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Örömmel köszöntöm a Panorama magazin új számának olva-
sóit, teljesítve Juncker elnök kérését, hogykezeljem a regionális 
politikával kapcsolatos kérdéseket a Bizottság 2019. október 
31-én lejáró mandátumáig.

Folytatódnak a 2019–2024 közötti új Bizottság kine-
vezésével kapcsolatos előkészületek. Miután az 
Európai Parlament elfogadta Ursula von der 
Leyen jelöltségét és politikai iránymuta-
tásait, a leendő bizottsági elnök dol-
gozni kezdett csapata kiépítésén, és 
szeptember 10-én bejelentette 
a portfóliók elosztásával kapcsola-
tos tervezetét.

A regionális politika központi szere-
pet fog betölteni az Európai Bizott-
ság azon törekvésében, hogy zöldebb, 
méltányosabb és erősebb Európát épít-
sen. Először is az „európai zöld megál-
lapodás” keretében a regionális politika 
továbbra is támogatni fogja a regionális átala-
kulást és a környezetbarát gazdaságra történő átme-
netet, valamint a technológiai változást. A regionális politika 
költségvetésének már több mint háromnegyedét elkülönítették 
az átmenettel kapcsolatos beruházásokra, különösen az inno-
vációra és a klímasemleges gazdaságra történő áttérésre 
összpontosítva, és az új Méltányos Átalakítási Alap erősíteni 
fogja ezt az irányt.

Ezzel a regionális politika lesz „az emberekért dolgozó gaz-
daság” fő hajtóereje, amelynek mottója továbbra is az lesz, 
hogy „egyetlen polgár és egyetlen régió sem marad le”. A reál-
gazdaságba történő nagyberuházásokon kívül (amelyek értéke 
a 2014–2020-as időszakban elérte a közel 50 milliárd EUR-t) 
a regionális politika továbbra is a konkrét területek – például 
a hátrányos helyzetű városi területek, a határ menti régiók 

vagy a legkülső régiók – eszközeire épít, nem beszélve az EU 
Szolidaritási Alapjáról. A cél annak biztosítása, hogy az európai 
polgárok hasonló lehetőségeket élvezhessenek, függetlenül 
attól, hogy honnan származnak, hol élnek vagy dolgoznak.

A regionális politika kulcsfontosságú szerepet játszik 
majd abban is, hogy „Európa megfeleljen 

a digitális korszak kívánalmainak”: 
a 2021–2027-es időszakra előirányzott 

ERFA-beruházások felét az „intelligen-
sebb Európa” célkitűzéseinek szente-
lik, ideértve a digitalizációt – több 
száz érett intelligens szakosodási 
stratégia keretében.

Végül pedig megtiszteltetés szá-
momra, hogy a regionális politika 

a Bizottságot is jelentősen támogatni 
fogja, mivel az a célja, hogy „össze-

hozza az embereket” és hogy „lehe-
tővé tegye a nemzeti, regionális és 

helyi szereplőknek, hogy ott tevékenyked-
jenek, ahol a legjobb helyzetben vannak ehhez” 

azzal, hogy aktívan felhatalmazza őket arra, hogy végrehajtsák 
az európai prioritásokat. 

Johannes Hahn 
A regionális politikáért felelős biztos

VEZÉRCIKK
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RCI 2019: a regionális 
versenyképesség trendjeinek 
feltérképezése 
Nemrégiben tették közzé a negyedik regionális 
versenyképességi mutatót, amely az uniós régiók 
versenyképességét figyeli. 

Az elmúlt 10 évben a regionális versenyképességi 
mutató (RCI) 268 NUTS II régió fő versenyképességi 
tényezőit mérte az Európai Unióban. A 11 különböző 

elemből álló mutató a fenntartható fejlődés, a termelékeny-
ség és a jóllét szempontjából releváns indikátorokat emeli ki. 
Ez az egyedülálló index rávilágít olyan országon belüli össze-
függésekre is, amelyeket a nemzeti versenyképességi indexek 
nem képesek feltárni.   

A RCI legfrissebb eredmé-
nyeit 2019. október 7-én, 
a Régiók és Városok Európai 
Hetén tették közzé a belgi-
umi Brüsszelben, és az 
eredmények megerősítik 
a rendkívül nagy eltéréseket 
mutató policentrikus mintá-
zatot, amely az országokra 
és ugyanazon országon 
belüli régiókra is jellemző. 
A globális pénzügyi válság 
után tíz évvel az észak–nyu-
gati és a dél–keleti megosz-
tottság EU-szerte továbbra is egyértelmű és látható. 

A fővárosok régiói általában a legversenyképesebbek az országon 
belül, kivéve Hollandiát, Olaszországot és Németországot. Az RCI 
legfrissebb eredményei alapján a legjobb eredményeket Stock-
holm régiója érte el, amelyet London és vonzáskörzete, valamint 
Utrecht követ – ez a két város osztozik a második helyen. 

Az RCI korábbi kiadásaihoz hasonlóan a legversenyképesebb 
régiókban fővárosok vagy nagyvárosi területek találhatók, 
amelyek agglomerációja, illetve a gazdasági tevékenységek 
és a humán tőke közötti összekapcsoltság a növekedés és 
a versenyképesség motorjaivá teszi őket. 

Időbeni megfigyelések

A mutató négy kiadása által hivatkozott négy időbeli támpont 
lehetővé teszi a regionális versenyképesség trendjeinek és 
fejlődésének nyomon követését a legelső, 2010-es kiadás óta. 
Általánosságban elmondható, hogy a gyors és széles körű 
mozgások nem gyakoriak a négy RCI-t tekintve. 

Az egyes országokon belül a regionális teljesítmény hosszú 
távon többnyire stabil, annak ellenére, hogy bizonyos esetek-
ben enyhe konvergencia figyelhető meg a legjobban teljesítő 
– általában a fővárosi régió – és az ország többi régiója között. 

Például Svédországban 
Stockholm stab i lan 
magas pontszámmal 
rendelkezik, és az ország 
másik három legjobban 
teljesítő régiója lassan 
utolérte Stockholmot. 
Ezzel szemben a buka-
resti régió és Románia 
többi része közötti sza-
kadék feltűnően széles 
maradt az elmúlt évti-
zedben annak ellenére, 
hogy a következő három 
régió versenyképessége 
folyamatosan javult. Az 

RCI weboldalára új, interaktív online eszközök kerültek, ame-
lyek segítenek a különböző régiók versenyképességi szintjének 
térben és időben történő összehasonlításában. 

Az első kiadása óta az EU egyre több régiója használja az 
RCI-t és az alkotóelemeit arra, hogy összehasonlításokat 
tegyen más uniós régiókkal vagy az uniós átlaggal. A mutató 
hasznosnak bizonyult abban is, hogy egy régiót a gazdasági 
fejlődés hasonló szintjén lévő más régiókkal hasonlítsanak 
össze. Egy kevésbé fejlett régió például alacsonyabb összesí-
tett pontszámmal rendelkezhet, mégis jobban teljesít az egy 
főre jutó GDP-vel rendelkező hasonló szintű régióknál. Ezzel 
szemben egy fejlett régió ugyan rendelkezhet magas pont-
számmal, mégis elmaradhat attól, amit jellemzően hasonlóan 
gazdag régióknak tekintünk. 

 a legversenyképesebb régiókban 
fővárosok vagy nagyvárosi területek 
találhatók, amelyek agglomerációja, 
illetve a gazdasági tevékenységek és 

a humán tőke közötti összekapcsoltság 
a növekedés és a versenyképesség 

motorjaivá teszi őket. 
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Az RCI 2019-es pontszámainak megoszlása az 
egyes országokon belül. 

A fenti ábrán csak az egynél több régióval rendelkező országok jelennek meg.
Az ország legjobban teljesítő régiójának neve van feltüntetve. Az árnyékolt mezők az egyes országok 
régióinak 50%-át tartalmazzák.

Country
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RCI 2019 regional scores pour chaque Country.  La couleur affiche des détails associés au/à la Capital Region.  Les repères sont étiquetés par Best Region By Country.  Les détails affichés sont associés au/à la RCI 2019 regional scores (bin). La vue est filtrée sur
Country, qui exclut 6 membres.

Rendkívül nagy eltérések vannak az országok között és ugyanazon országon belüli régiók között 
is. A fővárosok régiói általában a legversenyképesebbek, kivéve Hollandiát, Olaszországot és 
Németországot. Hollandiában továbbra is Utrecht a legjobban teljesítő régió, őt követi Amszterdam. 
Olaszországban továbbra is Lombardia a legjobban teljesítő régió, míg Németországban 
a legjobban teljesítő régió továbbra is Felső-Bajorország (müncheni régió). Olaszországban, 
Spanyolországban és Belgiumban a regionális versenyképesség szintjei nagyon széles skálát 
ölelnek fel, de szinte egyenletesen oszlanak meg az ország összes régiójában, amint az az országok 
régióinak 50%-át tartalmazó mezőkben látható.



Az észak–nyugati és a dél–keleti megosztottság EU-szerte 
továbbra is egyértelmű és látható, még tíz évvel a válság után 
is. A regionális versenyképességi mutató 2019-es eredményei 
megerősítik a policentrikus mintázatot, amelyben a fővárosi 

és a nagyvárosi régiók különösen jól teljesítenek az EU számos 
részén. A versenyképességi szintek térbeli eloszlása összhang-
ban van a korábbi RCI-eredményekkel.  

Regionális versenyképességi mutató – RCI 2019
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 Az RCI 11 pillérből áll, amelyek a versenyképesség különböző szempont-
jait írják le, és három csoportba sorolják őket:

k  A versenyképességhez szükséges alapfeltételeket tartalmazó cso-
portban öt pillér található: intézmények, makrogazdasági stabilitás, 
infrastruktúrák, egészségügy és alapfokú oktatás.

k  A hatékonyságot javító kereteket tartalmazó csoport pillérei: felsőok-
tatás, képzés és egész életen át tartó tanulás, munkaerőpiaci haté-
konyság és a piac mérete.

k  Az innovációs csoport pillérei: technológiai felkészültség, a vállalko-
zások fejlettségi szintje és innováció.

A három térkép az alap-, a hatékonysági és az innovációs pillérek rész-
mutatóinak térbeli eloszlását jeleníti meg. A korábbi kiadásokkal össz-
hangban az alappilléreket tartalmazó csoport tartalmazza az országon 
belüli legkisebb változékonyságot, míg a hatékonysági és – nagyobb 
mértékben – az innovációs csoport nagyobb variációkat mutat. Az alappil-
léreket tartalmazó csoport viszonylag nagyobb homogenitásának két oka 
van: az első az, hogy az alappilléreket tartalmazó csoport öt pilléréből 
kettőt csak nemzeti szinten mérnek. A második az, hogy mivel a csoport 
a versenyképesség alapvető feltételeit tartalmazza (infrastruktúra, egész-
ségügy és alapfokú oktatás), várható, hogy EU-szerte bizonyos szintű 
homogenitás mutatkozik. Ezzel szemben az innovációs csoportban nyil-
vánvaló nagyobb változatosság arra utal, hogy a regionális gazdaságok 
innovatív kapacitása az országok között és az országokon belül is jelen-
tősen eltér.

 

Regionális versenyképességi mutató, 2019 – csoportok pontszámai
Regional Competitiveness Index, 2019: group scores
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Elmélyültebb perspektíva nyerhető, ha a régió teljesítményét 
az RCI 11 pillére szempontjából vizsgáljuk. Például az alábbi 
ábra a 10 legjobban teljesítő régió első három régióját hason-
lítja össze: Stockholm (SE), Felső-Bajorország (DE) és Hoved-
staden (DK) (bal oldali sugárdiagram), amelyek mindegyike 
160 fölötti egy főre jutó GDP-mutatóval rendelkezik (EU-
28=100), és a legutolsó tíz régióból három: Severozapaden 

(BG), Dytiki Ellada (EL) és Délkelet-Románia (RO) (jobb oldali 
sugárdiagram), amelyek egy főre jutó GDP-je nem magasabb 
az uniós átlag 50%-ánál. Először is érdemes megjegyezni 
a legjobban teljesítők sugárdiagramjának szabályos, szinte 
gömb alakú formáját, szemben a leggyengébben teljesítők 
rendkívül szabálytalan mintázatával.

