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▶HÍREK RÖVIDEN 

A NYILVÁNOSSÁG 
TÁJÉKOZTATÁSÁNAK 
ÜNNEPE
Október 22-én, az idei EuroPCom konferencián – amelyet 
a Régiók Bizottsága és más uniós intézmények közösen szer-
veztek – három, a nyilvánosság tájékoztatását segítő kampányt 
díjaztak. A konferencia célja, hogy a helyi, nemzeti és európai 
hatóságok kommunikációs szakembereinek részvételével pro-
fesszionálisabbá tegye a kormányzati és uniós kommunikációt.
 A kommunikációs díjkiosztón egy holland tájékoztató kam-
pány, a „Kijkdagen – Europa om de hoek” végzett az első helyen, 
amely azt mutatja be, hogyan használják fel az uniós támo-
gatásokat Hollandia különböző régióiban és városaiban. Idén 
a kampány keretében 12 különböző projektről készítettek 
bemutató videókat: minden holland tartományról egyet. 
 A második helyen a „Notre pays bouge, l’Europe s’en-
gage’ elnevezésű kampány végzett, amelyben a francia nem-
zeti televízió azt mutatja be, milyen hatással van az uniós 
finanszírozás az egyénekre és a vállalkozásokra. A francia 
területi egyenlőségért felelős biztosság a regionális partne-
rekkel együttműködve összesen 66 darab 30 másodperces 
videót készített, amelyeket hat hónap leforgása alatt mutattak 
be a nemzeti televízióban. A harmadik hely az uniós alapokat 
kezelő bolgár minisztérium „Let’s Create Together Bulgaria 
2020” (Közös erőfeszítésekkel Bulgária 2020-ért) elnevezésű 
kampányának jutott. Az országban több mint 600 rendezvé-
nyre került sor, amelyeken 50 ezernél is több látogató vett 
részt – a kampány célja az volt, hogy ötleteket gyűjtsön 
az uniós alapok helyi szinten történő felhasználásához az 
elkövetkező öt évre. 
 A nyertes projektekkel kapcsolatos információk, valamint 
a 2016-os Európai Kommunikációs Díjjal kapcsolatos felhívás 
az EuroPCom webhelyén tekinthetők meg.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/dutch-french-
and-bulgarian-campaigns-receive-awards.aspx

A KOHÉZIÓS POLITIKA 
HOZZÁJÁRULÁSAA 
„KÖRKÖRÖS 
GAZDASÁGHOZ”
2015 decemberének első felében a Bizottság egy új, nagys-
zabásúbb célokat megfogalmazó körkörös gazdasági straté-
giát mutatott be, amelynek célja, hogy – számos gazdasági 
ágazat bevonásával – Európa gazdaságát versenyképesebbé 
és erőforrás-hatékonyabbá tegye.
 Az elmúlt két évtized során a kohéziós politika segít-
ségével jelentős beruházások valósultak meg a körkörös 
gazdaság kiépítése céljából (több mint 6 milliárd EUR csak 
a 2007–2013-as időszakban), többek között a hulladékkeze-
lés; a hulladéklerakók felszámolását segítő, tagállamoknak 
nyújtott támogatások; indokolt esetben a hulladékégetőkbe 
történő beruházások; különösen pedig az újrahasznosítás 
és újrafelhasználás ösztönzése terén. Ezzel párhuzamo-
san egyre több régióban került sor fejlett és innovatív ipari 
szimbiózisprogramokba történő beruházásokra, „bölcsőtől 
bölcsőig” jellegű módszerek alkalmazására vagy célzott 
erőforrás-hatékonysági projektek megvalósítására a kkv-k 
körében. A 2014–2020-as időszakban a megreformált poli-
tikának, valamint az innováció, a karbonszegény gazdaság és 
az erőforrás-hatékonyság előtérbe kerülésének köszönhetően 
(a kötelező elhatárolással) megannyi operatív program 
közvetlenül támogatja a körkörös gazdaságot, legyen szó 
akár a tervezésről/ökotudatos tervezésről és termékkoncep-
ciókról, a bioalapú gazdaságról, az ipari szimbiózisról, az új 
üzleti modellekről vagy az energiahatékonyságról. 
 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/environment/
circular-economy/index_en.htm

