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Románia északnyugati része
A hat megye partnerségéből álló, 34 160 négyzetkilométert lefedő régiót a fenntartható fejlődés 
alapelvei, a hagyományok, a történelem, a természeti és az épített örökség tisztelete vezérli, 
és kihasználja az etnikai, kulturális és vallási sokszínűségét.

NÉPESSÉG: 2,7 millió, amely az ország összlakosságának mintegy 13  %-át 
teszi ki. A lakosság közel 75 %-a román, a fennmaradó 25 %-ot magyarok, 
romák, ukránok és németek teszik ki.

MUNKAERŐPIAC: 2015-ben a foglalkoztatási ráta nemzeti szinten 42,33 % 
volt, regionális szinten pedig 45,88 %. Ebből 28,16 %-os volt a mezőgazda-
sági foglalkoztatott, 23,04 % az iparban, 13,02 % a kereskedelemben és 
6,48 % az építőiparban. 

GAZDASÁG: 2014-ben az egy főre jutó GDP (vásárlóerő-egységben mérve) 13 000 PPS/lakos volt, amely az uniós átlag 
48 %-a, Romániában pedig 4. helyen áll. Az ágazatonkénti nemzetközi kereskedelmi export a gépektől és mechanikus beren-
dezésektől, elektromos berendezésektől, hang- és képfelvevőktől kezdve a régió teljes exportjának 34 %-át tette ki, a különféle 
termékek és bútorok, nem nemesfémek, textiltermékek és ruházati termékek, valamint a műanyagból és gumiból készült 
cikkek exportja pedig 6 %-ot. Régiós versenyelőny is megjelent a zsírok és olajok, faipari és textiltermékek, lábbelik, elektromos 
gépek és berendezések, valamint a bútorok terén. 

FELSŐOKTATÁS, KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ: a lakosságnak csak 3,49 %-a járt felsőoktatási intézménybe. 2014-ben az 
egyetemi hallgatók száma (a régió nyolc akkreditált állami felsőoktatási intézményében/egyetemén) 9,26 %-kal csökkent 
(90 418-ra) – ez a csökkenés nemzeti szinten 7,56 %-os volt (2005 és 2014 között). A régióban található azonban Románia 
második legnagyobb számú kutatás-fejlesztési és innovációs egysége, amely a 2013-as nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs 
beruházási kiadások 9 %-át teszi ki. 

Az innovatív vállalkozások száma jelentősen csökkent: a 2004 és 2010 közötti 27 %-ról 2012-ben 12 %-ra, és így nemzeti 
szinten a régió utolsó helyen áll.

2014-ben a kutatás-fejlesztési és innovációs ágazatban 3 485 foglalkoztatott volt, ebből 2 280 volt a kutató. A kutatás-fejlesztési 
és innovációs alkalmazottak közel fele (48,6 %) volt nő, ami sokkal magasabb az uniós átlagnál (35 %). 

A régióban ezer lakosra 26 kis- és középvállalkozás jut, Románia egészében ez a szám 23, az EU-ban pedig 44. A támogatási 
struktúrák 15 akkreditált ipari parkot tartalmaznak, amelyek 178 vállalatnak adnak otthont és 10 000 munkavállalót foglal-
koztatnak. Van egy technológiai park is, a Szabadság-park: ez egy magánkezdeményezés, amelynek célja az egymáshoz 
kapcsolódó területeken lévő vállalatok közötti összekapcsolódás és kommunikáció elősegítése. A Tetapolis Park a kolozsvári 
helyi önkormányzat és az egyetemek partnerségén alapul; a Hanna Instruments pedig egy laboratóriumi berendezéseket és 
elemzési eszközöket fejlesztő multinacionális társaság tulajdonában lévő tudományos park. A régió három üzleti inkubátor-
háznak és négy jelentős logisztikai parknak is otthont ad, valamint támogatta a vízzel, az IKT-val, a bútoriparral kapcsolatos, 
illetve az energetikai, mezőgazdasági és kozmetikai tevékenységek és projektek klaszterkezdeményezéseit.