ANNA KARENINA VERSENYKÉPESSÉGI RECEPTJE
A regionális gazdasági növekedés kulcsfontosságú tényezőinek legújabb elemzései kimutatták, hogy a több területen 
elért egyidejű növekedés a gazdasági siker receptje – szemben azzal, hogy a régió csak egy vagy néhány területen teljesít 
kiválóan. Ez az úgynevezett Anna Karenina-alapelvre emlékeztet: „A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden 
boldogtalan család a maga módján az” (Lev Tolsztoj: Anna Karenina). Vagyis bármelyik tényező hiányossága szélesebb 
körű gyengeséghez vezet.
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Az RCI weboldalán közzétették a továbbfejlesztett eredmény-
táblákat, amelyek megkönnyítik az egyes régiók és a velük 
azonos szinten lévők összehasonlítását. Ezek az eredmény-
táblák adatlapok – minden régió esetében egy –, amelyek 
a régió pontszámát és az RCI rangsorában elfoglalt helyét 
mutatják be a mutató összes alkotóelemével együtt. Ezenkívül 
egy régió teljesítményét a gazdasági szempontból hozzá 
hasonlóan teljesítő régiók csoportjával hasonlítják össze. 
A csoportban az a 15 régió található, amely a vizsgált régióhoz 
a legközelebb áll az egy főre jutó GDP-t tekintve. 

Ezek az eredménytáblák, továbbá az interaktív térképek, 
a sugárdiagramok, az időbeni összehasonlítási elemzés, 
a módszertani dokumentumok és az adattáblázatok megte-
kinthetők az RCI weboldalán. 

Az RCI alapja a Világgazdasági Fórum által évente kidolgozott 
globális versenyképességi index, amelyet az EU regionális 
szintjéhez igazítottak. A versenyképesség 11 dimenzióját hasz-
nálja, a 2019-es kiadásban 74 regionális mutatóra bontva 
ezeket, amelyek elsősorban a 2015 és 2017 közötti időszakot 
fogják át, és néhányuk akár 2018-as adatokat is tartalmaz. 
A mutatók a versenyképességgel és a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos tényezők széles körét fedik le az innovációtól 
a kormányzáson, a közlekedésen, a digitális infrastruktúrán 
és az egészségen át a humán tőkéig. 

Az RCI figyelembe veszi a régiók gazdasági fejlettségét is 
azáltal, hogy a kevésbé fejlett régiókban nagyobb súlyt helyez 
a versenyképesség alapvető tényezőire, a fejlettebb régiókban 
pedig az innovációs tényezőkre. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/!VJ69cd

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/maps/regional_competitiveness
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Az európai polgárok uniós regionális politikával 
kapcsolatos tudatosságát és attitűdjeit vizsgáló 
tanulmánysorozat részeként a DG Regio több 
mint 27 000 uniós polgárt kérdezett meg 
telefonon idén júniusban, egy tíz napot felölelő 
időszakban.

A kapott jelentés a következő négy korábbi felmérésen 
alapul: a 2017 júniusában készült 452. Eurobarométer 
gyorsfelmérés (FL452); a 2015 júniusában készült 423. 

Eurobarométer gyorsfelmérés (FL423); a 2010 júniusában 
készült FL2981, valamint a 2013 szeptemberében készült 
FL3842 tanulmány. 

A felmérés során először megkérdezik a válaszadókat, hogy 
hallottak-e már a környékükön az EU társfinanszírozásában 
megvalósuló projektekről, és ha igen, akkor szerintük a projektek 
pozitív vagy negatív hatással voltak-e a régióra nézve. A válasz-
adókat ezután megkérdezték, hogy ismerik-e az EU két regio-
nális alapját, valamint azt, hogy ők személyesen élvezték-e egy 
uniós finanszírozású projekt előnyeit. A felmérés részleteket is 
tartalmaz a válaszadók által a szakpolitika megismerése érde-
kében használt információs forrásokkal kapcsolatban. 

1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_298_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_384_en.pdf

A felmérés ezután az uniós regionális szakpolitikai prioritáso-
kat tekinti át a polgárok szempontjából, és megkérdezi 
a válaszadókat, hogy szerintük az EU-nak milyen földrajzi 
régiókat és beruházási területeket kellene megcéloznia, vala-
mint hogy kinek kellene meghoznia a regionális beruházások-
kal kapcsolatos döntéseket. 

A felmérés végül megvizsgálja a határokon átnyúló 
együttműködés ismertségét, ideértve a balti-tengeri, a Duna, 
az adriai- és jón-tengeri, valamint az Alpok-régiót felölelő, 
négy uniós makroregionális stratégiát, az európai területi 
együttműködést (Interreg), valamint a legkülső régiókat. 

Az Eurobarométer gyorsfelmérések során használt módszertant 
követve 2019. június 3-a és 13-a között 27 144, különböző 
társadalmi és demográfiai csoportból származó uniós válaszadót 
kérdeztek meg telefonon (mobil- és vezetékes) az anyanyelvükön 
a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság nevében. 

A 2019-es Eurobarométer-felmérés regionális politikával kap-
csolatos főbb eredményei az alábbi két infografikán láthatók.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/!tr88kq

A polgárok  
elmondják véleményüket az EU  
regionális politikájáról
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Az Európa, amelyet 
közösen építünk

Tudatosság

Befektetések

Európai regionális politika

AZ UNIÓS PROJEKTEKET ISMERŐ VÁLASZADÓK ARÁNYA,
AKIK SZERINT a PROJEKT POZITÍV HATÁSÚ VOLT

Az európaiak véleménye szerint
az uniós projektek pozitív
hatással vannak az életükre

Ötből három európai 
gondolja azt, hogy az uniós 
támogatásnak MINDEN 
régióban elérhetőnek 
kell lennie

A polgárok azt várják az EU-tól, hogy befektessen…

... az oktatásba,
az egészségügyi és 
 szociális infrastruktúrába

… a  
környezetvédelembe

Ez megfelel a 2021–2027-es
időszak finanszírozási prioritásainak.

Egyre többen ismerik a saját régióik 
uniós finanszírozású projektjeit…

A legtöbben úgy gondolják, hogy az EU-nak 
prioritásként kell kezelnie azokat a régiókat, ahol…

… magas 
a munkanélküliség

… hátrányos 
 helyzetű városi 
 területek vannak

… távoli vidéki vagy 
hegyvidéki területek 

találhatók

... Az EU által finanszírozott projektekkel kapcsolatos 
tudatosság 9 tagállamban 60% fölött van

PL SK CZ MT  
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Kormányzás

Regionális együttműködés

Legkülső régiók

AZ UNIÓS REGIONÁLIS 
POLITIKÁT
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Az EU regionális finanszírozásával kapcsolatos fontos döntéseket 
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Az idei év REGIOSTARS-díjának 24 döntősét független tagokból álló zsűri választotta ki, akik feladata 
Európa legkiemelkedőbb projektjeinek azonosítása volt. A díjakat öt témakörben ítélték oda a projekteknek, 
és ezenkívül volt egy közönségdíj is. A díjazottak a díjakat a Brüsszelben (Belgium) 2019. október 7–10. 
között tartott Régiók és Városok Európai Hetének keretében adták át. 

A 2019-as díjkategóriák a következők:

★ a DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA

★ a ZÖLD, KÉK ÉS SZÜRKE INFRASTRUKTÚRÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

★ EGYENLŐTLENSÉGEK ÉS SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM

★ AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIVAL SZEMBEN REZILIENS VÁROSOK ÉPÍTÉSE

★ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁLÁSA
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A DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA

Energy Cells GR – Saarbrücken, Németország 
(INTERREG V-A Franciaország, Belgium, Németország, Luxemburg)

A projekt célja, hogy jelentős mértékben növelje a megújuló energia arányát a nagy régió 
energiarendszereiben. A négy energiacella mindegyike egy-egy virtuális erőmű, amely a vil-
lamosenergia-termelést és -fogyasztást úgy egyensúlyozza, hogy vagy a cellák tárolókapa-
citását használja, vagy pedig a felesleges energiát egyéb, az elosztó hálózat szintjén intelligens 
energiahálózatok révén egymással összekapcsolt celláknak adja át. 
http://www.izes.de/

Librarium digitális könyvtár – Extremadura, Spanyolország (ERFA)

A Librarium digitális könyvtárat az Extremadura Autonóm Közösség Regionális Kormányának 
Oktatási Minisztériuma minden államilag támogatott iskola és egyetem előtti szintű képzés 
számára ingyenesen elérhetővé tette. A digitális könyvkölcsönző platform és a virtuális olva-
sóklubok célja az olvasás, a média és az információk világában való eligazodás előmozdítása, 
kiegészülve azzal, hogy az iskolákban e-könyvolvasókat, táblagépeket és számítógépeket tesz-
nek elérhetővé.  
http://librarium.educarex.es

CONNECT innovation bai! – Irun, Spanyolország 
(INTERREG V-A Spanyolország, Franciaország, Andorra)

Azáltal, hogy segíti a vállalatokat a 4. ipari forradalomra – többek között a dolgok internetére, 
a hiperkonnektivitásra, a nagy adathalmazokra, a 3D-s nyomtatásra, a robotikára stb. – való 
felkészülésben, a projekt célja, hogy munkahelyeket és lehetőségeket teremtsen a helyiek 
számára, fellendítve az innovációt, a kreativitást és a digitális gazdaságot.
https://www.bidasoa-activa.com/index.php

Nyílt hozzáférésű adatok a stockholmi régióban – Stockholm 
városa, Svédország (ERFA)

A régió huszonhat települése működik együtt abban, hogy nyilvánosan elérhetővé tegyék az 
önkormányzati adatokat, különösen a kkv-k szükségleteire válaszolva az innováció és a növe-
kedés ösztönzése érdekében. Közös eljárásokat és eszközöket dolgoznak ki, biztosítva a tech-
nikai előfeltételeket, illetve bevonva a vállalkozásokat és egyéb szervezeteket annak biztosítása 
érdekében, hogy az eredményeket nemzeti szinten is hasznosítani tudják, hogy Svédország 
mind a 290 önkormányzata kihasználhassa a projekt előnyeit. 
https://stockholm.se
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A ZÖLD, KÉK ÉS SZÜRKE INFRASTRUKTÚRÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

CobBauge – Plymouth, Egyesült Királyság 
(INTERREG Franciaország (csatorna) Anglia)

Új és innovatív anyagot dolgoztak ki az összetett falazásban történő felhasználásra az ener-
giahatékony, nagy teljesítményű, kényelmes, egészségesebb és olcsóbban fenntartható ott-
honok építése érdekében. A termék ősi, földet és rostanyagokat használó építési módszeren 
alapul, amelyet a modern építési módszerekre alkalmaztak, ötvözve a kulturális örökséget 
az intelligens modern épülettervezéssel.
http://www.cobbauge.eu/en/cobbauge-2/

LOS_DAMA! – München, Németország 
(INTERREG alpesi térségi program)

A projekt az alpesi régió hét helyi kísérleti projektjét használta fel arra, hogy Bécs északi részén 
egy interregionális parkot hozzon létre annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a zöldterü-
letek fontosságára. A továbbfejlesztett zöld infrastruktúra zöldebbé teheti a többi, Alpokon túli 
nagyvárosi régió városait is.
https://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/home

Le réseau de chaleur Amiens Energies –  
Amiens, Franciaország (ERFA)

A régió energiarendszere átalakításának ösztönzése érdekében Amiens városa kifejlesztett 
egy eszközt a polgárok mindennapi életének javítása és az alacsony szén-dioxid-kibocsátás 
garantálása érdekében. A SEMOP nevű köz- és magánszféra közötti partnerség által 
támogatott projekt keretében létrehozott 47 km-es távfűtési hálózat 19 000 lakással 
egyenértékű területet fűt fel öt megújuló energiaforrásból.
http://www.amiens-energies.com

CAPTURE – Flandria, Belgium (ERFA)

A CAPTURE-kezdeményezés célja, hogy összefogja a különböző tudományágak művelőit a helyi, 
regionális és nemzeti kormányokkal és iparágakkal történő együttműködés keretében a bolygó 
fenntarthatóbbá tétele érdekében oly módon, hogy a körforgásos gazdaság keretében megőrzi 
és újrahasznosítja az értékes erőforrásokat. 
https://capture-resources.be/

ECOMARE – Aveiro, Portugália (ERFA)

A Portugália Centro régiójában lévő aveirói kikötő a Ria de Aveiro tengerparti lagúnával 
együttműködve dolgozik a tengerek biológiai erőforrásainak védelme és a kék biotechnológia 
és a fenntartható akvakultúra elősegítése érdekében. A projekt keretében tengeri madarakat, 
tengeri teknősöket, fókákat és delfineket mentenek meg és engednek ismét szabadon, míg 
a kék gazdaság az óceán által ihletett új szolgáltatásokat és termékeket biztosít. 
http://www.ua.pt/
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EGYENLŐTLENSÉGEK ÉS SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM

Jó támogatás – Koszalin, Lengyelország (ESZA)

A Jó támogatás projekt egy olyan innovációs partnerség, amelynek célja, hogy növelje a lengyel-
országi nyugat-pomerániai vajdaság lakosainak hozzáférését a szociális szolgáltatásokhoz. A szá-
mítógépeken és egy mobiltelefonos alkalmazásba integrált webes alkalmazáson alapuló autonóm 
rendszer drága telefonos központ nélkül összeköti a helyi felhasználókat, például az önkormány-
zati ápolási-gondozási szolgáltatásokat vagy a vállalkozást–gyámot–gondozottat–családot.
http://www.ndsfund.org

EUMINT – Bolzano, Olaszország 
(INTERREG Olaszország, Ausztria)

Az Olaszország és Ausztria közötti, intézményi határokon átnyúló együttműködés megerősítése 
érdekében az EUMINT a migrációhoz kapcsolódó társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális 
kihívásokra keresi a választ. Középpontjában a határokon átnyúló, polgári és munkaerőpiaci 
integráció áll, mivel ez a menedékkérők és menekültek beilleszkedéséhez kapcsolódó három 
legfőbb kérdés.
www.eurac.edu/eumint

WISE-projekt – Donegal, Írország (ESZA)

A Nők Integrált Készségei és Foglalkoztatása című projekt (Women’s Integrated Skills & 
Employment) hozzájárul a nők munkába, oktatásba vagy önfoglalkoztatásba történő vissza-
téréséhez. A foglalkoztatási tanácsadók támogatást nyújtanak az önéletrajzok és motivációs 
levelek készítése, az interjúval kapcsolatos készségek, a munkaközvetítés, a foglalkoztatási 
és oktatási lehetőségekhez való hozzáférés terén, útmutatást adnak az önfoglalkoztatással 
kapcsolatban, segítenek az önbizalom és a motiváció kiépítésében, a fejlesztési lehetőségek-
ben, valamint pénzügyi támogatást nyújtanak a rövid távú akkreditált tanfolyamokra.
https://www.people-1st.co.uk/programmes/wise-roi

Jacob@ccess – Jaca, Spanyolország 
(INTERREG V-A Spanyolország, Franciaország, Andorra)

A santiagói Szent-Jakab zarándokút (El Camino) a világ egyik legforgalmasabb zarándokútja, 
és egy 80 000 km-t lefedő, 28 országon áthaladó kiterjedt úthálózatból áll. Annak ellenére, 
hogy az 1980-as évek óta nemzetközileg is elismerték, továbbra is alkalmatlan a fogyatékos-
sággal élők és a mobilitási problémákkal küzdők számára. A Jacob@ccess célja, hogy mindenki 
számára hozzáférhetővé tegye a Santiago felé vezető utat.
http://www.jaca.es

A hajléktalanság megelőzése – Lahti, Finnország (ESZA)

A projekt a város szolgáltatási struktúráinak fejlesztésére összpontosít, kihasználva a több-
szereplős hálózatok szakértelmét arra, hogy a hajléktalanság tekintetében a kármentésről 
a megelőzésre fektesse a hangsúlyt. A hajléktalanságot megelőző stratégiákat a szakértők 
tapasztalatára és az ügyfelek részvételével dolgozzák ki, hogy új működési módszereket 
fejlesszenek ki ezen a területen.
https://www.ara.fi/en-US

https://www.ndsfund.org/
http://www.eurac.edu/en/research/projects/Pages/projectdetail4477.aspx
https://www.people-1st.co.uk/programmes/wise-roi
https://www.jaca.es/
https://www.ara.fi/en-US
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AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIVAL SZEMBEN REZILIENS 
VÁROSOK ÉPÍTÉSE

Klímaaktív városnegyedek – Frankfurt am Main, Németország 
(INTERREG Észak-Nyugat-Európa)

A CAN-projekt 2016 óta növeli a települések azon kapacitását, hogy hatékonyabban hajtsák 
végre az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel összefüggő stratégiáikat úgy, hogy az energetikai 
átalakítások során a városnegyedeket figyelembe vevő megközelítést alkalmazzák. A hátrányos 
helyzetű térségekben lakókat az otthonaikban kialakított energetikai fejlesztések révén támo-
gatják abban, hogy helyi szinten tegyenek lépéseket az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, 
amely kulcsfontosságú az energiaszegénység és a CO2-kibocsátás csökkentése érdekében.
https://www.climatealliance.org

CityWalk – Dornava, Szlovénia  
(INTERREG Duna Transznacionális Program)

A városi mobilitás legegyszerűbb formájára, a sétára összpontosító CityWalk projekt intelligens, 
innovatív járhatósági koncepciókat és megoldásokat kínál a polgárok igényeinek kielégítése, 
az éghajlatváltozás kezelése, a levegőminőség javítása és a zaj csökkentése terén.
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk

RANTA – Helsinki, Finnország (ERFA)

A RANTA projekt az EU körforgásos gazdaságról szóló csomagját és Finnország Nemzeti 
Hulladékkezelési Tervét ötvözi annak érdekében, hogy innovatív módszereket találjon és tesz-
teljen az építőanyagok újrahasznosítására a lebontási és szétszerelési szakaszban. A kísérleti 
esetek során a középületekre összpontosítottak, a végrehajtásban pedig a városok és a pro-
jektpartnerek is részt vettek.
http://www.gnf.fi

Living Labs Brussels Retrofit – Brüsszel, Belgium (ERFA)

A FEDER Living Lab Brussels Retrofit (Élő laboratóriumok) a brüsszeli lakások felújítását támo-
gatja azáltal, hogy tereket hoz létre a kísérletezésre és az innovációra. A cél, hogy az ökoener-
getikai felújításoknak kiemelt piaci részesedést biztosítson a know-how fejlesztése és az 
építőipari ágazaton belüli együttműködés javítása révén.
http://wtcb.be

R-SOL-E – Belistye, Horvátország 
(INTERREG IPA CBC Horvátország–Szerbia)

Három horvátországi és szerbiai helyhatóság összefogott annak bizonyítására, hogy az ener-
giahatékonyság igenis elérhető a megújuló energia használatával. A projektpartnerek hat 
naperőművet, 100 napelemes közvilágítási lámpatestet és egy elektromos autóknak szánt 
töltőállomást telepítettek, valamint fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési terveket 
és új tanfolyamokat indítottak.
https://www.belisce.hr 
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https://www.climatealliance.org/home.html
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk
https://gnf.fi/fi/
https://www.wtcb.be/homepage/
https://www.belisce.hr/
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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁLÁSA

Orsi Academy – Melle, Belgium (ERFA)

Az Orsi Academy híres képzési és szakértői központ, különösen a kismértékben invazív sebészeti 
és robotikai sebészeti új technikák tekintetében. A belgiumi Gent ambiciózus beruházási projekt-
jének köszönhetően az Orsi egyedülálló ökoszisztémát épített ki, amelyben az orvosok, a tudósok, 
a mérnökök és az ipar fogott össze az innovatív gyógyászati technológia bemutatása és előmoz-
dítása érdekében, ezzel növelve a korszerű egészségügyi ellátás minőségét és biztonságát.
http://www.orsi.be

eMEN – Diemen, Hollandia (INTERREG Észak-Nyugat-Európa)

A mentális betegségek jelenlegi növekedése egyre nagyobb igényeket támaszt a társadalommal 
és a gazdasággal szemben. Az e-mentális egészség fontos szerepet játszik e kihívás kezelé-
sében, bár e forradalmi technológia mentális egészségügyi rendszerekbe történő integrálása 
multidiszciplináris megközelítést és határokon átnyúló együttműködést igényel.
https://www.arq.org/en

Cross Border Community Paramedic Project – Londonderry, 
Egyesült Királyság (INTERREG V-A program)

A közösségi mentősök olyan magasan képzett mentősök, akik további szakképzésen vettek 
részt, amely lehetővé teszi a számukra, hogy a saját otthonaikban és közösségeikben kezeljék 
a pácienseket ahelyett, hogy az elfoglalt kórházi sürgősségi osztályokra vinnék őket. A CAWT 
projekt négy távoli/vidéki határ menti területen működtet kísérleti projekteket Írországban, 
Észak-Írországban és Skóciában.
http://www.cawt.com

Oulu Sote Labs – Oulu, Finnország (ERFA)

A projekt keretében létrehozták az OuluHealth Labs egészségügyi technológiai és jóléti szolgál-
tatási innovációs, tesztelési és fejlesztési környezetet. A laboratóriumok a vállalkozások rendel-
kezésére bocsátják a termékeik kifejlesztéséhez szükséges teret, miközben lehetővé teszik, hogy 
az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó szakemberek ötleteit gyakorlatba ültessék.
http://ppshp.fi

EFFIC’ASTHME – Párizs, Franciaország (ERFA)

A projekt célja, hogy az Európában élő 5,5 millió asztmás gyermek szülei jobb képzésben része-
süljenek, ezáltal csökkentve a súlyos rohamok és a kórházi beutalások számát. Az Effic’Asthme 
mobilalkalmazás különböző asztmás rohamokat tartalmazó forgatókönyvek segítségével segít 
a kisgyermekes szülőknek a tünetek azonosításában és a megfelelő ellátás nyújtásában.
http://ilumens.fr/
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Regionális fejlesztési és 
kohéziós politika 2020 után
2018. május 29-én az Európai Bizottság bemutatta 
a 2021–2027 közötti programozási időszakra 
vonatkozó jogalkotási javaslatait, ideértve a közös 
rendelkezések megállapításáról szóló rendeletet 
(CPR), az Interreg-rendeletet, az európai 
határokon átnyúló mechanizmusról szóló 
rendeletet, valamint az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra (ERFA), a Kohéziós Alapra 
(KA), továbbá az Európai Szociális Alap Pluszra 
(ESZA+) vonatkozó, alapokról szóló rendeleteket.

A közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet 
egységes szabálykönyvet dolgoz ki hét, megosztott irá-
nyítású uniós alap – ERFA, Kohéziós Alap, ESZA +, Európai 

Tengerügyi és Halászati Alap, Menekültügyi, Migrációs és Integ-
rációs Alap, Belső Biztonsági Alap, valamint a Határigazgatási 
és Vízumeszköz (HAVE) tekintetében. Az egységes szabálykönyv 
egyszerűbbé teszi a programvezetők és a kedvezményezettek 
életét, valamint előmozdítja a szinergikus hatást is az alapok 
és egyéb uniós költségvetési eszközök között. 

A 2020 utáni kohéziós politikára vonatkozó javaslatok célja 
a szakpolitika egyszerűsítése, korszerűsítése és rugalmasabbá 
tétele, megőrizve a végrehajtásával kapcsolatos egyértelmű 
feltételeket, valamint elősegítve az európai szemeszterrel való 
szorosabb kapcsolatot. Ez látható abban, hogy hangsúlyt 
helyeztek azon prioritásokra, amelyek segítik Európát verseny-
képessége megőrzésében, valamint a globalizációhoz és 
a technológiai változásokhoz való alkalmazkodásban, miközben 
nagyobb mozgásteret biztosítanak a programozási szinten. 

A szabályozási javaslatok a prioritások rövidebb, modernebb 
felsorolását teszik lehetővé, amely az intelligens, zöld, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, szociálisabb, összekapcsoltabb és 
a polgárokhoz közelebb álló Európára összpontosít. A jelenlegi 
11 tematikus célkitűzést 5 szakpolitikai célkitűzésre csökken-
tették, az integrált megközelítések kidolgozása és végrehajtása 
pedig egyszerűbb. 

Ezenkívül a tényleges egyszerűsítési intézkedések közé tartozik 
a kijelölési eljárás megszüntetése, az egységes auditálási elv 
bevezetése, a gyökeresen egyszerűbb héa-szabályok javaso-

lása, további lehetőségek hozzáadása az egyszerűsített költ-
ségelszámolási lehetőségekhez, egyszerűbb szabályok 
a pénzügyi eszközök esetében, valamint általában jelentős 
mértékben megkönnyített jelentéstételi, programozási és vég-
rehajtási folyamatok. 

Az Interreg kulcsfontosságú változásai közé tartozik, hogy az 
Interreg-rendelet az Unió minden külső határára vonatkozik, 
ahelyett, hogy különböző rendeletek vonatkoznának a külön-
böző típusú határokra, mint az előző rendszerben. A többi új 
elem közé tartozik a tengeri együttműködés stratégiaibb meg-
közelítése, az interregionális innovációs eszközök és a hatá-
rokon átnyúló európai mechanizmus. A határokon átnyúló 
programok most jobban összpontosíthatnak az intézményi 
együttműködésre, a határokon átnyúló problémák megoldá-
sára, valamint a közérdekű közös szolgáltatásokba történő 
beruházásokra. 