▶A KOHÉZIÓS POLITIKA ÉRTÉKELÉSE 
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FÓKUSZBAN EURÓPA 
VÁROSAI
Az Open Days rendezvénysorozat részeként Lambert Van 
Nistelrooij, az Európai Parlament képviselője bemutatta új, 
„Cities in the spotlight” (Fókuszban a városok) című könyvét, 
amely arról szól, milyen fontos az integrált politika a váro-
sok számára. Ma az európaiak szinte háromnegyede város-
lakó, és a városokat egyre inkább a gazdasági növekedés 
motorjainak és a munkahelyteremtés kulcsának tekintjük. 
Régebben azonban a „régiók Európájában” a városok támo-
gató szerepet játszottak: Az uniós politika ezen a téren még 
ma is meglehetősen töredezett, ezért világos kapcsolatokra 
van szükség a meglévő politikák között. Hollandia reméli, 
hogy ebben fontos szerepet kaphat, és a városfejlesztési 
menetrend központi szerepet kap majd a holland soros elnök-
ség ideje alatt: a tervezett „amszterdami paktum” keretében 

olyan, alulról építkező szemlélet bevezetését javasolják majd, 
amelyben a városok főszerephez – és erősebb jogosítványo-
khoz – jutnak. Van Nistelrooij könyve a városok előtt álló 
kihívásokat mutatja be, néhány javasolt megoldással együtt.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://issuu.com/eppgroup/docs/schijnwerpers_op_de_stad_ 

KÖZBES-
ZERZÉSI 
ÚTMUTATÓ
A Bizottság által közzétett új iránymu-
tatás célja, hogy segítsenek az uniós 
köztisztviselőknek az európai strukturális és beru-
házási alapok társfinanszírozásával megvalósuló projektek 
közbeszerzése során leggyakrabban előforduló hibák azo-
nosításában és elkerülésében. Az „eredményorientált uniós 
költségvetés” kezdeményezéssel összhangban a Bizottság 
arra törekszik, hogy biztosítsa az adófizetők pénzének haté-
kony és átlátható felhasználását. Az ESB-alapok közel felét 
a reálgazdaságban költik el – közbeszerzések révén.
Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos a következőket 
mondta erről: „Az egyik fő célom, hogy segítsek a tagál-
lamoknak az uniós alapok kezelésében és felhasználásá-
ban, és az iránymutatás értékes eszközt kínál ehhez. Hiszek 
abban, hogy a kevesebb hibával végzett közbeszerzések-
nek köszönhetően az uniós beruházások gyorsabban fejtik 
ki a hatásukat a foglalkoztatási és növekedési célok terén, 
továbbá garantálják az uniós költségvetés védelmét.”
A leggyakoribb közbeszerzési hibák a nem megfelelő admi-
nisztrációs kapacitás miatt következnek be. Ezért a Bizottság 
lépései, amelyek az adminisztrációs kapacitások bővítését, vala-
mint az irányítási és ellenőrzési rendszerek javítását ösztön-
zik, kulcsfontosságúak a probléma hatékony megoldásához.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/
improving-investment/public-procurement

ITB-TÁMOGATÁS  
A BERUHÁZÁSOK 
HELYI JELLEGÉNEK 
KIALAKÍTÁSÁÉRT 
 
A Bizottság új útmutatót adott ki, amelynek célja, hogy 
tisztázza az integrált területi beruházások felhasználását az 
Európa 2020 stratégia végrehajtása során.
 Az integrált területi beruházások (ITB) az ESB-alapok pro-
gramozási időszakában használható új eszköz, amelynek célja, 
hogy megkönnyítse a különböző forrásokból finanszírozandó 
területi stratégiák végrehajtását. Az ITB másik célja, hogy 
a politikai döntéshozatalt „helyspecifikusabbá” tegye, azaz 
ösztönözze a helyi jellegzetességek figyelembevételét a poli-
tika alakítása során. 
 Ez a szemlélet számos kérdést vet fel: Milyennek kell lennie 
a területi stratégiának? Hogyan kombinálhatók a különböző 
alapok? Milyen felépítésűek legyenek a felhatalmazások? 
Hogyan mérhetők az eredmények?
 A teljes folyamat bemutatása érdekében az útmutató négy 
forgatókönyvet ismertet, amelyek mindegyike az ITB gyakor-
lati felhasználását illusztrálja. Ezek a forgatókönyvek világosan 
ismertetik az ITB és a vonatkozó szabályozások rendelkezé-
sei közötti kapcsolatokat, emellett pedig bemutatják az ITB 
jelentőségét az integrált területi szemlélet átfogó koncepciójában.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
information/publications/reports/2015/
scenarios-for-integrated-territorial-investments

