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A Comunitat Valenciana (Valencia autonóm közösség) az 
Ibériai-félsziget középső és délkeleti részén elterülő spanyol 
autonóm közösség. Fővárosa és legnagyobb városa Valen-
cia. A régió három tartományból – Alicante, Castellón és 
Valencia –, valamint 34 megyéből áll.

NÉPESSÉG: Valencia autonóm közösség területe 23 255 km2, 
így a többi autonóm közösséghez képest nagy régiónak számít. 
4 934 993 lakosával Spanyolország negyedik legnagyobb 
közössége, népsűrűsége pedig 212 lakos egy km2-en – ez sok-
kal magasabb a spanyol lakosság átlagos népsűrűségénél. 

GAZDASÁG: Valencia autonóm közösség GDP-je 105 077 mil-
lió EUR, amellyel a negyedik legnagyobb spanyol gazdaságnak 
számít a GDP volumene tekintetében. Ami az egy főre jutó 
GDP-t – az életminőség megfelelő mutatóját – illeti, 2016-ban 
ez 21 296 EUR volt, szemben a spanyolországi átlagnak szá-
mító 24 100 EUR egy főre jutó GDP-vel. 

2016-ban az államadósság 44 663 millió EUR volt (a GDP 
42,3%-a), az egy főre jutó adósság pedig lakosonként 
9050 EUR. Az autonóm közösségeket a legkisebbtől a legna-
gyobb adósság szerint rangsoroló táblázatban Valencia régió 
a 11. helyet foglalja el, és a 16. helyen van az egy lakosra jutó 
adósság tekintetében. 

MUNKAERŐPIAC: A régió munkanélküliségi rátája 17,5%, 
amely magasabb az országos szintnél, 427 000 munkanélkü-
lijével pedig a 12. helyet foglalja el az autonóm közösségek 
között. 

IPAR: A régióban a spanyol gazdaság számára fontos stratégiai 
ágazatok közé tartozik a kerámia- és csempegyártás, a cipő- 
és bőráruipar, a játékgyártás, a fafeldolgozás és bútorgyártás, 
a textil- és ruhaipar, valamint az gépjárműipar.

Valencia autonóm közösség
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A KARMELITA KOLOSTOR 
FELÚJÍTÁSA VALENCIA AUTONÓM 
KÖZÖSSÉGBEN
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően 
felújították a közösség kulturális múzeumi központját. A 
Kármel-hegyi Miasszonyunk Rendje királyi kolostorát (Con-
vento del Carmen) 1281-ben alapították Valenciában a 
Roteros kerületben, a város arab falain kívül. Nevét a város 
legnépszerűbb és leginkább központi kerületéről, a Carmen-
kerületről kapta. 

A kolostor a spanyol vagyonelkobzásig (1835–1837) 
működött, majd a Szépművészeti Múzeumnak adott helyet. 
Új funkciója megmentette a lebontástól, és a 19. és 20. 
században Valencia számos művésze ült tantermeiben. 

A felújítást különböző szakaszokban végezték el, és 2011-
ben fejezték be. Jelenleg a kortárs kultúra központja, és 
különböző művészeti eseményeknek ad helyet, egyúttal 
pedig a Valencia autonóm közösség múzeumkonzorciumának 
székhelyeként is szolgál. 

A reneszánsz kolostorban és a kolostor fölötti szobákban 
iszlám régészeti romokat találtak már a felújítás kezdetén, 
amelyek jelenleg egy másik szobában vannak kiállítva. Ami 
a refektóriumot illeti, sikerült megmenteni a kiemelt figyel-

met érdemlő gerendaszerkezetet, a 13. századi falakon lévő 
festményeket és a boltíveket helyreállították, és a kiállító-
terekben támasztók védik a külső falakat a károsodás ellen. 
Egyéb szobákat is helyreállítottak, többek között a káptal-
antermet és a dormitóriumot.

Az ERFA 2 470 029,58 EUR értékű támogatásával a projekt 
3300 m2-es kiállítási területet nyert, amelyet a mai napig 
több mint 650 000 ember látogatott meg. 2017-ben egyedül 
több mint 150 000 ember vett részt a tevékenységekben és 
látogatta meg a kiállításokat, ami több, mint eddig valaha. 
Az ERFA-nak köszönhetően Valencia autonóm közösség vis-
szanyert állampolgárai számára egy korábban romokban 
heverő kulturális és történelmi helyszínt.