Ezen túlmenően az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés 
megerősítette a városfejlesztési menetrend kötelezettségvál-
lalásait, új koherens városi megközelítést hozva azzal, hogy 
a különálló eszközöket egyetlen csomagban egyesítette.

A 2014–2020-as programozási időszakhoz viszonyítva 
a javaslatok kevesebb és kézzelfoghatóbb, teljesítendő elő-
feltételeket határoznak meg a projektek kiválasztása előtt és 
a programozási időszak során. Az országspecifikus ajánlásokat 
is figyelembe veszik a programozás kezdetén és a félidős 
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A következő uniós költségvetés kulcsfontosságú jellemzői

Több finanszírozás 
a kiemelt területek 

számára

Új mechanizmus  
az uniós költségvetés 

jogállamisághoz  
kapcsolódó pénzügyi 
kockázatokkal szem-

beni védelme 
érdekében

Kiemelt hangsúly van 
az uniós hozzáadott 

értéken és 
a teljesítményen

Kevesebb bürokrácia 
a kedvezményezettek 

számára

Rugalmasabb és agili-
sebb költségvetés 
világosabb és kar-

csúbb architektúrával

felülvizsgálat során. Az uniós finanszírozás kulcsfontosságú 
prioritásokra történő tematikus koncentrációja biztosítja, hogy 
a kohéziós politika továbbra is a versenyképességre, valamint 
a globalizációs kihívásokhoz és a technológiai változásokhoz 
szükséges strukturális kiigazításokra összpontosítson, elkerülve 
az erőforrások felaprózódását.

A teljes programozási folyamat a jó teljesítményre összpon-
tosít, a valamennyi programra vonatkozó, 2024-es félidős 
felülvizsgálat pedig lehetővé teszi a felosztások ered-
ményalapú, az európai szemeszter során azonosított kihívások 
és a társadalmi-gazdasági helyzet figyelembevétele melletti 
programozását 2026-ra és 2027-re. Ez biztosítja a megfelelő 
egyensúlyt a 9 éves programozási időszak előírt rugalmassága 
és a beruházási keret szükséges stabilitása között.

A helyzet állása 

A 2018. december 13–14-i ülésén az Európai Tanács bele-
egyezett abba, hogy 2019 őszén megállapodásra jusson 
a többéves pénzügyi keret (MFF) tekintetében. Ez azt jelenti, 
hogy az Európai Parlamenttel folytatott, a többéves pénzügyi 
keretről – többek között a tárgyalási keret végleges változa-
tának részét képező, többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó 
iparági javaslatokról – szóló viták csak ennek lefolytatása után 
kezdődhetnek. A korábbi tapasztalatok alapján ez azt jelenti, 
hogy a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos végleges meg-
állapodásra csak 2020 közepén kerülhet sor, és az ágazati 
javaslatokat csak ezt követően véglegesítik, sokkal lassabb 
ütemben, mint azt kezdetben a Bizottság javasolta.

Az elnökség egy felülvizsgált tárgyalási keretvázlatot mutatott 
be 2019 júniusában, amely többek között a CPR és az 
alapspecifikus jogszabályok elemeit is tartalmazza, amelyekkel 
kapcsolatban a Tanács még nem nyilvánította ki az álláspontját. 

Ezek az elemek a következők: a pénzügyi költségvetési 
juttatások, a makrogazdasági feltételrendszer, az alapok közötti 
és egyéb uniós eszközökbe történő átcsoportosítások, az 
előfinanszírozás, a társfinanszírozás, a kötelezettségvállalás 
visszavonása, valamint az ERFA és az ESZA+ tematikus 
koncentrációja.

A kohéziós politikai jogalkotási csomag 2018 májusában tör-
tént elfogadását követően a társjogalkotók jelentős előreha-
ladást értek el a saját álláspontjuk létrehozása tekintetében.

2019. február közepe és április eleje között az első olvasat 
során az Európai Parlament létrehozta álláspontját a kohéziós 
politikával kapcsolatos jogalkotási csomag minden elemére 
vonatkozóan. A Tanács kezdetben lassabban haladt előre, de 
2019 júniusára megfogalmazta a jogalkotási csomag legna-
gyobb részére vonatkozó álláspontját, és támogatta a részle-
ges tárgyalási megbízást a CPR összes elemére vonatkozóan 
(kivéve a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos elemeket). 

Mindazonáltal a Parlament megbízatásának lejártával csak 
három háromoldalú egyeztetésre volt lehetőség a Parlament, 
a Tanács és a Bizottság között a 2019 májusában megtartott 
európai választások előtt. Annak ellenére, hogy nem sikerült 
politikai megállapodásra jutni, bizonyos szintű ideiglenes meg-
állapodás született különösen a programozáshoz kapcsolódó 
cikkek vonatkozásában. A folyamat azonnal újraindul, amint 
2019 őszén az új Parlament ülésezni kezd. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/!xj38Db

https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_hu
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Pénzügyi eszközök:  
Milyen újdonságok várhatók 
2020 után?

A kohéziós politika alapjául szolgáló programok 
célkitűzéseinek végrehajtására használt pénzügyi 
eszközök két jellemzővel rendelkeznek, ezek pedig 
a rulírozó jelleg és a multiplikátorhatás. 

A pénzügyi eszközök számos végső kedvezményezett 
számára előnyösek azáltal, hogy egy sor fejlesztési célt 
támogatnak azzal a potenciállal, hogy az európai struk-

turális és beruházási alapok (esb-alapok) hozzájáruljanak 
a további állami és magánbefektetések bevonásához, vagy 
pedig felhasználhassák azokat további beruházásokhoz.

Ezek tágabb gazdasági létjogosultsága a finanszírozási hiá-
nyok és az optimálisnál kedvezőtlenebb befektetési helyzetek 
kezelése – vagyis amikor a pénzügyileg életképes projekteket 
a magánszektor nem finanszírozza, vagy csak kedvezőtlen 
feltételek mentén kapnak finanszírozást. Ebben a tekintetben 
a pénzügyi eszközök szakpolitikai megvalósítási mechaniz-
musként válnak fontossá a bevételt termelő és megtakarítá-
sokat eredményező tevékenységek tekintetében, valamint 
a „kevesebbel többet kell elérni” jegyében.

A pénzügyi termékek közé tartozhatnak a hitelek, a garanciák, 
a saját tőke vagy ezek kombinációja a tevékenység és a végső 
kedvezményezett típusától függően. Ahol a tevékenységek 
egyes részei nem termelnek bevételt vagy nem eredményez-
nek megtakarításokat, pénzügyi eszközökkel kombinált támo-
gatásokkal lehetne segíteni az esb-alapok egy pénzügyi 
eszköze keretében.

Tervek a 2021–2027-es programozási 
időszakra vonatkozóan

A 2021–2027-es programozási időszakban, amelyben a kohé-
ziós politikai források várhatóan szűkösebbek lesznek, növelni 
kell a pénzügyi eszközök általános jelentőségét. Ennek azon 
általános célkitűzés az alapja, hogy elősegítsék a helyi beru-
házások ösztönzését, maximalizálva a minimális állami támo-
gatásokkal létrejövő magánberuházásokat a kohéziós politika 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió terén tett célkitűzé-
seinek megvalósításában. A pénzügyi eszközök minden szak-
politikai célkitűzés megvalósításában felhasználhatók. 

Ebben az összefüggésben az Európai Bizottságnak arra kell 
törekednie, hogy megszilárdítsa a pénzügyi eszközök fontos-
ságát a kohéziós politika végrehajtási módjaként, egyúttal 
bővítve azokat a kkv-k vagy az energiahatékonyság támoga-
tásán túlra. A jelenlegi programozási időszakban már megje-
lent néhány ígéretes példa más ágazatokat támogató pénzügyi 
eszközökre, valamint a tőkebefektetések használatával kap-
csolatban is, amelyek katalizátorként léphetnek fel a regionális 
innovációs ökoszisztémák vonatkozásában. Így lehetőség nyílik 
arra, hogy a következő időszakban bővítsék az ilyen eszközök 
felosztásának körét.
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Főbb tervezett előrelépések

A pénzügyi eszközök kulcsfontosságúak lesznek a bevételt 
termelő és megtakarításokat eredményező, 2021–2027-es 
beruházások tekintetében. Ebben az értelemben a közös ren-
delkezésekről szóló rendeletben (CPR) a Bizottság által java-
solt, rájuk vonatkozó előírásokat korszerűsítették és frissítették 
a jobb és egyszerűbb végrehajtás, valamint a gyorsabb felál-
lítás biztosítása érdekében. Általánosságban:

k  A pénzügyi eszközök már kezdettől fogva jobban integrá-
lódnak a programozási és végrehajtási folyamatba, és az 
előzetes értékelést ennek megfelelően egyszerűsítik.

k  Az irányító hatóságok ugyanazokkal az alapvető, rugalmas 
végrehajtási lehetőségekkel fognak rendelkezni – az irá-
nyító hatóság felelősségi körében történő irányítás vagy 
az irányító hatóság általi közvetlen irányítás –, de egysze-
rűsödnek a kapcsolódó feltételek.

k  Lehetőség lesz az uniós források kombinálására egy és 
ugyanazon szabályrendszer, vagyis az InvestEU keretében 
az adott programhoz történő hozzájárulás révén.

k  Nagyobb·rugalmasságot javasoltak a támogatások és 
a finanszírozási eszközök kombinációjára a CPR keretében. 
Különösen a pénzügyi eszköz szabályait követő tőkeen-
gedmények a kombináció szélesebb körű felhasználását 
teszik lehetővé egyetlen művelet keretében.

k  Egyértelművé tették az elszámolhatósági szabályokat, 
egyszerűsített szabályokat hoztak az irányítási költségekre 
és díjakra vonatkozóan, megőrizve a teljesítményalapú 
rendszert a hatékony irányítás ösztönzése érdekében.

k  A kifizetésekre vonatkozó szabályokat jelentősen egysze-
rűsítették, miközben megőrizték a kritikus kapcsolatot 
a pénzügyi eszközök és a végső kedvezményezettek tekin-
tetében teljesített kifizetések vonatkozásában.

k  Egyszerűsítették a kodifikált visszaáramlásokat és az ala-
pok újrahasznosítását.

k  Nincs a pénzügyi eszközökre vonatkozó, kiegészítő külön-
álló jelentéskészítés, mivel ez ugyanazon jelentéskészítő 
rendszerbe tagolódik, mint a többi finanszírozási forma.

Hozzájárulás az InvestEU tagállami 
komponenséhez

A következő programozási időszakot a megosztott irányítású 
pénzügyi eszközök és az InvestEU tagállami komponensének 
együttélése jellemzi majd. Ez a végrehajtással kapcsolatos 
további lehetőség visszafizetendő támogatásként áll a tagál-
lamok rendelkezésére, hogy elérjék a hozzájáruló alapok szak-
politikai célkitűzéseit. A kiválasztott szakpolitikai célkitűzések 
elérése érdekében a tagállamok hozzájárulhatnak a tagállami 
komponenshez a partnerségi megállapodás/programszint 
programozási időszakában vagy a végrehajtási szakaszban. 

A tagállam InvestEU-hoz történő hozzájárulásának fő előnye 
a végső kedvezményezettek jelentős mértékű magánfinan-
szírozásának mobilizálási lehetősége, míg a végrehajtás az 
InvestEU-nak a Bizottság felügyelete alatt létrehozott intéz-
ményi és jogi kerete alapján történik. Ezenkívül nincs szükség 
nemzeti társfinanszírozásra, bár a kockázat alapján kalibrált 
függő kötelezettséget a tagállamnak kell bevezetnie. 

Az InvestEU program keretében az InvestEU alap minden szak-
politikai ablak vonatkozásában tartalmaz egy tagállami kom-
ponenst. A Bizottság javaslata alapján a tagállamok az uniós 
garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében 
a megosztott irányítás alatt álló alapok legfeljebb 5%-át 
a tagállami komponensre irányíthatják. Ez azt jelenti, hogy az 
uniós részben elérhető 38 milliárd EUR-t a tagállami rész költ-
ségvetése egészíti ki, amely növeli a végrehajtó partnerek 
kockázatviselési képességét.