„FUTURIUM” ,  
AZ EGYSZERŰBB 
ADMINISZTRÁCIÓÉRT

A Bizottság elérhetővé tette a Futurium nevű online platformot, 
melynek célja, hogy egyszerűbbé tegye az európai strukturális 
és beruházási alapok kedvezményezettjeinek munkáját. 
 A Futurium lehetővé teszi a tapasztalatok megosztását, 
az elképzelések bemutatását, valamint a többi érdekelttel 
való kapcsolatfelvételt. A témakörök szerint strukturált tar-
talomban lehetőség van a többi felhasználó anyagaiban 
történő keresésre, a releváns blogbejegyzések megtekinté-
sére, vagy akár közvélemény-kutatásokra is.
 A platform támogatja a független szakértők új, Bizottság 
által felállított magas szintű csoportját, amelynek célja, hogy 
tanácsot adjon az ESB-alapok kedvezményezettjeinek az 
adminisztratív terhek csökkentése és az egyszerűsítés terén. 
 A csoport arra törekszik, hogy felmérje a tagállamokban az 
egyszerűsítést ösztönző intézkedéseket, azonosítsa a bevált 
gyakorlatokat, valamint célzott ajánlásokat fogalmazzon meg.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esif

EREDMÉNYKÖZ-
PONTÚ UNIÓS  
KÖLTSÉGVETÉS
Az „Eredményekre koncentráló uniós költségvetés” (EU bud-
get focused on results) címmel szeptember 22-én Brüsszel-
ben megrendezett konferencián a résztvevők magas szinten 
vitathatták meg az európai költségvetési politika alapvető 
kérdéseit. Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker, 
valamint Kristalina Georgieva és Maroš Šefčovič alelnök és 
Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter arról folytattak 
eszmecserét, hogyan lehetne javítani a költések hatékonyságát 
és többet eredményt elérni a rendelkezésre álló forrásokkal.
 Ehhez kapcsolódóan új webes alkalmazást tettek elérhetővé, 
amely 597 uniós finanszírozású projektpéldát gyűjt össze 
a világ minden tájáról. A projekttől várt eredmények közép-
pontjában az életminőség javítása áll, az érintett területek 
pedig többek között a foglalkoztatottság, a regionális fejlesz-
tés, a kutatás és oktatás, a környezetvédelem, a humanitárius 
segélyek és az energiaipar.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/budget/euprojects/

MONT SAINT-MICHEL  
ÚJRA SZIGET

François Hollande francia elnök nemrégiben adta át az újra 
megnyitott Mont Saint-Michelt a nagyközönségnek, miután 
befejeződtek a környezet-helyreállítási és fejlesztési munkála-
tok. A több mint 15 évig zajló munkálatok során a gát fölötti 
folyószakaszon hidraulikus infrastruktúrát építettek ki a víz-
mennyiség növeléséhez, megszüntették a hegy lábánál épült 
autóparkolót, és új, a tájba illeszkedő gyalogoshidat építettek.
 A tenger és a Couesnon folyó erejének köszönhetően az 
üledék távozik a hegy környékéről, és a mocsár hosszú ideig 
nem lesz képes tovább terjeszkedni.

 A Bizottság 21,1 millió EUR-t biztosított a terület biodiver-
zitásának védelmére és a helyi közlekedés okozta szennyezés 
csökkentésére. A turizmus növekedéséből – évente várhatóan 
3 millióval nő majd az ide látogatók száma – a helyi gaz-
daság is profitálni fog. 

