
Egy évvel az Unió strukturális alapjaival támoga-
tott 2014–2020-as programok elindítását követően 
Wales pénzügyi és kormányzati üzleti minisztere, 
Jane Hutt a Panorama magazinnak adott interjújá-
ban arról beszél, milyen fontos szerepet játszanak az 
uniós alapok a fenntartható és virágzó walesi gaz-
daság kiépítésében.

▶Milyen előrehaladást értek el, mióta Wales elindította 
a 2014–2020-as programot?

Wales az Egyesült Királyságban elsőként, az Unióban pedig az 
elsők között fogadtatta el a strukturális alapokból finanszíro-
zott 2014–2020-as programjait az Európai Bizottsággal, 
amit a walesi kormány és a walesi, egyesült királysági, vala-
mint uniós gazdasági és szociális partnerek közötti szoros 
együttműködés tett lehetővé. 

Fontosnak tartottam, hogy uniós finanszírozási programjaink 
az elsők között legyenek, mert így biztosítható a walesi gaz-
daság számára létfontosságú beruházások folytonossága. 
Töretlenül haladunk előre: közel 400 millió angol fontot – az 
uniós finanszírozás teljes összegének egyötödét – használ-
tunk fel a walesi állami, magántulajdonú és önkéntes szerve-
zetek támogatására, amivel a beruházások összértéke elérte 
a 880 milliót. 

A walesi kormány gazdaságélénkítési programjának közpon-
tjában az innováció támogatása és a globális versenyképes-
ség megteremtése áll, és nagy örömömre szolgált, hogy az 
első bejelentett finanszírozásunkkal az Európai Regionális 
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Fejlesztési Alapból (ERFA) 20 millió angol fonttal támogathat-
tuk az Aberystwyth-i Egyetem új innovációs és vállalkozási 
központjának felépítését Walesben. Az összesen 35 millió 
fontból kialakított ultramodern intézmény célja, hogy a kuta-
tók és az ipar együttműködésének támogatása révén globális 
kereskedelmi sikerekhez segítse hozzá a bioalapú gazdaság-
ban megjelenő úttörő ötleteket. 

Egy másik fontos, uniós forrásból finanszírozott beruházás 
részeként egy tengeri energiatermelési projekt kapott támo-
gatást Wales északi részén. Az ERFA-tól kapott 10 millió angol 
fontnyi támogatással a Minesto a „Deep Green” elnevezésű, 
alacsony sebességgel is hatékonyan működő eszközt fogja 
megtervezni, legyártani és tesztelni, amellyel több ezer ház-
tartás látható el árammal az árapály és az óceáni áramlatok 
ereje révén. Wales számára – ahol a világon a második legna-
gyobb az árapályváltozás mértéke – minden lehetőség adott 
ahhoz, hogy vezető szerepet töltsön be a tengeri energiaterme-
lés ma még újnak számító területén, és ezzel is hozzájáruljon 
a jövő karbonszegény technológiáinak fejlődéséhez. Ez az uniós 
beruházás ahhoz is megteremtette az alapokat, hogy egy svéd 
vállalat – amely most készül egyesült királysági központjának 
kiépítésére Walesben – meglássa a fantáziát a fejlesztésben, 
és beruházzon a projektbe. 

Ez csak néhány kiemelt példa az uniós alapok jelentős hatá-
saira, amelyek segítik a gazdaságunk átalakítását és a walesi 
lakosok jólétének javítását azáltal, hogy támogatják az üzleti 
versenyképesség fokozását, a kutatási-fejlesztési tevéke-
nységeket, a szaktudás megszerzését, a foglalkoztatást, 
a megújuló energiák térhódítását, a digitális és városi kapc-
solatrendszerek kiépítését, valamint – nem utolsósorban – 
a fiatalok előtt álló lehetőségek bővítését. 

▶Milyen szerepet játszottak a partnerségek a walesi növeke-
dés megteremtésében?

A partnerség természetesen alapvető szerepet kap az uniós 
alapok Walesben történő sikeres felhasználásában, ezért 
folyamatosan együttműködünk a partnereinkkel, hogy beru-
házásainkkal a lehető legnagyobb hatást érjük el, többek 
között úgy, hogy ráirányítjuk a figyelmüket a meglévő és kia-
lakulóban lévő növekedési lehetőségekre a fő földrajzi terüle-
teken és ágazatokban, a városi régiókat és a vállalkozási 
zónákat is beleértve. 