A tagállami komponenshez történő opcionális hozzájárulás 
kezelné az országspecifikus piaci hiányosságokat és a beru-
házási hiányokat. A Bizottság „hozzájárulási megállapodást” 
– a finanszírozást és a végrehajtást részletező dokumentumot 
– ír alá az érintett tagállammal. A hozzájárulások földrajzilag 
elkülönítettek nemzeti vagy regionális szinten minden egyes 
szakpolitikai ablak esetében. Az önkéntes hozzájárulással 
a tagállamok részesülhetnek az uniós garancia által biztosított 
jó hitelminősítésben, megerősítve a nemzeti és a regionális 
beruházásokat, valamint csökkentve a bürokráciát.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/!uR88Bu

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/financial-instruments/
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Dánia sík terepe, vízhez való közelsége, gazdag 
termőföldje és néha zord éghajlata befolyásolta az 
ország történelmét és kultúráját. Napjainkban az 
ország magas életszínvonala, a társadalmi-
gazdasági fejlődés, az oktatás és a szakismeret 
állapota, a munka és a magánélet egyensúlya, az 
egészségi helyzet és a környezetvédelmi előírások 
a világ egyik legbékésebb és legboldogabb 
társadalmává teszik Dániát.  

Dánia – hivatalosan: Dán Királyság – a skandináv orszá-
gok közül a legdélibb, amely a Jylland-félszigeten és 
egy 443 szigetből álló (ebből 74 lakott) szigetcsopor-

ton helyezkedik el. Dániához tartoznak a Feröer szigetek és 
Grönland is: ezek az Északi-Atlanti-óceánban lévő autonóm 
területek, amelyek saját kormánnyal és parlamenttel 
rendelkeznek.

A nagyobb szigeteket hidak kötik össze, ideértve a híres 
Øresund hidat, amely a legnagyobb szigetet, Sjællandot köti 
össze Svédországgal, a kisebbeket pedig kompok és kis repü-
lőgépek szolgálják ki. A skandináv országban kevesebb mint 
6 millió ember él, négy városban haladja meg a lakosság 
száma a százezret, ideértve a fővárost, Koppenhágát. Dánia 
az ország déli részén lévő határon Németországgal osztozik, 
és 8750 kilométer hosszan árapálysíkság veszi körül.

A fő iparágak közé tartoznak a szélerőművek, a gyógyszeripari, 
az orvostechnikai eszközök, a gépek és szállítóeszközök, az 
élelmiszer-feldolgozás és az építőipar.

Az ország gazdasága növekedik, amelynek fő mozgatórugója 
elsősorban a lakossági fogyasztás és a beruházások. A reál 
GDP növekedését 2018-ban 0,8%-ra becsülték, az előrejelzé-
sek szerint pedig 2019-ben ez az érték 1,6%-os lesz, 2020-
ban 1,3%-os.

A munkaerőpiaci és a nyugdíjreformok elősegítették, hogy az 
országban történelmileg magas foglalkoztatottsági szintet 
érjenek el. Ugyanakkor azonban hiány van a szakmunkásokból, 
a kormány pedig elmarad a 2025-ös célkitűzésektől a terme-
lékenység és a munkaerő-kínálat növelése vonatkozásában.

A digitális készségek keresletének és kínálatának jobb páro-
sítására van szükség, amely megköveteli az intelligens sza-
kosodással, az ipari átalakulással és a vállalkozói szellemmel 
kapcsolatos készségek fejlesztésébe történő beruházást, 
kiegészítve az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 
cselekvésekkel. Ezenkívül egyre nagyobb a kereslet a szakok-
tatásban és szakképzésben végzett hallgatókra, hogy bizto-
sítsák a megfelelő számú képzett szakmunkást.

Dánia továbbra is azon uniós országok között van, amely a GDP 
százalékában kifejezve a legtöbbet költ az oktatásra. Ennek 
ellenére a korai iskolaelhagyók aránya 2017-ben 8,8%-ra nőtt, 
a fiúk lemorzsolódási aránya pedig szinte kétszerese a lányo-
kénak – ez az EU egyik legnagyobb nemek közötti szakadéka. 
A legutóbbi intézkedések célja, hogy javítsák a koragyermekkori 
nevelés és gondozás minőségét a lemorzsolódási arány és 
a nemek közötti szakadék csökkentése érdekében.

Dánia: beruházás  
az innovatív jövőbe
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Jó egészségben

A dán egészségügyi rendszer jól teljesít, bár a háziorvosok 
hiánya aggodalomra ad okot. Egy új javaslat növelné a házi-
orvosok számát, miközben javítaná a páciensek alapvető 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését és az egészséges 
tevékenységek előmozdítását.

Az elektronikus egészségügy terén élenjárónak számító ország 
fejlett informatikai rendszereket működtet a kórházakban és 
a háziorvosi rendelőkben, az egészségügyi ágazatok között 
pedig jó a digitális kommunikáció. A 2018–2022 közötti idő-
szakra szóló, új nemzeti digitális egészségügyi stratégia a dig-
italizálásra és az egészségügyi adatok megelőzésre és 
ápolásra történő felhasználására összpontosít, miközben 
kiegészíti az önálló életvitel segítését támogató 2013–2020-
as stratégiát.

A szegénység és a jövedelmi egyenlőtlenség továbbra is ala-
csony, és Dánia lépéseket tett előre a 2016-ban meghatáro-
zott 10 társadalmi mobilitási cél némelyike tekintetében is. 
2018-ban javaslat született arra, hogy növeljék a foglalkoz-
tatást a fogyatékossággal élők körében. Nemrégiben politikai 
kezdeményezéseket vezettek be annak érdekében, hogy visz-
szatartsák az új bevándorlók bejutását az országba, ugyan-
akkor javítva a már ott élők integrációját.

Bár a dán gazdaság az EU egyik leginkább energiahatékony 
gazdasága, az alacsony széndioxid-kibocsátású társadalomra 
történő, 2050-re elérendő átalakulásának jelentős részének 
2030 előtt kell bekövetkeznie. Az ország különösen érzékeny 
az éghajlatváltozással összefüggő eseményekre, és így elen-
gedhetetlen az alacsonyabb kibocsátásba és az éghajlatvál-
tozás okozta károkból fakadó kockázatok korlátozásába 
történő beruházás.

Válaszul a Dánia kiváló minőségű úthálózatán tapasztalható 
növekvő zsúfoltságra, terveket terjesztettek elő a nemzeti 
vasúti hálózat villamosítására. A kerékpározás ugyancsak 
elsődleges közlekedési formává vált, különösen a nagyobb 
városokban, amelyek kiterjedt kerékpáros hálózatokat bocsá-
tanak a biciklisek rendelkezésére.

Az ország megőrizte a vezetékes széles sávú rendszerének és 
újgenerációs hozzáférési hálózatainak magas lefedettségét, 
és a városi területeken kívüli hozzáférést a vidéki területeken 

lévő hálózatok minőségének további javításával mozdítják elő. 
A 2016–2020-as digitális stratégia kezdeményezéseinek első 
eredményei megerősítették Dániát a közszolgáltatási digita-
lizálás terén elfoglalt vezető helyén.

 Egyre intelligensebb

Összességében elmondható, hogy Dánia innovációs vezető, 
bár a magán K+F beruházások egyre inkább néhány nagy 
vállalkozás köré koncentrálódnak. A gyorsan növekvő cégekben 
lévő foglalkoztatás az uniós átlag alatt van, és ennek érdeké-
ben meghatározták a kkv-k növekedését és versenyképességét 
elősegítő beruházásokat, amelyek a K+I rendszer hatékony-
ságát is növelik.

2019 januárja óta jelentős változás ment végbe az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap végrehajtása tekintetében. 
A decentralizált vállalkozásfejlesztést egy új dán Üzletfejlesz-
tési és Növekedési Felügyelőtestület koordinálja, ideértve 
a 2021–2027-es időszakra előirányzott, az Európai Regionális 
Fejlesztési és az Európai Szociális Alap révén érkező 643 mil-
lió EUR értékű kohéziós politikai támogatást is.

A jelenlegi programozási időszakban az ERFA-stratégia közép-
pontjában az üzletfejlesztés áll a versenyképességet célzó 
innováció, vállalkozástámogatás, valamint energia- és erőfor-
rás-hatékonyság terén, ezek növekedési potenciáljának kihasz-
nálása érdekében. 

Dánia eddig 882 millió EUR értékű, az Európai Beruházási 
Banktól érkező finanszírozásban részesült, amely várhatóan 
5,1 milliárd EUR értékű teljes beruházást vált ki. Az európai 
strukturális és beruházási alapok ugyancsak kulcsszerepet 
játszottak a kkv-k finanszírozáshoz jutásának javításában. 

Ezenkívül az európai beruházási terv olyan kezdeményezések 
révén támogatja a projektgazdákat és a befektetőket, mint 
például az Európai Beruházási Tanácsadó Platform, amely 
személyre szabott tanácsadást nyújt az uniós beruházási pro-
jektek előkészítését és kidolgozását illetően, valamint a Beru-
házási Projektek Európai Portálja, amely partnerkereső 
szolgáltatást biztosít az uniós minőségi projektek és a poten-
ciális befektetők között világszerte.



< a Tietgenkollegiet és a Koppenhágai Informatikai Egyetem
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A reform egyszerűsíti és új 
keretek közé helyezi Dánia 
vállalkozásfejlesztési 
rendszerét
Számos előkészület után Dánia az év elején elindította 
a vállalkozásfejlesztési rendszerének reformját, 
amelynek egyik jelentős eleme az EU strukturális 
alapjaitól érkező támogatás. Sigmund Lubanski, 
a dán üzleti hatóság helyettes főigazgatója beszél 
a Panorama magazinnak a reformokról.

Az új vállalkozásfejlesztési rendszer 
központi eleme egy különböző 
hátterű tagokból álló testület, 

a Dán Vállalkozásfejlesztési és Vállalko-
zásnövekedési Felügyelőtestület, amely-
nek feladata egy keresletalapú, egységes 
és helyi kötődésű növekedési és cselek-
vési erőfeszítés szerte Dániában, amely 
a vállalkozások igényeire összpontosít.

A cél az volt, hogy megfeleljenek 
a kereskedelem és az ipar irányából 
érkező, egységesebb, hatékonyabb és 
a kereslet által vezérelt vállalkozásfej-
lesztési rendszerre vonatkozó erőteljes 
igénynek. A korábbi rendszer zavarossá 
vált az egymást átfedő kezdeményezé-
sek és az oldalhajtások miatt, és a vál-
lalkozások rendkívül nehezen találták 
meg a megfelelő megoldást, miközben 
a szolgáltatások minősége változó volt.

Az egyszerűsítés részeként új vállalko-
zásfejlesztési testületet hoztak létre. 
A Dán Vállalkozásfejlesztési és Vállalko-
zásnövekedési Felügyelőtestület átvette 
a korábbi regionális növekedési fórumok 
feladatait abban, hogy kijelöli az EU 
regionális és a szociális alapjainak fel-
használási módját.

Melyek a testület feladatai?

A testület feladata a dán kereskedelem 
és ipar fejlesztésének erősítése az egy-
séges, kereslet által vezérelt és helyi 
kötődésű vállalkozásfejlesztés és az 
idegenforgalmi kezdeményezések elő-
mozdításával egész Dániában. A testület 
a vállalkozások, az önkormányzatok és 
a munkaerőpiaci felek kiváló támogatá-
sával jött létre, és hihetetlenül erős elkö-
telezettséget érzek arra vonatkozóan, 
hogy decentralizált erőfeszítést tegye-
nek a vállalkozások növekedés- és 
 foglalkoztatásorientált előmozdítása 
érdekében az egész országban.

Milyen strukturális változásokat 
hajtottak végre a dán rendszerben?

A kulcsfontosságú területekre összpon-
tosítottunk annak érdekében, hogy kon-
centrált és időtálló vállalkozásfejlesztési 
erőfeszítést hozzunk létre. A főbb pontok: 
először is jobb minőséget és jobb hoz-
záférhetőséget szeretnénk az üzleti szol-
gáltatások terén. Ennek érdekében tele-
püléseken átívelő üzleti csomópontokat 
hoztunk létre egy digitális vállalkozás-
fejlesztési platformmal (virksomhedsgu-

iden.dk) együtt, amely tájékoztatást 
nyújt a vállalkozások elindításához és 
működtetéséhez.

Másodszor pedig nagyobb kohéziót 
teremtünk a vállalkozások decentralizált 
támogatása érdekében. Ezért a testület 
átvállalta a vállalkozásfejlesztési alapok 
kezelésének felelősségét a regionális 
növekedési fórumoktól, míg ugyanabban 
az időben összetartó stratégiát dolgoztak 
ki az átfedések elkerülése érdekében.