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMAZÁSOK 
ÉS ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI 
NYILVÁNTARTÁSOK FEJLESZTÉSE
Valencia autonóm közösség az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap segítségével három, az egészségügyi 
nyilvántartásokkal kapcsolatos fő projektet támogat:

    Az „elektronikus egészségügyi nyilvántartás” (HER) 
minden nyilvános klinikai információt integrál, biztosítja 
az ellátás folyamatosságát a különböző egészségügyi 
területek között, valamint lehetővé teszi a hozzáférést 
az egészségügyi információkhoz, függetlenül a szol-
gáltatás felhasználójának (szakember vagy egyszerű 
állampolgár) helyétől;

    Az ABUCASIS az alapellátással kapcsolatos egészség-
ügyi információkat integrálja. A rendszert már a teljes 
Valencia autonóm közösségben használják, jelenleg pedig 
új modulok és funkciók állnak fejlesztés alatt.

    Az ORION-CLINIC a kórházi ellátásra vonatkozó egész-
ségügyi információkat integrálja, és jelenleg tíz kórház-
ban használják.

Tekintettel az alapellátásban használt elektronikus nyilván-
tartás funkcionalitásában és kiterjedt használatában elért 
eredményekre, a jelenlegi erőfeszítések arra összpontosí-
tanak, hogy az ORION-CLINIC programot Valencia minden 
államilag kezelt kórházára kiterjesszék.

Az ORION-CLINIC a Valencia autonóm közösség kórházai 
számára kidolgozott klinikai-egészségügyi információs rend-
szer, amely kiemelt hangsúlyt fektet a mindennapi klinikai 
gyakorlatra. A páciensek gondozására és az egészségügyi 
ellátások javítására összpontosít azáltal, hogy segítséget 
nyújt az egészségügyi dolgozóknak a munkájukban, növeli 
az egészségügyi folyamatok egészének hatékonyságát, va-
lamint elősegíti az állampolgároknak nyújtott egészségügyi 
ellátás folyamatosságát.

Azért fejlesztették ki, hogy megkönnyítsék az eszköz fejlődé-
sét, amelyet a változások gondos kezelése révén valósítottak 
meg, alkalmazkodva az egészségügyi irányítás és gyakorlat 
jövőbeli fejlesztéseihez, valamint integrálva az eszközt az 
Általános Egészségügyi Ellátásért és az Állami Egészségügyi 
Rendszerért Felelős Minisztérium többi rendszerébe. Az esz-
köz számos vonzó funkciót, valamint egyedülálló, szigorú 
használhatósági tesztek alapján kifejlesztett kezelőfelületet 
kínál a felhasználóknak.
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AZ EURODYSSEY PROGRAM 

1987 óta Valencia autonóm közösség tagja az Európai 
Régiók Gyűlése (AER) Eurodyssey programjának, amelynek 
célja, hogy a 18 és 30 év közötti, szakképesítéssel rendel-
kező fiataloknak szakmai tapasztalatszerzési lehetősége-
ket biztosítson a különböző európai régiókban található 
vállalkozásoknál. A tapasztalatszerzés időtartama három 
és hat hónap között mozog, amelynek során a fiatalok 
támogatást kapnak a saját régiójuktól. Valencia autonóm 
közösségben a programért a Regionális Pénzügyekért és 
a Gazdasági Modellért Felelős Minisztérium Finanszírozási 
és Európai Alapokkal Foglalkozó Főigazgatósága felel, az 
Európai Szociális Alap (ESZA) pedig 50%-ban társfinanszí-
rozó a 2014–2020-as Valencia autonóm közösség operatív 
program (POCV) keretében.

Azonkívül, hogy a fiatal résztvevőknek szakmai tapaszta-
latszerzési lehetőséget biztosít, a program támogatja az 
idegennyelv-tanulást, valamint elősegíti a fogadó régió 
nyelvével és kultúrájával kapcsolatos ismeretek mélyítését. 
A program azon vállalkozások számára is érdekes, akik 
képesek az Európa különböző részeiről érkező, a vállalko-
zások szakmai profiljában képzett és a nyelvüket ismerő 
fiatalok fogadására.