 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://europa.eu/!MF37FK

▶HÍREK RÖVIDEN 
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▶ SOLARLEAP – TÖBB  
NAPENERGIA FINNORSZÁG 
DÉLNYUGATI RÉSZÉN

▶FINNORSZÁG 

A SOLARLEAP projekt célja, hogy megszüntesse azo-
kat az akadályokat, amelyek a napenergia elterjedé-
sének útjában állnak Finnország délnyugati területén. 
A SOLARLEAP projekt keretében támogatják a megke-
zdett képzés folytatását, kísérleti projekteket hajta-
nak végre, továbbá elősegítik az engedélyeztetéssel és 
építéssel kapcsolatos irányelvek kidolgozását.

Finnország délnyugati részén jelentős napenergia-kapacitást 
hagynak kihasználatlanul, annak ellenére, hogy a területen az 
éves napsugárzás mennyisége Németország északi részével 
összevethető, ahol a napenergia használata rendkívül elter-
jedt. Az elmúlt években egyre több háztulajdonos engedheti 
meg magának a folyamatosan csökkenő árú napelemes 
rendszereket, azonban a napenergia használatának elterje-
dését olyan tényezők akadályozzák, mint a rendszerszolgál-
tatók hiányos ismeretei vagy a különböző energiaszolgáltató 
rendszerek kombinálásának nehézségei. 

A SOLARLEAP alapját ezeknek a problémáknak a megoldása 
képezi. A kétéves kutatás-fejlesztési projekt az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), valamint a délnyugati par-
ton fekvő városok (a LOURA hálózat) finanszírozásával való-
sul meg. 

A projektet a Turkui Alkalmazott Tudományok Egyeteme indí-
totta útjára, projektpartnerként pedig a Turkui Szakképző Intézet 
működik közre. Emellett a Finnország délnyugati részén zajló 
projektet a Satakuntai Alkalmazott Tudományok Egyetemének 
napenergia-projektjével szoros együttműködésben hajtják végre.

Képzés és kísérleti projektek

A projekt vállalatok számára kidolgozott folyamatos oktatási 
programokat, telepítési útmutatók és dokumentációk készí-
tését, valamint számos kísérleti telepítést foglal magába. Az 
első napelemes rendszert 2015-ben telepítették, 2016-ban 
pedig továbbiak valósulnak majd meg.

A projekt elején felmérést végeznek, hogy azonosítsák 
a potenciális telepítési helyszíneket (olyan tényezők alapján, 
mint a napenergia-potenciál, az árnyékoltság, valamint 
a telepítés biztonsága). A felmérés alapján körülbelül tíz kísé-
rleti helyet választanak ki a projekttervezéshez és a napener-
gia-termékek telepítéséhez. A kísérleti telepítések a rendszerek 
által megtermelt energiáról is információval szolgálnak. Ezzel 
egyidejűleg lehetővé teszik a projektpartnerek számára 
a telepítési módszerek, az útmutatók és a dokumentumok 
hatékonyságának és hasznosságának tesztelését. A projekt 
egyik eredménye egy ellenőrzött és részletes telepítési doku-
mentum, amely a napenergia-rendszerek helyes telepítésének 
előírásait tartalmazza. 

A fő cél az, hogy javuljon a vállalatok és a komplett napener-
gia-rendszerek telepítésében, a rendszerek konszolidációjában 
és a nyereségesség kiértékelésében részt vevő egyéb érin-
tettek kompetenciája. Idővel a napenergia-rendszert rendelő 
félnek egyszerűbbé válik majd a teljesítések pályáztatása és 
a telepítési minőség biztosítása. Hosszú távon a hálózatra 
kapcsolt kis méretű naperőművek jelentős szerephez juthat-
nak a karbonsemleges, tiszta energiatermelésben. Eljött az 
idő, hogy Finnország is megtegye a döntő lépést a napener-
gia-alapú gazdaság felé!

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.tuas.fi/en/research-and-development/projects/
solarleap-more-solar-energy-southwest-finland/

Teljes összeg: 
420  000 EUR

EU-hozzájárulás:
293  000 EUR

▶PROJEKTEK 

▶ FRANCIA KUTATÁS A FÁJDALOM-
CSILLAPÍTÁS ÉS A NUKLEÁRIS 
GYÓGYÁSZAT TERÉN 

▶FRANCIAORSZÁG 

A francia Clermont-Ferrandban két orvostudományi 
központ az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
finanszírozásával végez élvonalbeli gyógyászati kuta-
tási projekteket.