A stratégiát a kereskedelem és az ipar, 
a vállalkozások, az új üzleti csomópon-
tok és egyéb regionális és helyi érdekelt 
felek közreműködésével alakítottuk ki. Az 
erőfeszítés részeként a testület elindí-
totta Dánia turizmusának és klasztere-
inek egyesítését a kevesebb, de erősebb 
egységek létrehozása érdekében.

Hasonlóképpen egyértelmű munkameg-
osztás tapasztalható az önkormányzati 
szint és a településeken átívelő üzleti cso-
mópontok, valamint a magas szinten spe-
cializált kormányzati programok között.

Harmadszor pedig célunk a kormányzati 
vállalkozásfejlesztés egyszerűsítése. 
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Megerősítettük a tudásalapú vállalkozói 
léttel kapcsolatos erőfeszítéseket, és 
egyszerűsítettük a rendszert oly módon, 
hogy csak egyetlen hozzáférési pont 
legyen a növekedési alap keretében elér-
hető hitelek és tőkealapok vonatkozásá-
ban, és egy az innovációs alap keretében 
az innováció-, fejlesztési és demonstrá-
ciós támogatás vonatkozásában.

Hogyan használják Dániában 
a strukturális alapokat? Milyen 
általános alapelvekkel dolgozik 
a testület az erőfeszítései végrehajtása 
érdekében? Mi a fontos, és min van 
a hangsúly?

A dán vállalkozások jól működnek. Dánia 
a világ egyik legtermelékenyebb országa, 
és a gazdasági fejlődésnek köszönhe-
tően az egész országban nőtt a foglal-
koztatás. Történelmileg a nagyobb 
termelékenység volt a növekedés elsőd-
leges motorja, bár a termelékenység 
növekedése alacsony volt az elmúlt 20 
évben. Ezért meg kell erősíteni a terme-
lékenységet a munkaerő kompetencia-
szintjének növelésével, a meglévő 
erőforrások hatékonyabb kihasználásá-
val, valamint az innovációval és a tech-
nológiai fejlődéssel.

A Dán Vállalkozásfejlesztési és Vállalko-
zásnövekedési Felügyelőtestület öt alap-
elvet fogalmazott meg az aktuális 
végrehajtási terv kapcsán: 
k  a vállalkozások szükségleteinek 

középpontba helyezése;
k a kohézió megteremtése;
k  a termelékenység növelése és jó 

lehetőségek megteremtése az egész 
országban;

k  az erőfeszítések felhasználóbaráttá 
és átláthatóvá tétele;

k  annak biztosítása, hogy az erőfeszí-
tések digitálisak és adatok által 
vezéreltek legyenek.

Az első négy alapelv a vállalkozásfej-
lesztésről szóló törvényből származik, az 
ötödiket a testület adta hozzá. A testület 

tagjai hat prioritást is meghatároztak 
a vállalkozások decentralizált támoga-
tása érdekében: digitalizálás és automa-
tizálás; képzett munkaerő és társadalmi 
befogadás; zöld átalakítás és körforgá-
sos gazdaság; vállalkozói készség; nem-
zetköziesítés; és innováció.

Ez a megközelítés összhangban van az 
uniós strukturális alapokból finanszírozott 
programok célkitűzéseivel. Az EU ERFA 
beruházási területei ebben a programo-
zási időszakban a következők: az innová-
ció előmozdítása a kkv-k keretében, 
a vállalkozások nagyobb növekedése, 
valamint az energia- és erőforrás-haté-
kony kkv-k megteremtése. Az ESZA alá 
tartozó beruházási területek a következők: 
vállalkozói készség és munkahelyterem-
tés, társadalmi befogadás, üzleti képzés 
és folyamatos oktatás. 

Dániában a vállalkozásfejlesztési 
erőfeszítéseket a kereslet hajtja. Miért 
fontos ez, mit jelent ez a gyakorlatban, 
és milyen előnyt nyújt ez 
a vállalkozásoknak?

A Dán Vállalkozásfejlesztési és Vállalko-
zásnövekedési Felügyelőtestület minden 
érdekelt felet felkért arra, hogy elmond-
ják véleményüket az új stratégiáról – 
először műhelytalálkozókon az ország 
különböző pontjain, nemrégiben pedig 
egy stratégiai konferencia keretében, 
amelyen 300-an vettek részt. Ugyanak-
kor mélyreható párbeszédet folytatunk 
az üzleti csomópontokkal, a vállalkozá-
sok szervezeteivel és egyéb érdekelt 
felekkel, amelyek értékelik a decentrali-
zált testület által kínált beruházási üzleti 
igényeket és kezdeményezéseket.

Mérjük az erőfeszítéseink hatását is – 
rövid és hosszú távon egyaránt. Nemcsak 
a projektek élettartama során végzünk 
a strukturális alapok projektjeinek száza-
iról rendszeres időközönként felméréseket, 
hanem a projektek befejezése után 
néhány évvel is felmérést végzünk, mivel 
ilyenkor láthatók a strukturális alapok pro-

jektjeinek fontos és tartós hatásai. Fejlett 
mérési összeállítást használunk a részt 
vevő vállalkozások fejlődésének egy olyan 
kontrollcsoporttal való összehasonlítására, 
amelynek tagjai nem vettek részt a struk-
turális alapok projektjeiben.

Hogyan működik a széles körű, egész 
országra kiterjedő erőfeszítések 
kombinálása a regionális és helyi 
erősségekre és különbségekre történő 
összpontosítással?

Jó előrelépést tettünk a vállalkozások 
szükségleteinek meghatározásában, és 
már érzékelhető a jó helyi és vállalko-
záshoz kapcsolódó együttműködés 
a reform körül.

A vállalkozások eltérő szükségletekkel 
és kihívásokkal szembesülnek, amelyek 
némelyikét helyi tényezők határozzák 
meg és befolyásolják, és a szükséglete-
ket kielégítő erőforrások ugyancsak vál-
tozóak az országon belül. Ezért nagy 
hangsúlyt fektetünk a helyi erősségekre, 
a kultúrára, a kompetenciákra és a vál-
lalkozási struktúrákra, amelyek segíte-
nek a vállalkozások szükségleteinek és 
elképzeléseinek meghatározásában.

Nem ez az egyetlen oka annak, hogy az 
egész országra kiterjedő partnerségeket 
próbálunk megvalósítani – az egész 
országra kiterjedő erőfeszítésekkel 
együtt jár a helyi és regionális beágya-
zódás is. A pályázóknak konkrétan be 
kell mutatniuk, hogyan veszik majd 
figyelembe a helyi körülményeket, ami-
kor országos szintű kezdeményezésre 
jelentkeznek. 

Pontosan ez, az országos szintű kezde-
ményezések és a helyi beágyazódás 
közötti viszony a fontos a folyamatban 
lévő projektek végrehajtása során.
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Dánia

A Dán Királyság 43 000 négyzetkilométert ölel fel, magában 
foglalva a Jylland-félszigetet, egy 443 szigetből álló sziget-
csoportot, valamint két, az Északi-Atlanti-óceánban lévő auto-
nóm területet:  a Feröer szigeteket és Grönlandot. 
Németországgal egy 68 kilométer hosszú közös határa van, 
és 8750 kilométer hosszan árapálysíkság veszi körül. 

Lakosság

2019. január 1-jén 5 806 081 lakosa volt, amely az utóbbi 
években nőtt a születések számával, illetve a bevándorlók 
száma is magasabb a kivándorlókéhoz képest.

Munkaerőpiac

Az elmúlt 30 évben a nők munkanélküliségi rátája általában 
véve magasabb volt, mint a férfiaké. 2017-ben a foglalkoztatási 
adatok elérték a 76,9%-ot, amely meghaladta az uniós 72,1%-
os arányt. 2018-ban a munka-
nélkül iségi ráta a férf iak 
esetében 5,0% volt, a nőkében 
pedig 5,2%. Az ifjúsági munka-
nélküliség (15–24 évesek) 
2017-ben 11%-os volt, ez a 7. 
legalacsonyabb az EU-ban.

A lakosság általános iskolai vég-
zettsége jelentős mértékben 
nőtt: 1991-ben a 25–64 évesek 
esetében ez 19% volt, 2017-re 
szinte 39% lett. A koragyermek-
kori nevelés és gondozás jelen-
leg a 4 évesnél nagyobb 
gyermekek 98,1%-át fedi le.

Gazdaság

A GDP 2018-ban 1,2%-kal nőtt 
(az árak alakulásához igazítva). 
Ez a legalacsonyabb növeke-
dési ütem 2013 óta, amelyet elsősorban a lakossági fogyasz-
tás és a beruházások növekedése ösztönöz. 2018-ban az egy 
főre jutó GDP 382 (ezer DKK) volt, a GDP egy főre jutó valós 
növekedése pedig 0,7% volt. 2000 óta a gazdasági fejlődés 
stagnált az uniós átlagos növekedéshez képest: ebben az idő-
szakban a gazdasági növekedés 22%-os volt, míg az uniós 
átlag 30% körüli volt. A szociális védelem a legjelentősebb 
állami kiadásnak számít, amely 2017-ben 44%-os volt, míg 
az egészségügyi kiadások 2017-ben elérték a 16%-ot.

Kereskedelem

1987 óta Dánia teljes exportja meghaladta a teljes behozatalt, 
így többlet keletkezett az áruk és szolgáltatások egyenlegében 
ebben az időszakban. 2008 óta az áruk és szolgáltatások 
importjával és exportjával kapcsolatos fejlemények hatalmas 
többletet eredményeztek: 2018-ban a külkereskedelem elérte 
a 119 milliárd DKK-t. A legjelentősebb árukiviteli kereskedelmi 
csoportok közé tartoznak a gyógyszerek, a szélmalom-alkat-
részek, az olaj, a nyérc, a prém és az élelmiszerek, míg a leg-
jelentősebb import a gyógyszerek, az olaj, az autók és az 
elektronikai cikkek terén tapasztalható.

Egyéb kulcsfontosságú ágazatok

A dán mezőgazdaság jelentős strukturális változásokon esett 
át az évek során, aminek eredményeként kisebb számú és 
nagyobb méretű gazdaságokat alakítottak ki. A sertéshús a leg-
jelentősebb és rendkívüli szinten szakosodott gazdasági tevé-
kenység a mezőgazdasági termelésben, míg a tejtermelés 

a második legnagyobb gazda-
sági tevékenységnek számít: az 
ökológiai gazdálkodásból szár-
mazó, tejüzemekbe szállított tej 
aránya 12%-os. 2000 és 2008 
között a foglalkoztatás 27%-kal 
esett a feldolgozóiparban, bár 
az ágazat árbevétele – kivéve 
az ásványinyersanyag-kitermelő 
ipart – 66%-kal nőtt. 2018-ban 
a gyógyszergyártásból szár-
mazó árbevétel a 2000-es 
bevétel háromszorosa volt. 
2002-ben Dánia elkötelezte 
magát azon uniós célkitűzés 
mellett, hogy a GDP legalább 
3%-át kutatás-fejlesztési beru-
házásokra fordítsa. A közszférá-
ban az egyetemek a K+F 
71%-át teszik ki. A vezetékes 
széles sávú rendszerek és az 
újgenerációs hozzáférési háló-
zatok hozzáférhetősége 95%-

os; a lakosság kb. 71%-a legalább alapvető digitális 
készségekkel rendelkezik, amely bőven meghaladja az uniós 
57%-os átlagot. 

Németország

Koppenhága

1

2

3

4

Vrå

Svenstrup

Aarhus

Albertslund
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Tanulás a fényesebb jövőre való 
felkészülés érdekében 

Az Európai Szociális Alaptól kapott 865 000 EUR értékű finan-
szírozásban részesült négyéves projekt célja, hogy jobban 
felkészítse a fiatalokat a munkaerőpiacon szükséges ismeretek 
és készségek tekintetében. A „College as a short cut to edu-
cation” (Rövidebb út a tudáshoz: a főiskolai oktatás) kezde-
ményezés, amelyet a Jylland északi részében lévő Vrå 
Folkehøjskole településen indítottak el, olyan tanfolyamot 
dolgozott ki, amelyben az oktatási rendszerben segítséget 
igénylő fiatalok támogatása érdekében különleges hangsúlyt 
fektettek a személyes motivációra és konzultációra. A projekt 
egyúttal a munkahelyekre is összpontosított egy olyan régió-
ban, ahol hiány van a szakképzett munkásokból az építőipar-
ban és az egészségügyi ágazatokban.