Ez a szemlélet tette lehetővé Európa egyik legnagyobb, tudá-
salapú gazdasághoz kapcsolódó projektjének, a Swansea-i 
Egyetemen kivitelezett 450 millió angol font értékű Innovation 
Bay Campus épületegyüttesnek a megvalósítását is. Az ERFA, 
az Európai Beruházási Bank, valamint a walesi kormány és 
más állami, illetve magánberuházók támogatásával felépült 
egyetemi campus 2015 szeptemberében nyitotta meg kapuit 
a több ezer hallgató, kutató és vállalkozás előtt. 

Már maga az építkezés is több mint ezer munkahelyet terem-
tett, számtalan lehetőséget biztosítva a helyi szakemberek 
és ellátási láncok számára. Ezekre a sikerekre és a dinamikus 

kutatási környezetre alapozva válhat ez a projekt az uniós 
alapok felhasználásának kiemelkedő példájává a régiók 
számára, amit az Európai Parlamentben is hangoztattak, 
amikor a projektet bemutatták.

▶Milyen előnyökkel járt Wales számára a többi uniós régió-
val való együttműködés?

Miközben az uniós strukturális alapok létfontosságú szere-
pet játszanak régiónkban, a walesi szervezetek más uniós 
finanszírozású programokban (például a Horizont 2020 és az 
európai területi együttműködés programjaiban) való részvé-
telének növelése szintén kulcsfontosságú a walesi kormány 
azon célkitűzése szempontjából, hogy folytassa a többi uniós 
régióval való partneri együttműködést, és öregbítse Wales 
nemzetközi hírnevét. Az ilyen programok nagyszerű alkalmat 
biztosítanak arra, hogy földrajzi határainkon túl, partnereink-
kel együtt törekedjünk a közös gazdasági, társadalmi és kör-
nyezetvédelmi problémák megoldására, valamint megosszuk 
egymással és közösen használjuk fel a tapasztalatainkat. 

Októberben a Wales által Brüsszelben megrendezett euró-
pai területi együttműködési konferencián, amelyen Írország, 
Lengyelország, Franciaország, Spanyolország, Németország, 
Olaszország, Belgium, Finnország és az Egyesült Királyság kép-
viseltette magát, arról beszéltem, hogyan fogjuk a maximálisra 
növelni Wales részvételét ezekben a programokban, valamint 
fokozni az uniós partnereinkkel való együttműködés mértékét.

A Horizont 2020 kutatási és innovációs programban, amelyet 
nagyon kiélezett verseny jellemez, Wales eddigi teljesítménye 
bizakodásra ad okot, hiszen a tudásalapú gazdaság felvirágo-
ztatásán dolgozó walesi szervezetek már közel 25 millió angol 
font értékben részesülnek az uniós alapokból. A félvezető-
megoldásokat gyártó multinacionális Microsemi Corporation, 
amelynek egyik központja Dél-Walesben található, 320 ezer 
angol fontnyi beruházást vonzott a hatékonyabb profess-
zionális sebellátásra alkalmas orvosi eszköz kifejlesztését 
ösztönző 2,5 milliós MEDILIGHT projekt támogatásához.

Novemberben Wales rendezte az IQNet konferenciát is 
Cardiffban. Számos uniós irányító hatóság képviselői talál-
koztak, hogy megvitassák a Bizottság új, „Egyszerűsítés” nevű 
tervezési alapelvét, amely érzékelhető előnyökkel járhat az 
uniós projektekhez hozzáférő és azokat végrehajtó szerve-
zetek számára. 

Az uniós alapok segítenek elérni céljainkat. Biztos vagyok 
abban, hogy tartós előnyökkel járnak Wales lakossága, vál-
lalkozásai és közösségei számára, elősegítve a gazdaság 
fejlődését és a társadalmi befogadás javulását.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
www.gov.wales/eu-funding
VAGY KÖVESSEN MINKET ITT @wefowales

A Swansea Bay Innovation Campus egy 65 hold területű korábbi BP 
Transit-telephelyen található Neath Port Talbotban, és azon kevés 
nemzetközi szinten jegyzett egyetem egyike, amelyek saját stranddal 
és tengerparti sétánnyal rendelkeznek Az ERFA és más szervezetek 
támogatásaival az egyetem arra törekszik, hogy vezető kutatási és 
innovációs központtá váljon. 
▲

▶  Jane Hutt pénzügyi és kormányzati üzleti 
miniszter Richard B. Davies professzorral,  
a Swansea-i Egyetem alkancellárjával  
a Swansea Bay Innovation Campus építkezésén. 
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