Az Eurodyssey programban 29 régió vesz részt. A program 
résztvevői Valencia autonóm közösség regisztrált munka-
nélküli fiataljai. A fiatalok lezárt (egyetemi, szabályozott 
szakmai vagy foglalkoztatási célú) szakmai képesítéssel is 

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS A 
KUTATÓSZEMÉLYZET ALKALMAZÁSÁNAK 
ÉS MOBILITÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRE  

A cél az, hogy pénzügyi támogatást nyújtsanak a doktori 
kutatószemélyzet képzéséhez azáltal, hogy egy nemzetközi 
presztízsű egyetemmel vagy kutatóközponttal történő 
együttműködés keretében egy kutatási projekt kidolgozására 
alkalmazzák őket a valenciai tudományos és technológiai 
rendszeren kívül. Ezenkívül a kutatók kutatóközpontokban 
tartott, a doktorit megelőző képzésbe történő felvételére, 
valamint a Valencia autonóm közösségen kívüli kutatóköz-
pontokban történő, három és hat hónap közötti tartóz-
kodásukhoz szükséges megélhetési és utazási költségeik 
finanszírozására irányul. A kutatók célja az új technikák 
elsajátítása, a tudományos létesítményekhez, illetve a bib-
liográfiai vagy dokumentációs gyűjteményekhez való 
hozzáférés, valamint az egyes kedvezményezettek doktori 
dolgozatához kapcsolódó egyéb fontosabb tevékenységek 
elősegítése, amelyek hozzájárulnak a kedvezményezettek 
tudományos és műszaki képzéséhez.

Ezek a pénzügyi támogatások hozzájárulnak az intelligens 
növekedés eléréséhez a foglalkoztatás előmozdításával és 
minőségének javításával, amelynek célja a magas színvon-
alú oktatás és képzés elősegítése mindenki számára, vala-
mint a fiatalok oktatásból a foglalkoztatásba való 
átmenetének támogatása. Konkrétabban a támogatás segít 
a kutatók képzésében és foglalkoztathatóságuk növelésében 
a kutatás, a technológiai fejlődés és az innováció (KFI) ösz-
t ö n z é s e  é r d e ké b e n .  E z  ö s s z h a n g b a n  v a n  a z 
Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést elősegítő célkitűzéseivel.

A megfelelő humántőke rendelkezésre állása a kutatás-
fejlesztés és az innováció terén alapvető fontosságú Európa 
versenyképessége, az új tudás és technológia létrehozása, 
alkalmazkodása, átalakítása és hasznosítása, valamint az 
új modellek és szervezési elvek bevezetésének ösztönzése 
szempontjából.
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FENNTARTHATÓ VÁROSI 
MOBILITÁSI TERVEK

Valencia autonóm kormánya az Európa 2020 stratégiával 
összhangban jóváhagyta az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap operatív programját Valencia autonóm közösség 
számára a 2014–2020-as időszakra.

Valencia autonóm közösség 2020-as célkitűzése az 
erőforrásoknak a nagyobb hozzáadott értékkel bíró ágaza-
tokra történő összpontosítása, ami lehetővé teszik az intel-
l igens növekedésre i rányuló fe j lesztés i  model l 
megszilárdítását. Ezeket a tevékenységeket ott terjeszti ki, 
ahol a térségben szakosodás és hangsúlyosabb képesítés 
található, miközben a területet versenyképességi 
tényezőként veszi figyelembe.

Ezzel az összpontosítással és az alapok felhasználásában 
történő nagyobb hatékonyság biztosítása érdekében 
a Valencia autonóm közösség hatáskörébe tartozó összes 
létező regionális stratégiát figyelembe vették.

Ennek következtében november 23-án Valencia autonóm 
közösség egy sor támogatási felhívást tett közzé ezen a 
területen az önkormányzatoknak a 2014–2020-as időszak 
CV ERFA operatív program 4. és 6. prioritási tengelyeinek 
keretében társfinanszírozásra jogosult helyi cselekvési pro-
jektjeinek támogatása érdekében.