EGYÉB KULCSFONTOSSÁGÚ ÁGAZATOK: a gabonafélék, gyökérzöldségek, eper, gomba, gyümölcsök és diófélék által dominált 
mezőgazdaságban több mint 340 000 regionális munkavállaló dolgozik. Az ország teljes halászati termékeinek 25 %-át a 
regionális halgazdaságok teszik ki, az erdészet pedig negyedik helyen áll nemzeti szinten. A turizmus rendkívül nagy vonzerővel 
bír a régióban: a látogatók számos múzeumot, kastélyt, várat és vallási létesítményt tekinthetnek meg, valamint megcsodál-
hatják a városi építészetet is. A 14 tanúsított üdülőhelynek, orvosi központnak és gyógyfürdőnek köszönhetően virágzik az 
egészségturizmus, a máramarosi hegyek, az Erdélyi-középhegység és a Radnai-havasok védett természeti területein pedig 
a vidéki turizmus fellendülése tapasztalható.



A NAGYVÁRADI VÁRAT EURÓPAI 
TURISZTIKAI KOMPLEXUMMÁ 
ÉPÍTETTÉK KI

A Bihar megyében található nagyváradi vár felújításának 
célja az volt, hogy ezt a fontos műemléket – és ezeréves 
történelmét – visszahelyezzék a nemzeti, regionális és 
nemzetközi turisztikai térképre. A megközelítőleg 
36 780 329 RON (kb .  7 725 158 EUR) értékű 
finanszírozásnak köszönhetően – amelyből 23 197 387 RON 
(4 871 953 EUR) ERFA-támogatás – a vár a kulturális 
örökség és a turizmus reprezentatív regionális központjává 
vált. Az épületben a helyi közigazgatási szervek, a helyi és 
kulturális intézmények és civil szervezetek irodái találhatók, 
amelyek a nagyváradi lakosokkal és látogatókkal együtt 
mind a projekt kedvezményezettjei.

A felújítási projekt ezenkívül kiegészítő bevételeket is 
vonzott regionális és helyi szinten, valamint új munka-
helyeket teremtett a kultúra, a turizmus és a kapcsolódó 
gazdasági ágazatokban. A projekt 2015-ös lezárásakor 
119 munkahelyet hoztak létre vagy őriztek meg, és 
19 kulturális turisztikai álláshelyet hoztak létre. 2018-ra 
a helyszínen lévő turisták számában 300 %-os növekedés 
volt tapasztalható, amely kiegészítő bevételeket vonzott 
regionális és helyi szinten, új munkahelyeket létrehozva 
a kultúra és idegenforgalom terén, valamint az ezekhez 
kapcsolódó gazdasági ágazatokban.  

A CÉLNAK MEGFELELŐEN: A NYMPHAEA 
GYÓGYFÜRDŐ ÉS WELLNESSKÖZPONT 
NAGYVÁRADON

A jóllét érzése bőven túllépte a Bihar megyei Nagyvárad 
területét, amikor 2016 végén befejezték a Nymphaea-
projektet. A helyi közösségnek nyújtott kiváló szórakozási 
lehetőségen kívül a távolabbról érkező látogatók és vál-
lalkozások is élvezhetik Európa e régiójának legnagyobb 
víziparkja által nyújtott előnyöket.

Akik adrenalinbombára vagy éppen ellenkezőleg, nyugodt 
és gyógyító környezetre, esetleg a kettő kombinációjára 
vágynak, azok számára a Nypmhaea Aquapark a legújabb 
technológia segítségével lenyűgöző vidám- és víziparkot 
hozott létre hét hektáron. A látványosságok közé tartozik 
10 csúszda, 15 úszó- és relaxációs medence, gyermekek-
nek szánt játszóterek, hat szauna, masszázsszalonok, egy 
törökfürdő, sportpályák és éttermek. 