A célcsoport a 17 és 29 éves fiatalok voltak, akiknek nehéz-
ségeik voltak a rendszeres iskolai oktatás során, és akikből 
hiányzott a tudás és az ambíció is. Sokat közülük szociális 
szorongással, depresszióval, autizmussal, ADHD-vel és Asper-
ger-szindrómával diagnosztizáltak, néhányan pedig korábban 
drog- vagy alkoholfüggők voltak. E fiatalok legmagasabb fokú 
végzettsége az általános iskola, és emiatt nem kapnak sem-
milyen állami támogatást, és nem terjed ki rájuk az önkor-
mányzati szolgáltatási törvény, sem pedig a foglalkoztatási 
törvény hatálya. 

A projekt során 158 résztvevő végezte el a tanfolyamot, és 
110-en kezdtek el vagy fejeztek be valamilyen oktatási formát 
a projekt vége óta. További nyolc résztvevő munkát is talált.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
https://vraahojskole.dk/

A körforgásos gazdaság építése

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott projekt 
középpontjában a zöld átmenet és a körforgásos gazdaság 
áll az értékláncokon keresztüli együttműködés és konstrukció 
révén az erőforrások optimális felhasználásának biztosítása 
érdekében.

A projekt hároméves ciklusa során 37 vállalkozás szerzett 
ismereteket a körforgásos gazdasággal kapcsolatban, és 
támogatást kaptak arra, hogy új, környezettudatos vállalkozási 
modelleket dolgozzanak ki, valamint hogy optimalizálják az 
értékláncot. 

Az egyik részt vevő cég az aalborgi Komproment ApS volt, 
amely építőanyagokat értékesít, és tető- és homlokzati rend-
szereket dolgoz ki a dán piacra és exportra. Az ERFA 
502 000 EUR értékű hozzájárulásával a projekt segített a vál-
lalatnak abban, hogy konkrét és megvalósítható környezettu-
datos üzleti modellt dolgozzon ki, amely jelentősen nagyobb 
figyelmet és megrendeléseket kapott a mérnököktől, építé-
szektől és általában az építőipartól. 

2018-ban a Komproment megkapta a tekintélyes European 
SME Star Award díjat és a Construction Environment díjat is.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
https://www.komproment.dk/home
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Az energia- és erőforrás-hatékonyság 
modellje

Az ERFA 1,78 millió EUR értékben járult hozzá „Fenntartható 
lényeg” (Bæredygtig Bundlinje) fantázianevű projekthez 
a Nagy-Koppenhága fővárosi régióban, amelynek célja, hogy 
a vállalkozások energia- és erőforrás-hatékonyabbakká vál-
janak. Hosszabb távon hozzájárult Dánia zöld átmenetéhez, 
és javította a vállalkozások versenyképességét, amelyet költ-
ségmegtakarítások vagy „zöld alapelveken” nyugvó, döntő 
jelentőségű vállalkozásfejlesztések révén hoztak létre.

A projekt azon a feltételezésen alapult, hogy a kkv-k nem 
mérik fel az energia- és erőforrás-hatékonyságban elért elő-
rehaladás potenciálját, annak ellenére, hogy sokan tudják, 
hogy meg kellene vizsgálniuk az ilyen lehetőségeket.

A 2019 áprilisában befejeződött kezdeményezés során 101 
vállalkozás dolgozott ki környezettudatos üzleti modelleket, 
amelyek következtében jelentős mértékben csökkent az ener-
giafogyasztás és az anyagfelhasználás, valamint a CO2-kibo-
csátás is.

A rövid és hosszú távú hatások megvalósításán dolgozó pro-
jekt sikeresnek bizonyult abban, hogy tudatosította a vállal-
kozásokban, hogy az ügyfelek nagyobb fenntarthatóságot 
várnak el a jövőben a beszállítóiktól. A projekt annyira sikeres 
és az iránta való kereslet olyan nagy volt, hogy a tapasztala-
tokat egy új kezdeményezésbe emelték át, amely a Sustai-
nable Bottom Line 2.0 nevet viseli. Ezt hajtja végre a Gate 21, 
a régiók, önkormányzatok, vállalkozások és a Nagy-Koppen-
hágában lévő tudományos intézmények partnersége, amely-
nek célja a zöld változás és növekedés felgyorsítása.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
https://bit.ly/30T30So 

3
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Munka a társadalmi befogadás 
érdekében

A közép-jyllandi „Belül tágasabb” (Rummelig Imidt) nevet viselő, 
társadalmi befogadási és foglalkoztatási projekt új munka-
hely-teremtési eljárásokat tesztel és dolgoz ki azok számára, 
akik a munkaerőpiac peremére vagy azon kívülre szorultak, ezzel 
biztosítva a régió munkaerő-kínálatának jelentős növekedését.

A projektben önkormányzatok, szociális partnerek és vállalko-
zások vesznek részt a társadalmi befogadás foglalkoztatáso-
rientált perspektívájából. A kompetenciák, erőforrások és 
a tudás különböző ágazatokon átívelő kombinálásával mun-
kahelyeket hoztak létre a célcsoport számára.

A projekt együttműködik a célirányos civil tevékenységekkel, 
a vállalati hálózatokkal és a szociális gazdaságban működő 
vállalkozásokkal és tanácsadókkal. Ezeken a területeken belül 
14 tevékenységet indítottak el, amelyek új kezdeményezéseket 
dolgoztak ki a különböző célcsoportok számára.

Az Európai Szociális Alap több mint 3 691 millió EUR értékben 
járult hozzá a projekthez, amely több mint 100 vállalkozásból 
álló, 9 üzleti hálózatot hozott létre a befogadóbb munkaerő-
piac megteremtése érdekében. Ezen túlmenően a projekt egy 
szociális gazdasági tervet is elindított, amely hasznos isme-
reteket és inspirációt nyújtott, különösen az önkormányzatok 
javára. Végül pedig a projekt a régió szociális gazdasági 
tanácsadóival közösen dolgozott a kompetenciafejlesztésen.

2019 júliusában 800 résztvevőre számítottak a projekt idő-
tartama alatt; 520-an előrehaladást értek el, és 269-en befe-
jezték az előrehaladási folyamatot. Ezek közül 89-en később 
munkavállalóként helyezkedtek el, és 6 személy szociális 
gazdasági vállalkozás keretében dolgozik.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
https://www.rummeligimidt.dk/

4

https://www.rummeligimidt.dk/
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2019 és 2020 között a tagállamok frissítik 
intelligens szakosodási stratégiáikat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 2020 utáni operatív 
programjairól szóló tárgyalások részeként. Ezt 
szem előtt tartva John Edwards, az Európai 
Bizottság Közös Kutatóközpontjának munkatársa 
elmagyarázza, hogyan viszonyul Portugália az S3 
végrehajtásához és stratégiája javításához.

Tavaly ilyenkor a portugáliai Centro régió újabb RegioStars-
díj odaítélését ünnepelte. A Fundão városában lévő, 
a Sierra da Estrela nemzeti park szélén található Üzleti 

és megosztott szolgáltatási központ hozzájárult a térség dina-
mizálásához. Az önkormányzat által biztosított, korábban üre-
sen álló épületekben az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
számos izgalmas kezdeményezés mellett megosztott kutatási 
és személyzeti létesítményeket, közösségi munkahelyeket, 
üzleti inkubátorházat, digitális fablabot és egy képzési közpon-
tot finanszírozott. A központ jelenleg 14 vállalkozásnak ad 
otthont, köztük négy multinacionális vállalatnak, több mint 500, 
magas szintű képzettséget igénylő munkahelyet teremtve. 

A díjnyertes projekt azonban nem véletlenül összpontosít az 
információs és kommunikációs technológiákra. Ez Centro régió 
intelligens szakosodási stratégiájának (S3) egyik prioritása. 
Sőt, a kapcsolódó alprojektek némelyike egyéb S3-prioritá-
sokhoz kapcsolódik, mint például az erdőgazdálkodás, a turiz-
mus és az egészségügy. 

Az új ötletek és a több területet érintő projektek kidolgozása 
a régió 2015-ben létrehozott négy innovációs platformjának 
közös célkitűzése. Az ilyen „vállalkozói felfedezés” az intelli-
gens szakosodás sarokköve, és Portugáliában ez úgy követ-
kezett be, hogy a régiók proaktívak voltak, és kapcsolatba 
léptek a vállalkozókkal. 

Energizáló stratégiák

Nemcsak Fundão példája mutatja meg, hogy mit lehet elérni 
a stratégiai megközelítés révén. Egy megújuló energiával fog-
lalkozó algarvei munkacsoport megbeszélése közben született 
meg a Culatra 2030 projekt. A villamosenergia-termelés 
decentralizált rendszerének kidolgozását megcélzó projektet 
nemrégiben a Tiszta energia az EU szigeteinek elnevezésű 
kezdeményezés kísérleti projektjének választották. 

Egy másik példa Madeira, ahol az S3 keretében új lehetősé-
geket próbálnak találni egy meglévő domináns iparág, a turiz-
mus keretén belül. Az egyik projekt keretében megtervezik 
a jövő ipari konyháját, amelyben a sziget egyeteme és egy 
nemzetközi, Madeirán jelen lévő szállodalánc is részt vesz. 

Az S3 felfedezése és megosztása

Az intelligens szakosodás Portugália régiói számára lehetősé-
get nyújtott arra, hogy kidolgozzák saját innovációs stratégi-
áikat, és ezt követően javítsanak azokon. Ez rendkívül fontos 
tanulási folyamat volt, mivel Portugáliának korábban nem 
voltak hivatalos regionális innovációs stratégiái. Ezért 2019 

Az intelligens szakosodás 
erősítése Portugáliában
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májusában mind a hét portugál régió találkozott Faróban. 
A műhelytalálkozó házigazdája az Algarve régió volt, és a talál-
kozó lehetővé tette az S3-at irányító szakemberek számára, 
hogy megosszák tapasztalataikat, ötleteiket és 
terveiket, valamint hogy megvizsgálják az Euró-
pai Bizottság intelligens szakosodással kapcso-
latos, 2020 utánra vonatkozó javaslatait. 

A következő napon megosztották a műhelytalál-
kozó eredményeit a portugál kormányzat képvi-
selőivel, valamint egy nemzetközi közönséggel. 
A résztvevők örömmel hallgatták meg a spanyol 
partnerek véleményét a határokon átnyúló 
együttműködésről, valamint az Olasz Kohéziós Ügynökség 
beszámolóját az S3 nyomon követéséről. 

Faróban Dominique Foray professzor, aki sokat tett az intelli-
gens szakosodás fogalmának kidolgozásáért és terjesztéséért, 

megosztotta a gondolatait arról, hogy hogyan lehet javítani 
az intelligens szakosodáson. A régióknak legfőképpen folya-
matos felfedezési folyamatra van szükségük a prioritások 

megállapítása után, és nemcsak előtte, mivel 
a cél az, hogy létrejöjjön a kapcsolódó projektek 
kritikus tömege. 

A jelenlévők üdvözölték az intelligens szakosodás 
irányítására helyezett hangsúlyt a javasolt sza-
bályozásokban. Az élénk viták és a lelkes pre-
zentációk alapján világos, hogy a portugál 
régiókban hatalmas innovációs potenciál rejlik. 
Ennek megvalósítása érdekében javítani kell az 

irányítási struktúrákon és a vállalkozóknak, kutatóknak, vala-
mint számtalan, a saját lakóhelyén e tekintetben érdekelt 
egyéb félnek nyújtott lehetőségeken.   

 Az intelligens szakosodás Portugália régiói számára 
lehetőséget nyújtott arra, hogy kidolgozzák saját innovációs 

stratégiáikat és ezt követően javítsanak azokon. 

A RIS3 vezetői a hét portugál régióból, Észak-Hollandiából, Kelet-Macedóniából és Trákiából (Görögország) a RIS3 végrehajtását elősegítő célzott 
támogatással foglalkozó JRC-projektek szakértőivel.
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Az előrehaladás irányának 
kijelölése a városi 
Európa számára

Napjainkban a városok befolyása 
nyilvánvalóbb, mint valaha. 
Nyilvánvaló, hogy Európa jövője 
attól függ, hogy hogyan bánik 
a városaival, állítja Anna Lisa 
Boni, a EUROCITIES főtitkára.

Az egyenlő és befogadó társadalmak 
előmozdítására és a mindenki szá-
mára elérhető minőségi munkahe-

lyek biztosítására irányuló törekvéseink 
alapvető fontosságúak egy olyan Európában, ahol senki sem 
maradhat le. A digitális átalakulás kezelésére és az új tech-
nológiák használatának optimalizálására vonatkozó képessé-
günk létfontosságú a befogadóbb, hatékonyabb és 
méltányosabb Európa érdekében. Az éghajlatváltozás kezelé-
sére vonatkozó képességünk kritikus fontosságú a nemzetközi 
kötelezettségvállalások valóra váltásában. Ami pedig a leg-
fontosabb, a polgárok folyamatos bevonására tett erőfeszí-
téseink lehetőséget biztosítanak arra, hogy áthidaljuk az uniós 
döntéshozók és a nyilvánosság között tátongó szakadékot.

