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Arctic Smartness – (sarkvidéki 
leleményesség) – a régió 
lehetőségeinek kiaknázása 
Lappföld az EU legészakibb régiója és az Északi-sark 
kapuja. Fontos szerepet játszik nemcsak az éghajlatválto-
zásban és a természeti erőforrások fenntartható fejlesztésé-
ben, hanem a nemzetközi együttműködésben, a globális 
biztonságban és a gazdasági fejlődésben is, ahogy ez az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az Észa-
ki-sarkvidékre vonatkozó integrált uniós szakpolitikáról 
szóló közös közleményben is megtalálható.

A „sarkvidéki régió” kifejezés gyakran a hóval és jéggel 
kapcsolatos sztereotípiákat juttatja eszünkbe, de  
a régió ennél sokkal többet kínál: óriási természeti erő-

forrásokat, jó infrastruktúrát és innovatív gondol-
kodásmódot. Alig néhány év alatt Lappföld 
a sarkvidéki kihívásokat sarkvidéki lelemé-
nyességgé alakította át.  

Hogyan is vált Lappföld a leginnovatí-
vabb sarkvidéki régióvá? Lappföld 
jelenleg számos kis falu, zsibongó 
városközpont és üdülőhely ritka kom-
binációja, ahol mindenkinek bőven jut 
hely. Van itt erdő, zúgó folyó, széles 
skálájú kutatási szolgáltatások, valamint 
az erős határokon átívelő együttműkö-
désre és az együttműködési hálózatokra 
támaszkodó stabil befektetési és üzleti környezet. 
Az Északi-sark itt a mindennapok részét képezi.

Az iparági szakértelem és a fenntartható fejlődés iránti elköte-
leződés kiegyensúlyozott kombinációja áll a lappföldi régió ter-
mészeti erőforrásai feldolgozásának hátterében.

Jelentős ipari fejlődése ellenére – a régióban található az EU egyik 
legjelentősebb iparkoncentrációja a fa- és ásványianyag-feldol-
gozás tekintetében – Lappföld a világ egyik legtisztább vizű és 
levegőjű régiója. Egyúttal a természetes anyagok betakarítását 
igazoló tanúsítvánnyal rendelkező legnagyobb régió a világon.

„Úgy döntöttünk, hogy a jövőnkbe történő beruházásainkban 
bátor és nyitott hozzáállást tanúsítunk. Lappföld Finnország 
egyik első régiójaként alkalmazta az intelligens szakosodás 
(S3) fogalmát. Az intelligens szakosodás olyan mérföldkő volt, 
amelynek segítségével felismertük a régió nyújtotta ipari lehe-
tőségeket, és megalapozta a régió „Arctic Smartness” (sark-
vidéki leleményesség) arculatát” – meséli Kristiina Jokelainen, 
az S3 és a regionális klaszterfejlesztés vezetője, valamint 
a Lappföldi Regionális Tanács tagja.

Az intelligens szakosodás tervezése és végrehajtása  a kezde-
tektől fogva az érdekelt felek széles körű részvételén és regio-
nális elköteleződésén alapult. A lappföldi Arctic Smartness 

(sarkvidéki leleményesség) keretén belül a különböző 
ágazatok és technológiák regionális és régióközi 

együttműködésben lépnek interakcióba 
egymással.

Az Arctic Smartness regionális klasz-
terei – az Arctic Industry and Circular 
Economy (sarkvidéki ipar és körkörös 
gazdaság), az Arctic Smart Rural 
Community (sarkvidéki intelligens 

vidéki közösség), az Arctic Design 
(sarkvidéki formatervezés), az Arctic 

Safety and Security (sarkvidéki biztonság 
és védelem), valamint az Arctic Develop-

ment Environments (sarkvidéki fejlesztési kör-
nyezetek) – Lappföld fenntartható fejlődésének és 

regionális innovációs rendszerének gerincét képezik. Ez a modern, 
több ágazatra kiterjedő, a határokon túllépő szinergikus meg-
közelítés segít a régió kritikus tömegének hiányával kapcsolatos 
problémák megoldásában, valamint Lappföld iparának a globális 
értékláncokba történő integrálásában.                                  

Päivi Ekdahl - a Lappföldi Regionális  
Tanács fejlesztési igazgatója

A Panorama 

magazin öröm-

mel fogadja az 

Ön írását is!
A Panorama magazin Személyes tapasztalatok 
című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekeltek mondják el a véleményüket 

a megreformált kohéziós politikáról és a 2014– 
2020 közötti időszakra vonatkozó terveiket. 

A Panorama örömmel fogadja az olvasók saját nyelvén készült 
írásokat, amelyek közül néhányat következő számainkban meg-
jelentetünk. Az írások beküldési határidejével és a rájuk vonat-
kozó irányelvekkel kapcsolatban a következő e-mail címen 
keresztül léphet kapcsolatba velünk.
regio-panorama@ec.europa.eu
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