Franciaország középső régiójának két vezető orvostudományi 
kutatóközpontja 2009 óta nem kevesebb mint 14 gyógyászati 
kutatási projektet indított útjára – többek között a rákkutatás 
és az ízületi gyulladás elleni terápia kifejlesztése terén. A két 
említett intézmény a CHU (Centre Hospitalier Universitaire 
de Clermont-Ferrand) és a Le Centre Jean Perrin. A projektek 
fontos kutatások számára készítik elő a terepet, és olyan 
gyógyszerek kifejlesztését ígérik, amelyek leválthatják a mai 
gyógyszereket és új kezelési lehetőségeket teremthetnek. 

CIRMEN projekt 

A Jean Perrin Centre rákkutatási tevékenységének Clermont-
Ferrand ad otthont: itt jött létre a nukleáris gyógyászati inno-
vációs és kutatóközpont, a CIRMEN. A CIRMEN projekt célja, 
hogy felgyorsítsa a radiofarmakonok – radioaktív anya-
gokat, úgynevezett radioizotópokat tartalmazó gyógysze-
rek – kifejlesztésének és létrehozásának folyamatát. Az új 
finanszírozásnak köszönhetően a központ az alapkutatások 
szakaszából a klinikai vizsgálatok fázisába léphet tovább. 
A CIRMEN saját kísérleti radiofarmakológiai létesítménnyel 
rendelkezik, amely lehetővé teszi az olyan ráktípusok teszte-
lését és szűrését, mint a melanóma, illetve az olyan csontbe-
tegségekét, mint az ízületi gyulladás vagy a kondroszarkóma. 
A támogatásnak köszönhetően az intézmény beszerezhetett 
még egy, a rákkezelés csúcstechnológiáját képviselő PETSCAN 
gépet. Ezt a PETSCAN készüléket hagyományos gyógyításra 
és kutatásra fogják használni.

METAPAIN

A szintén a Jean Perrin Centre-ben zajló METAPAIN projekt 
célja egy olyan speciális fájdalomcsillapító kifejlesztése, amely 
a piacról kivont Di-antalvic fájdalomcsillapítót válthatja fel. Az 
Analgéziai Partnerség részeként akadémiai és ipari szakembe-
rek dolgoznak közösen olyan új szer kifejlesztésén, amely két 
analgetikus fájdalomcsillapítót ötvöz. A megnövekedett anali-
tikai képességeknek köszönhetően a konzorcium gyorsabban 
bejárhatja a kezdeti koncepciótól a dózisteszten keresztül a kli-
nikai vizsgálatokig és a kereskedelmi forgalmazásig vezető 

utat. Az Egyetemi Kórház Analgéziai Intézete lesz a fájdalom-
csillapítás terén végzett kutatások vezető európai intézmé-
nye, így növelik az olyan gyógyszerek tesztelésére fordítható 
analitikai képességeiket, mint az antidepresszánsok, a para-
cetamol és a fejfájás-csillapítók, továbbá új, a klasztertagok 
által igényelt gyógyszereket fejlesztenek.

Molekuláris genetikai platform

A Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand egy 
molekuláris genetikai platform kifejlesztéséhez is felhasználta 
a támogatást. A genetikai kutatás terén alkalmazható platform 
lehetővé teszi majd az újgenerációs génszekvenálást, ezáltal 
pedig a személyre szabott rákgyógyszerek kifejlesztését. 

A szekvenálás költségei mára jelentősen csökkentek: 10 
genom szekvenálása 1 000 EUR-s ráfordítást igényel. Ennek 
köszönhetően már javítható az előrejelzés és megelőzés haté-
konysága, így csökkenthető például az örökletes rákbeteg-
ségek kockázata. A projekt a daganatok mély szekvenálását, 
a személyre szabott kezelést, valamint a magzatok nem inva-
zív, születés előtti tesztelését.

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.chu-clermontferrand.fr/internet/default.aspx 
www.cjp.fr/fr/

Teljes összeg: 
10 750  000 EUR
EU-hozzájárulás:
3 270  000 EUR
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