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Bourgogne-Franche-Comté esetében 
milyen hatással volt a legutóbbi 
francia területi reform az operatív 
programokra és irányításukra, és 
melyek maradtak a régiók irányítása 
alatt a reform előtti formában?

A régiók egyesítéséről szóló, 2015-ben 
meghozott határozat valóban rend-
kívül fontos francia területi reform-
n a k  s z á m í t ,  é s  j e l e n t ő s e n 
befolyásolta a kohéziós politika 
helyi szintű végrehajtását. A reform 
eredményeként a Bourgogne-Fran-
che-Comté régió öt különböző euró-
pai program tényleges irányító 
hatósága lett, amelyek keretében 
több mint 1,4 milliárd EUR-t szen-
telnek a terület-, a gazdaság- és a 
foglalkoztatásfejlesztésre, az ener-
giarendszer átalakítására stb. Ez az 
európai támogatás jelentős eszköz 
és lehetőség is az új, hatalmas régió 
számára. 

Bourgogne és Franche-Comté egyesülése 
után úgy döntöttünk, hogy nem kérdője-
lezzük meg Bourgogne és Fran-
che-Comté/Jura operatív programjait. 
Ezek a programok az Európai Bizottság 
szervezeti egységeivel, különösen a Regi-
onális Főigazgatóság regionális partner-
ségével régóta működő, folyamatos és 

gyümölcsöző munka eredményei. Célunk 
a folyamatos végrehajtás folytonossá-
gának biztosítása volt, valamint hogy 

stabilitást és hatékonyságot nyújtsunk 
az operatív programok kedvezménye-
zettjeinek. Lehetőség szerint azonban 
arra törekszünk, hogy összehangoljuk az 
operatív programok végrehajtását célzó 
eljárásokat, ami az esb-alapok egységes 
alkalmazását biztosítja Bourgogne-Fran-
che-Comté területén.

A regionális egyesülés egy egyedi 
eszköz létrehozásában és kidolgo-
zásában is segített, amely számos 
területen dolgozó projektvezetőket 
támogat: az eszköz neve a projekt-
gyár. Azzal a céllal hoztam létre ezt 
az eszközt, hogy hozzájáruljak az 
európai alapok megfelelőbb fel-
használásához a dokumentáció lét-
rehozásának megkönnyítésével, az 
eljárások egyszerűsítésével, vala-
mint az európai alapok mozgósítá-
s á n a k  fe l g y o r s í t á s á v a l .  A 

gyakorlatban a régió szakértői hálózatá-
nak létrehozása segítette az esb-alapok 
potenciális kedvezményezettjeit, általá-
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nos és tematikus információs találkozók 
során tájékoztatást nyújtva a lehetősé-
gekről, valamint ismeretterjesztő műhe-
lyeken támogatva őket a projektjeik 
megtervezésétől a befejezésig. 

Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a 
jelenlegi programozási időszak által 
végrehajtott megközelítés, amelynek 
célja az európai alapok 
szabályozásainak integrálása és 
harmonizálása, valamint a hitelekhez 
és garanciákhoz hasonló pénzügyi 
eszközök használatának lehetővé tétele? 

Ha a több alapra támaszkodó megkö-
zelítést a 2014–2020-as program lét-
rehozása erősítette, még tovább kellene 
menni a közös végrehajtási szabályok 
meghatározásában, és előrébb lépni a 
nagyobb fokú egyszerűsítés felé. Bour-
gogne-Franche-Comté régióban a saját 
szintünkön megpróbáljuk a lehető leg-
inkább integrált megközelítést alkal-
mazni az európai alapok tekintetében, 

különösen a kommunikáció terén, 
amelynek révén szeretnénk megerősí-
teni az európai intervenciókkal kapcso-
latos tudást a helyi érdekelt felek és a 
nagyközönség körében. 

A pénzügyi eszközök rendkívül fontos 
stratégiai eszközök a kis- és középvállal-
kozásaink és az innováció versenyképes-
ségének támogatásában. Alapvető 
szerepet töltenek be napjainkban, Bour-
gogne-Franche-Comté régióban pedig 
kifejezetten ERFA-alapokat használtunk 
egy kockázatitőke-alap kidolgozásához, 
amely a vállalkozásokat az indulási sza-
kaszban támogatja. Jelenleg új eszközök 
bevezetésén gondolkodunk a nagyobb 
régióra vonatkozóan: hitelezés finanszí-
rozása vagy a kkv-k innovációját célzó 
garanciák, amelyek különleges befekte-
tési eszközök az üzleti szféra élénkítése 
terén. Az ERFA-támogatás nélkül ezeket 
az eszközöket nem lehetne alkalmazni. 
Remélem azonban, hogy a 2020 utáni 
programok ambiciózus kohéziós politikát 

hoznak létre, amely fontos szerepet 
tulajdonít az olyan helyi projektek támo-
gatásalapú segítésének, amelyek egyéb-
ként esetleg nem jöhetnének létre. A 
pénzügyi eszközöknek és a hagyomá-
nyos közvetlen projekttámogatásoknak 
hasznosan kell kiegészíteniük egymást a 
kohéziós politika azon régiói közötti szo-
lidaritás biztosítása érdekében, amelyek-
hez rendkívül kötődünk.