A 88 342 934 RON (18 555 966 EUR), értékű költségve-
tés – amelyből 32 343 888 RON (6 793 663 EUR) ERFA-
támogatás – segítségével a projekt 100 %-ban megnövelte 
a Nymphaea-komplexum látogatóinak átlagos számát, és 
50 új munkahelyet hozott létre a víziparkban.

www.aquapark-nymphaea.ro/
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INNO.RO – AZ ÜZLETI HÁLÓZATOK ÚJRAGONDOLÁSA 

Az Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség Regionális Befektetési és Inno-
vatív Pénzügyi Eszközökkel foglalkozó részlege által kifejlesztett internetes plat-
form célja egy dinamikus online ökoszisztéma létrehozása, amely fejlesztési 
lehetőségeket azonosít és hoz létre a tagjai számára. 

Az érett és versenyképes üzleti környezetnek digitális kommunikációs csomópontokra van szüksége, amelyek révén gyorsan és 
könnyen lehet információkat és erőforrásokat megosztani. Ezért egy szakértői közösség online platformon keresztül történő kialakítása 

és ennek révén a jelenlegi technológiákra szabott eszközök és megoldások nyújtása természetes 
válasz a jelenlegi piaci igényekre.

A platform egy olyan online ökoszisztémára irányuló igényből alakult ki, amely lehetővé 
tenné a kiemelkedő teljesítményű és innovatív üzleti környezetben lévő érdekelt felek – induló 
innovatív vállalkozások, kutatók, helyi hatóságok, nagyvállalatok, bankok és fejlesztők – 
számára a gyors és hatékony kapcsolatfelvételt.

Az INNO a regionális válaszunk arra a globális kihívásra, hogy hogyan tudjuk felhasználni a 
legújabb üzleti megoldásokat a tőke és a humán erőforrások potenciáljának versenykörnyezet-

ben történő kiaknázására. Ez a megoldás az üzleti környezetet üzleti közösséggé alakítja át. A 
dinamikus digitális csomópont és online központ kombinálja a vállalkozói, gazdasági, tudományos és 

közigazgatási megoldásokat a 21. század számára. Mindegyik modul konkrét eszközöket és megoldásokat kínál arra, hogy 
már ma kielégíthessék a holnap piaci igényeit. A csomópont hat különböző modult, számos erőforrást és különböző profiltípu-
sokat tartalmaz, amelyek mindegyike elérhető a felhasználók széles köre számára. Útmutatást tartalmaz a finanszírozási 
forrásokhoz való hozzáférés, a megfelelő üzleti partnerek megtalálása, a toborzás és képzés, a hatékony technológiatranszfer, 
a felgyorsított innováció terén és még sok más kérdéskörben.

A platformmal párhuzamosan kifejlesztettük az INNO mobilalkalmazást is (amely az App Store és a Google Play áruházak-
ból tölthető le), amelynek segítségével tájékoztatjuk a felhasználókat az INNO.RO által lefedett területek híreiről, és 
értesítéseket küldünk a platformmal kapcsolatban. Az alkalmazás fejlesztése folyamatos, és a jövőbeli verziók lehetővé 
teszik a felhasználók számára, hogy a platform minden tevékenységét az alkalmazásban kezeljék.  

A jelenlegi modell pusztán az első lépés a szükséges online ökoszisztéma kifejlesztésében. A felhasználóktól érkező java-
slatokat vagy a fejlesztésre irányuló ötleteket szívesen fogadjuk. Hozzon létre felhasználói fiókot, használja a platformot, 
és mondja el nekünk a véleményét!

