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A Panorama magazin Személyes tapasztalatok 
című rovatában helyi, regionális, országos 
és európai érdekeltek mondják el a vélemé-
nyüket a megreformált kohéziós politikáról, 
valamint vázolják a 2014–2020 közötti idő-

szakra vonatkozó terveiket 

A Panorama örömmel fogadja az olvasók saját nyelvén 
készült írásait, amelyek közül néhányat következő számaink-
ban megjelentetünk Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, 
és mi tájékoztatjuk önt a határidőkről, valamint a vélemé-
nyének megfogalmazására vonatkozó iránymutatásokról. 
regio-panorama@ec.europa.eu
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SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

UNIÓS FINANSZÍROZÁS LETTORSZÁGBAN – A HOSSZÚ 
TÁVÚ ÉS FENNTARTHATÓ VÁLLALKOZÁSOKÉRT

A kohéziós politika Lettország 2004-es 
uniós csatlakozása óta szerves részét 
képezi az ország gazdaságfejlesztési 
stratégiájának. 

A támogatás mára létfontosságú 
előnyöket teremtett Lettország 
minden egyes polgára számára. 

Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a kohéziós 
politika által biztosított lehetőségek nagymér-
tékben hozzájárulnak majd a gazdaság jövőbeli 
növekedéséhez is. Az idei évben Lettország a hangsúlyt 
a projektek hatékony végrehajtására és a megfelelő kocká-
zatkezelésre helyezi, hogy képes legyen az uniós forrásokban 
rejlő lehetőségeket céltudatosan és teljes mértékben 
kihasználni.

A korábbiakhoz hasonlóan a vállalkozások támogatása a 2014–
2020-as programozási időszakban is Lettország egyik legfon-
tosabb prioritása. A források felhasználhatók a munkavállalók 
képzésére, kutatásra, technológiai fejlesztésre és innováció-
ra,a versenyképesség növelésére, illetve a kis- és középvállalatok 
ösztönzésére, valamint új termékek gyártására. 

Jelenleg a projektértékelés a termelőegységek és infrastruk-
túra létrehozására irányuló program keretében zajlik, amelynek 
célja a lettországi régiók ipari létesítményeinek és feldolgo-
zóiparának fejlesztése. Emellett országos és regionális jelen-
tőségű inkubátorházak jöttek létre a településeken, valamint 
Rigában létrehoztak egy inkubátorházat a kreatív iparágak 
számára. A vállalatok folyamatosan gyarapodó igényeinek 
kielégítése érdekében az előző időszakhoz képest nőtt az inku-
bátorházak száma. 

Ezenfelül projektmegállapodások születtek vala-
mennyi jóváhagyott klaszterrel, és már folya-

matban van az első intézkedések végrehajtása. 
A várakozások szerint a klaszterprogramba 
tett beruházások jelentősen megtérülnek 
majd – kedvező piaci feltételek esetén a 13 
jóváhagyott klaszter teljes exportjának 
mennyisége várhatóan akár több mint 

100 millió EUR értékben is növekedhet, 
és egy ilyen mértékű volumennövekedés meg-

haladná a befektetett források összegét. 

Emellett hozzáférhetővé váltak pénzügyi eszközök is, egye-
bek mellett mikrohitelek, induló vállalkozások számára nyújtott 
hitelek, növekedési hitelek, akcelerátor programok, hitelgaran-
ciák. Ezeken a különféle pénzügyi eszközök keresztül 1706 
vállalat részesült már támogatásban. 

A támogatáson keresztüli finanszírozás ugyanakkor továbbra 
is hozzájárul a vállalkozások versenyképességéhez, támogatva 
az innovációt – a természettudományokban rejlő potenciált 
felhasználva – és a versenyképesség növelését. A rendkívül 
hatékony pénzügy eszközök mellett a támogatások eljutnak 
az egyedi segítséget igénylő vállalkozásokhoz, illetve olyan 
helyekre is, ahol a terület társadalmi és gazdasági szintje nem 
eléggé fejlett ahhoz, hogy eredményesen bevonzza a pénzügyi 
eszközöket. 

Az uniós támogatás kulcsfontosságú az olyan vállalkozók szá-
mára, akiknek nagy potenciállal rendelkező és fenntartható 
eredményekhez vezető jó ötleteik vannak. 

DANA REIZNIECE-OZOLA 
Lettország pénzügyminisztere 
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