A 4. tengely (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gaz-
daságra történő átállás előmozdítása minden ágazatban) 
tekintetében azokat a fellépéseket támogatják, amelyek 
hatással vannak a 4.5.1-es egyedi célkitűzésre: 
„A fenntartható városi mobilitás előmozdítása: tiszta városi 
közlekedés, tömegközlekedés, városi–vidéki hálózat, 
a közúthálózat, a kerékpáros, a gyalogos közlekedés és az 
elektromos mobilitás fejlesztése, valamint a tiszta energiael-
látó rendszer kifejlesztése.” Konkrétabban Valencia autonóm 
közösség önkormányzatai saját fenntartható városi mobili-
tási terveinek kidolgozása, jóváhagyása és végrehajtása. 

Meg kell jegyezni, hogy a fenntartható városi mobilitási 
tervek kidolgozása és végrehajtása a polgárok részvételére 
támaszkodik – akik a városok átalakító eszközeiként lépnek 
fel – elsőbbséget biztosítva a gyalogos és kerékpáros közle-
kedésnek, a hozzáférhetőség javításának, a polgárok együt-
télését elősegítő városi terek kialakításának, valamint 
a városi környezetben egészségesebb módon történő 
mobilitásnak.

A fenntartható városi mobilitási tervek megtervezése és 
kidolgozása során a helyi intézmények figyelembe vették a 
városi mobilitásban részt vevő különböző felek igényeit, és 
az egyesületi hálózatok, a gazdasági szereplők, illetve az 
egyéni szinten részt venni kívánó lakosok számára egyaránt 
nyitott részvételi folyamatot alakítottak ki.

rendelkeznek, és beszélnek egy idegen nyelvet. A program 
alapszabályában is megjelenő kölcsönösség alapelvének 
értelmében Valencia tartományi kormányzata ugyanennyi 
fiatal európait fogad, akik két–öt hónapos szakmai gya-
korlaton vesznek részt valenciai vállalkozásoknál. 

Ez magában foglal egy négyhetes nyelvi és kulturális 
képzést, amelyet a fogadó régió biztosít, valamint a vál-
lalkozásnál eltöltött, fizetéssel vagy vissza nem térítendő 
támogatással (EU-n kívüli vállalkozás esetében) honorált 
időszakot, amely legalább két hónapig, legfeljebb pedig öt 
hónapig tart. A fogadó régió felelőssége az is, hogy segít-
séget nyújtson a szálláskeresésben a teljes tartózkodás 
időtartamára.

Valencia autonóm közösség a Finanszírozási és az Európai 
Alapokkal Foglalkozó Főigazgatóságon keresztül felajánlott 
munkahelyenként havi 1403 EUR értékű támogatást nyújt, 
amelyre vonatkozóan minimum havi 122 EUR értékű hoz-
zájárulást vonnak le a vállalkozástól, a teljes havi összeg 
pedig az alkalmazott munkaerő-költségeinek fedezését 
szolgálja. A jövedelemadó (19%) és a társadalombiztosítási 
járulékok vállalkozástól és alkalmazottól történő levonása 
után a fiatal minimum nettó 843,35 EUR-t kap.

A kezdeményezésnek számos fiatal kedvezményezettje van 
már. Az elmúlt tíz évben (2008–2017) 616 fiatal valenciai 
látogatott el a többi résztvevő régióba (Németország, 
Belgium, Horvátország, Olaszország, Franciaország, Grúzia, 
Norvégia, Portugália, Románia és Svájc), és a valenciai 
szervezetek és vállalkozások összesen 556, egyéb európai 
régióból érkező fiatalt fogadtak.

Az elmúlt években visszatérő fiatal valenciaiakkal folytatott 
nyomonkövetési tanulmányok alapján a becslések szerint 
körülbelül 60%-uk talált munkát a visszatérés első évében, 
ezek 45%-a pedig viszonylag gyorsan. A munkaerőpiac 
jelenlegi körülményei megváltoztak, és még nem tudni, 
hogyan befolyásolják a befogadási arányt. 

A régió teljes operatív programja számára elérhető költség-
vetés 3 776 656 EUR. A 2017-es pénzügyi évre előirányzott 
beruházás költségvetése 732 000 EUR, amelyet a fiatalo-
kat befogadó valenciai vállalatok támogatása, a fiatalok 
szálláskeresésében történő segítségnyújtás, a nyelvtanfo-
lyamok, a technikai segítségnyújtás és a kulturális képzés 
támogatása között osztanak szét. 