www.inno.ro

ÖNKISZOLGÁLÓ KERÉKPÁR-KÖLCSÖNZÉSI ÁLLOMÁSOK KOLOZSVÁRON

Kolozs megyében Kolozsvár városi helyi önkormányzata, valamint Szászfenes és Apahida 
községek egyesítették erőiket annak érdekében, hogy egy kb. 52 kilométer hosszú, 
összefüggő kerékpárút-hálózatot hozzanak létre. A projekt támogatása érdekében 
kampányt indítottak a kerékpározás népszerűsítésére a városban és a környékén. A 
14 422 085 RON (3 031 224 EUR) értékű teljes költségvetést – amelyből 8 926 309 RON 
(1 876 114 EUR) ERFA-támogatás – 10,81 kilométer új kerékpárút és 50 önkiszolgá-
ló kerékpár-kölcsönzési állomás kiépítésére fordították. Ezenkívül a projektcsapat 
30 000 brosúrát nyomtatott ki és osztott szét, valamint egy promóciós filmet is készített.

A kezdeményezés kedvezményezettjei közé tartoznak a nagyváros lakói, a kerékpárral 
közlekedők, az ideiglenesen ott élő egyetemi hallgatók és egyéb csoportok, valamint az üzleti világ. A rendszert egy év 
leforgása alatt 6 000 regisztrált felhasználó használta.

www.primariaclujnapoca.ro; www.clujbike.eu
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A MÉLYSÉGEK FELTÁRÁSA: 
NAGYVÁRAD KÖZPARKJAINAK 
ÚJRAÉLESZTÉSE A SZENT LÁSZLÓ 
TÉREN (PIAȚA UNIRII)

A nagyváradi Szent László tér (Piața Unirii, Egyesülés 
tér) a város szimbolikus tere, amely számos pazar lát-
ványossággal büszkélkedhet. A projekt során elvégzett 
munka megváltoztatta a tér arculatát, amely az ott élők, 
a látogatók és turisták, valamint a téren irodákkal ren-
dező intézmények és vállalkozások javát szolgálta.

A 2015-ben végrehajtott nagyszabású rehabilitációját 
követően a tér a város történelmi és kulturális központ-
jává vált, és turisták tízezreit vonzza a történelmi emlék-
helyekhez és palotákhoz, valamint a modern éttermekhez 
és kávézókhoz. A teljes költségvetés 24 084 363 RON 
(5 061 517 EUR) volt – ebből 14 378 829 RON 
(3 022 028 EUR) ERFA-támogatás –, amely hozzájárult 
11  ú jonnan  lé t rehozot t  á l landó  munkahe ly 
finanszírozásához, valamint növelte a központi fekvésű 
tér vonzerejét a kulturális események megtartása és 
g a z d a s á g i  t e v é ke n y s é g e k  m e g s z e r v e z é s e 
tekintetében.

www.oradea.ro

A KÖZPONTI PARK „ZÖLDÍTI” A 
NAGYBÁNYAI VÁROSI ÉLET MINŐSÉGÉT

A Máramaros megyei Nagybánya és a szomszédos kerületek 
lakói voltak a régió új központi közparkjának fő kedvezmé-
nyezettjei, amelyet a tér újrafelhasználásával, átalakításával 
és javításával értek el, szabadidős teret kialakítva. A teljes 
költségvetés 15 921 814 RON (3 344 795 EUR) volt – amelyből 
10 114 404 RON (2 124 795 EUR) ERFA-támogatás –, a pro-
jekt célja pedig a helyi közösségek és a környékre látogatók 
támogatása volt.

A parkot és a kaktuszkiállítást fák, sövények és magoncok 
ültetésével, négy zenepavilon, három pergola és egy játszótér, 
valamint gyalogos útvonalak és öntözőrendszer kiépítésével 
hozták létre, amelyek célja az egy lakosra jutó zöld terület 
növelése volt. Az új létesítmények különösen vonzóak a kezdő 
művészek számára, akik három kijelölt területen állíthatják 
ki műveiket, a növénytani és ökológiai órákon részt vevő 
iskolásoknak pedig tanulási lehetőségeket biztosítanak.

www.baiamare.ro
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