A Bourgogne és Franche-Comté/Jura 
operatív programok elsődleges célja a 
gazdasági növekedés ösztönzése és a 
munkahelyteremtés a régió erősségei 
alapján, különösen a kkv-k számára. 
Milyen mértékben sikerült 
megvalósítani ezt a célkitűzést, és 
milyen eredményeket szeretne elérni a 
munkahelyteremtésben?

A 2014-2020-as programozási időszakot 
egy betartandó eredményességmérési 
keret és elérendő célok határozzák meg, 
különösen a gazdasági fejlődés és az 
innováció terén. Számos intézkedés irá-
nyul a kkv-kra, én pedig örülök ezen intéz-
kedések sikerének, mivel javítottak a régió 
általános gazdasági helyzetén. Ami a 
célokat illeti, terveink szerint 2023-ra 
3000 vállalkozás részesül támogatásban 
Bourgogne-Franche-Comté régióban, 
amelyből már több mint 600 vállalkozás 
– ideértve számos újat is – meg is kapta 
ezt a támogatást.

Az esb-alapok lehetővé teszik szá-
munkra, hogy konkrét intézkedéseket 
hozzunk a régió kiemelkedő ágazataiban, 
mint például az agrár-élelmiszeriparban, 
az egészségügyben és az autógyártás-
ban az együttműködésen alapuló kutatás 
és a klaszterek létrehozása révén. Ezért 
támogatjuk a mikrotechnológiai ágazat 
és a régió strukturálására irányuló 
nagyprojekteket.

 Kilátás Morteau falura.
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Kiemelne néhány projektet a térségben, 
amelyek különösen hasznosak voltak a 
polgárok számára?

Két strukturált projektet említenék meg, 
amelyek a polgárok életét javítják. A FEDER 
ESZA Franche-Comté és Massif du Jura 
operatív program részeként támogatást 
nyújtottunk a TCSP+ (tömegközlekedési 
célú buszsávok) részére Besançonban (25), 
amely 2017 szeptembere óta összeköti a 
Viotte megállót a TEMIS tevékenységi köz-
ponttal, áthalad a Bouloie egyetemi kam-
puszon ,  é s  összhangban  van  a 
Communauté d’agglomération du Grand 
Besançon agglomerációs közösség által 
kezdeményezett fenntartható mobilitási 
politikával. A 4,1 km-es útvonalon 11 meg-
álló található, az új útvonal tervezett 
kihasználása pedig 8800 utas naponta! A 
cél az emberek arra való ösztönzése, hogy 
a tömegközlekedést válasszák az autóik 
helyett, hozzájárulva a környezeti hatások 
csökkentéséhez (szennyezés, zaj stb.).

Ami a Bourgogne ERFA ESZA programot 
illeti, az ERFA-alapokat az első nagy 
áteresztőképességű (THD) kiépítési sza-
kaszban mobilizálták a teljes elszámol-
ható kö l tség körü lbelü l  30%-os 
beavatkozási szintjével. A cél az, hogy a 
program időtartama során optikai szálak 
segítségével jelentősen, 35%-ról 50%-ra 
növeljük a lakosság THD-lefedettségét 
Bourgogne-ban regionális szinten (vagy 
145 000 csatlakozó telepítése). Ezért a 
régió 8,4 millió EUR összegű költségve-
tést irányzott elő Côte d’Or megye FTTH 
(Fibre To The Home, otthoni üvegszálas 
hálózat) állami kezdeményezésű háló-
zatának 77 127 csatlakoztatható optikai 
csatlakozójának létrehozására. 

A 2020 utáni kohéziós politikával 
kapcsolatban folyó vita egyre 
intenzívebbé válik. Mi a véleménye? 

A kohéziós politika az Európai Unió 
kiemelt jelentőségű befektetési eszköze. 
Lehetővé teszi az állami és magán regi-
onális források mozgósítását az európai 

erőforrásokkal együttműködésben az 
EU 2020-as célkitűzések elérése érdeké-
ben. Támogatja a területeket a gazdasági, 
társadalmi és területi fej lesz tés-
politikáikban, és létfontosságú szerepet 
tölt be a területek közötti és azokon belüli 
egyenlőtlenségek csökkentésében. Az 
európai régiók között még mindig vannak 
nyilvánvaló egyenlőtlenségek, ezért 
helyes, hogy a szükséges és elfogadott 
támogatás a legkevésbé fejlett régiókat 
célozza meg. 

Részemről támogatom a 2020 utáni erős 
és ambiciózus kohéziós politikát. Aktívan 
és éberen őrködöm az elkövetkező hóna-
pokban a kohéziós politika fölött, hogy 
ne váljon pusztán módosítási változóvá 
az általános költségvetési tárgyalások-
ban. Ne feledjük el a kohéziós politika 
jelentőségét: a teljes Unió harmonikus 
fejlődésének előmozdítása és a gazda-
sági, társadalmi és területi kohézió erő-
sítése. Egyetlen régió, egyetlen terület, 
és egyetlen európai polgár sem zárható 
ki az európai projektből. 
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  A régió fenntartható mobilitási politikájával összhangban a finanszírozás  
lehetővé tette a Viotte-megálló (Besançon) és a TEMIS tevékenységi központ buszsávokkal történő összekapcsolását.


