Pas de Calais-i 
Lille-ben. A projektvezetők egymás után mutatták be az 
említett beruházási alapból finanszírozandó projektjeiket. 
Az alapot kizárólag a harmadik ipari forradalom (REV3) 
égisze alatt megvalósuló projektek számára tartják fenn. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
www.responsible-economy.org/fr/

Ha a támogatási rendszer technikai vetületét nézzük, a jogi 
keret (ESBA-rendelet) és a célzott irányítási struktúra csak 
azoknak a projekteknek a finanszírozását teszi lehetővé, 
amelyek valóban hozzáadott értéket teremtenek. Az ESBA-
ról szóló szabályozásban említett kritériumokkal összhang-
ban például a beruházási bizottság feladata mérlegelni, hogy 
a projektek jogosultak-e uniós költségvetésből garantált 
támogatáshoz jutni. A minőségi jellemzők alapján felállított 
ranglista segít, hogy a beruházási bizottság szakértői dön-
tést tudjanak hozni ebben a kérdésben.
 
Az ESBA támogatásával az EBB-csoport a korábbinál 
sokkal kockázatosabb tranzakciókban is részt vehet 
a jövőben. Azáltal, hogy a csoport innovációorientáltabb és 

kockázatosabb tranzakciókat is támogatni fog, jelentősen 
meg fog változni a gazdaságra gyakorolt hatása az új beru-
házások mobilizálása terén.

▶A megfigyelők többsége tart tőle, hogy az ESBA kizárólag 
az élmezőnybe tartozó tagállamoknak kedvez majd. 
Miként fogja az alap szavatolni, hogy a régiók és az ága-
zatok között valamiféle egyensúly alakuljon ki?

Az ESBA egyértelműen uniós beruházásokra összpontosít, 
ezért a támogatás nem csak az élmezőnybe tartozó tagál-
lamokat érinti.

Fontosnak tartom ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az ala-
phoz nem tartoznak földrajzi vagy ágazati kvóták. Az ESBA 
igényalapú kezdeményezés, és bármilyen uniós, akár több 
tagállamra kiterjedő projekthez is nyújthat finanszírozást. 
A projekteket az eredményeik szerint fogjuk elbírálni.

A projekt megbízhatósága és a garancia azonban azt vonja 
maga után, hogy bővíthetjük kockázatviselési kapacitásunkat, 
és teljesen új szintű beruházási finanszírozásra számíthatunk. 

A beruházási terv sikere nem csak az ESBA-n múlik. Uniós és 
tagállami szinten egyaránt szükség van strukturális refor-
mokra, és a beruházásokkal kapcsolatos szabályozási és 
adminisztratív akadályok felszámolására. Ebben mindenki-
nek szerepet kell vállalnia. 
 
▶Hogyan fogják mérni az alap hatását?

Az EBB a végrehajtás során és azt követően fogja ellenőrizni 
és mérni az ESBA-támogatások eredményeit és hatásait, 
különös figyelmet szentelve a növekedés és a munkahely-
teremtés terén elért eredményeknek.

Az első eredményekhez gyorsan kellett cselekednünk – 
a nagyjelentőségű projektek mellett olyan beruházásokat 
is előmozdítunk, amelyek valódi hozzáadott értéket teremte-
nek a növekedés, a munkahelyteremtés és a versenyképes-
ség terén Európa-szerte. Meggyőző eredményeink és azok 
a fontos projektek, amiket eddig elindítottunk, jól jelzik, 
hogy összefogással és a közös cél érdekében mire vagyunk 
képesek: a növekedés, a munkahelyteremtés és Európa 
versenyképesebbé tétele érdekében új beruházásokat tudunk 
mozgósítani.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/
plan/efsi/index_en.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm?lang=en

▶  EURÓPA AZ ÉN RÉGIÓMBAN  
2015-ÖS FOTÓPÁLYÁZAT 

Immár sorozatban negyedik éve szólítják meg Európa 
lakosságát – idén először a csatlakozás előtt álló orszá-
gok polgárait is beleértve – hogy mutassák be azokat 
az uniós finanszírozású projekteket, amelyek változást 
hoztak az életükben. A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság által elindított „Európa az én régióm-
ban” fotópályázat egyike azoknak a lehetőségeknek, 
amelyek részeként kiváló és nagy helyi jelentőséggel 
bíró, uniós finanszírozású projektek mutathatók be. 

A pályázóknak olyan projektről kell fényképet készíte-
niük, amely igazoltan uniós finanszírozással valósult meg 
(például a finanszírozási információt tartalmazó plakettet 
vagy óriásplakátot), és amelyen az Unió zászlaja is szerepel. 
A benyújtási időszakot követően a nagyközönség online sza-
vazással választhatja ki kedvenceit, mielőtt a szakértőkből 
álló zsűri kiválasztja a nyerteseket. 

2015-ben több mint 550 pályamű érkezett. A legtöbb fényké-
pet (110) Görögországból küldték, majd sorrendben Bulgária 
(96) és Románia (77) következett. A három nyertes kétsze-
mélyes utat nyert a Brüsszelben megrendezett októberi Open 
Days rendezvényre. A nyertesek részt vettek a RegioStars díj-
kiosztó ünnepségén, ahol a színpadon a fényképük bekerete-
zett példányával együtt a díjukat is átvehették Corina Creţu 
regionális politikáért felelős biztostól. 

1.   MAŁGORZATA PODSTAWA – Krakkó, Lengyelország: A turisztikai infrastruktúra 
színvonalának javítása Pieninek térségében – ERFA-projekt

2.   TOMAŽ VARLEC – Dobrova, Szlovénia: „LIFE Stop CyanoBloom” – Innovatív  
technológia a cianobaktérium-burjánzás megfékezésére – LIFE-finanszírozás

3.   PARASKEVAS GRIGORAKIS – Thessaloniki, Görögország: Műemlék jellegű  
iskola felújítása és renoválása – ERFA-projekt 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://on.fb.me/1Oi2Nuk

▶552
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