Az Európa és a városok számára mérföldkövet jelentő uniós 
városfejlesztési menetrend létrehozása után három évvel és 
a városi ügyekkel foglalkozó miniszterek által nemrégiben elfo-
gadott, a városfejlesztési menetrend jelenlegi állását értékelő 
Bukaresti Nyilatkozatot követően kiváló időpont ez arra, hogy 
megvizsgáljuk az EU és a városi együttműködés jövőjét.

Miért van szükség 
a városfejlesztési 
menetrendre?

A Bukaresti Nyilatkozat elismeri a városi 
területek növekvő fontosságát, mivel ez 
a polgárokhoz legközelebb álló kormány-
zati szint. A miniszterek azt is elismerik, 
hogy tőkét kell kovácsolni a városok által 
és róluk összegyűjtött bizonyítékokból, 
például a városfejlesztési menetrend kere-
tében létrejött partnerségek adataiból, 
nagyobb hangsúlyt fektetve a városi 

dimenzióra az uniós politikában, valamint szem előtt tartva 
azt a többi „menetrend” esetén is, mint például az új Lipcsei 
Charta vonatkozásában.

A városfejlesztési menetrend működésébe beágyazott part-
nerségi megközelítés társalkotási megoldások keretrendszerét 
hozta létre, amelyben a kormányzat különböző szintjei és az 
érdekelt felek vesznek részt olyan módon, amely egyébként 
nem következett volna be. A EUROCITIES aktívan részt vesz 
minden partnerségben, és a szakértelmével támogatja 
a városfejlesztést európai szemszögből, valamint támogatást 
nyújt az uniós szabályokhoz és pénzügyi eszközökhöz kapcso-
lódó kihívások esetén is. Ezek a partnerségek idáig számos, 
említésre méltó eredményt mutattak fel, többek között 
a következőket:
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k  a migránsok és menekültek integrálására irányuló uniós 
finanszírozáshoz való közvetlen hozzáférésre vonatkozó 
ajánlás, amelynek révén a kiosztott erőforrások jobban 
igazíthatók a helyi felelősségi területekhez;

k  körkörös városi mutatók a helyileg kialakított rendezési 
tervek végrehajtásának nyomon követése és megerősítése 
érdekében;

k  az innováció felgyorsítása a digitális megoldások vonat-
kozásában, hogy fellendítsék a közös alkotást és a repli-
kációt az európai városokban.

A városfejlesztési menetrend jövőbeli iterációja esetén kiemel-
kedően fontos annak biztosítása, hogy ezeket az eredményeket 
és ajánlásokat már kezdettől fogva alkalmazzák.

A városi hatásvizsgálatok ugyancsak sikeresnek bizonyultak 
abban, hogy a városszakértők közvetlenül bizonyítékokkal 
járuljanak hozzá az uniós döntéshozatali folyamathoz. 
A hatásvizsgálatok révén a városok közvetlen csatornán 
keresztül jelezhetik a szakpolitikai fejle-
ményekkel kapcsolatos esetleges aggálya-
ikat az uniós döntéshozóknak. Ilyenként 
elismerik, hogy a városok számos uniós 
jogszabály végrehajtóiként működnek, 
valamint annak fontosságát is, hogy be 
kell őket vonni a kormányzási eljárásokba. 
A szakpolitikai együttműködés ezen inno-
vatív, a különböző kormányzati szinteken 
átívelő megközelítése segít abban, hogy 
jobb eredményeket érjünk el az EU globális 
kilátásainak alakításában.

Erős városok

Míg az uniós fejlemények a városfejlesztési menetrendet illetően 
elsősorban pozitívak voltak, még mindig van lehetőség a menet-
rend bizonyos szempontjainak módosítására és javítására. Jó 
kezdet volna például a partnerségek hatásának és a partner-
ségekben való részvételnek a megerősítése. Bár a DG Regio 
partnerségek iránti kötelezettségvállalása elismerésre méltó, 
a többi Főigazgatóságnak is ugyanilyen aktívnak kell lennie, 
különösen akkor, ha a partnerség az adott Főigazgatóság tema-
tikus területéhez kapcsolódik. Tágabb értelemben ez azt jelenti, 
hogy hasznosabb volna, ha a Bizottságon belül közös megál-
lapodások volnának érvényben a Bizottság képviselőinek az 
egyes partnerségekben betöltött szerepével kapcsolatban.

Az EU és a városi együttműködés jövőbeli sikere szempontjá-
ból hasznos volna az is, ha a Főtitkárság vezető szerepet ját-
szana a Bizottság városfejlesztési menetrendben történő 

kötelezettségvállalásának felügyeletében. Ez jobban tükrözné 
a politikai döntéshozatal városi közigazgatási szervek által 
elfogadott ágazatközi megközelítését.

Erősebb vezetésre van szükség a városi kérdésekben uniós 
szinten. Ezért javasoltuk egy bizottsági alelnök jelölését, aki 
foglalkozik a városi ügyekkel, biztosítja a városvezetőkkel tör-
ténő folyamatos párbeszédet, a stratégiai irányítást és az 
uniós városfejlesztési politikák erősebb koordinációját.

Egy évente megrendezett uniós városfejlesztési csúcstalál-
kozó, amelyen az európai, nemzeti és városi vezetők megha-
tározzák a közös menetrendet, a felelősségi területeket és 
a fellépéseket, ugyancsak segítene a városi problémák hori-
zontális kezelésében, az Amszterdami Paktumban meghatá-
rozott informális tanácsi csúcstalálkozókra építve (mint például 
az, amelynek eredménye a Bukaresti Nyilatkozat).

A város évszázada

Mivel az európai és a helyi kihívások szo-
rosan összefüggnek, fontos a helyi, 
„városi” dimenzió pontos ismerete és 
ennek megfelelő megjelenése az európai 
döntéshozatalban. A városfejlesztési 
menetrend eszközeinek felhasználásával 
bevonhatjuk a városokat a közös kihívá-
sokra adható megoldások keresésébe, ami 
az erősebb EU létrehozását segítené elő, 
különösen akkor, ha az eredményeket 
beemelik a hosszabb távú uniós szakpo-
litikai fejlesztésekbe.

Szükség van arra, hogy tovább erősítsük 
a városfejlesztési menetrend szerepét és 
a hozzá kapcsolódó felelősségvállalást, 

hogy a „városi ügyek” oda kerüljenek, ahova valók: a politika 
élvonalába. Ez a városfejlesztési menetrend koherens straté-
giai keretrendszerré történő alakulásának biztosítását jelenti, 
párhuzamosan az új Lipcsei Charta kidolgozásával, amely az 
uniós városok szerepét támasztja alá.

A városok adnak otthont a legtöbb európainak, ezért biztosíta-
nunk kell, hogy a „városi” minden döntéshozatali szinten elfog-
lalja az őt megillető helyet. De vonjuk le a többszintű 
kormányzási kísérletek értékes tanulságait is, és ne feledkezzünk 
meg a szakpolitika művelésének alapvető okáról. A városokkal 
történő munka az emberekkel történő munkát jelenti.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.eurocities.eu

Az EUROCITIES számos jelentős 
európai város politikai plat-
formja. A hálózat Európa több 
mint 140 legnagyobb városának 
helyi önkormányzatát és több 
mint 40 partnervárost foglal 
magában, amelyek mintegy 130 
millió polgárt kormányoznak 39 
országban.

http://www.eurocities.eu/
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YOUTH4REGIONS MÉDIAPROGRAM

A Youth4Regions médiaprogram a regionális politikára 
szakosodott újságírók új nemzedékének kiképzését támogatja. 
Arra ösztönzi ezeket az ifjú európaiakat, hogy beszámoljanak az 
uniós finanszírozású projektekről. 

Alább olvasható két újabb cikk a fiatal újságíróknak szóló 
YOUTH4REGIONS blogverseny pályaművei közül. 

Milánó csírázófélben van

Alig fél évszázaddal Krisztus 
születése előtt a római költő, 
Vergilius kifejezte bánatát a földjei 
elvesztése miatt egy idősebb 
honfitársa, Meliboeus melankolikus szavain 
keresztül, aki Rómába kényszerült száműzetésbe. 
Abban az időben az Európában és Ázsiában élők 
fő bevételi forrása a mezőgazdaság volt, az 
emberek legnagyobb része vidéken lakott, míg 
a nagyvárosok az értelmiségiek és politikai 
szereplők csomópontjai voltak. 

A helyzet azóta gyökeresen megváltozott: a dolgozó 
népesség ipari készségeket szerzett, és zsúfolt városi 
központokban él, míg a megművelt területek olyan 

helyekre szorultak vissza, ahol a mezőgazdaságot nagy lép-
tékben művelik. E két véglet között egy steril és lassan mozgó 

területi tipológia jelent meg: az úgynevezett városkörnyéki 
területek, ahol a városi és mezőgazdasági jellemzők összefo-
nódnak, néha sajnálatos következményekkel. 

Az ilyen megoldások elkerülhetetlenül zsákutcába 
vezetnek: újféle környezettudatosság van terjedő-
ben, amely alacsony árú, nulla kilométeres termé-
keket szeretne, amelyeket rendkívül nehéz találni 
egy olyan világban, ahol a vidék nagyon távol van 
a nagyvárosi területektől. Ezenkívül a településeken 
hiányzik a humán tőke homogenitása: a nem fog-
lalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 
fiatalok százalékos aránya drámaian megnőtt az 
elmúlt években; a migránsok városokban történő 

integrációja még mindig folyamatban van; és számos európai 
országban, köztük Olaszországban is agyelszívás tapasztal-
ható a magasan képzett kutatók körében. 

De mi van, ha a városkörnyéki területek fejlesztése megoldást 
nyújt mindkét helyzetre? Vergilius verseit a modern idők visz-
szhangoznák – a gyorsan mozgó nagyvárosi területeknek 
hátra kell lépniük, és emlékezniük kell a bukolikus időkre.

Itt jön a képbe az OpenAgri: az ERFA által finanszírozott projekt, 
az innovatív városfejlesztési tevékenységek olaszországi meg-
jelenése, amelynek célja a város és a vidék modern kapcsola-
tából fakadó, fent említett nehézségek ellensúlyozása. A projekt 
Nagy-Milánóra összpontosít, amely a terméketlen és félig 
elhagyott – nem lakott és műveletlen – területekkel körülvett 
expanzív és rendkívül igényes nagyváros tökéletes példája. 

Francesca jelenleg az olaszországi Bocconi Egyetem 
gazdasági és társadalomtudományi szakán tanul 

alapképzésben, ahol az első tanévben egy 
helyi újságnál szerzett tapasztalatának 

köszönhetően most gazdasági és 
oknyomozó újságírásra szakosodik.
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Az OpenAgri jelmondata az „Új munkahelyekhez új készségek 
a városkörnyéki mezőgazdaságban”, és az a célja, hogy szi-
nergizmust hozzon létre a városkörnyéki központok földterületi 
erőforrásai, a humán tőke és a műszaki haladás között. 

A projektet Rossana Torri, Olaszország Politechnikai Egyete-
mének tanára hívta életre 2016-ban Milánó helyi önkormány-
zatának határozott támogatásával, amely az OpenAgri 
projektre a város élelmiszer-központú politikájának öröksége-
ként és az induló vállalkozások, innovatív kkv-k és a társadalmi 
befogadás erőteljes ösztönzőjeként tekintett. 

Az OpenAgri működésének megértéséhez be kell mutatnunk 
a Cascina Nosedo nevű új projektközpontot, amely Nagy-Mi-
lánó külső részén található. Ez a technológiailag rendkívül 
fejlett és innovatív labor a legfejlettebb kutatási tevékeny-
ségeknek kíván otthont adni, ideértve az OffiCucina, az Aqua-
ponics Greenhouse és a Development Centre (fejlesztési 
központ) projekteket. 

A fejlesztési központ az OpenAgri messze egyik legtermékenyebb 
és úttörő eleme, amelynek célja, hogy úttörő szerepet töltsön 
be az európai városkörnyéki agrár-élelmiszeripari tevékenysé-
gekben. 18 kiválasztott tevékenységre összpontosít, amelyeket 
a környezetvédelmi, technológiai vagy társadalmi megoldásokkal 
kapcsolatos legmodernebb ötletek tesznek egyedivé. 

Például a SMAF – Smart Agriculture for Flowers (intelligens 
mezőgazdaság a virágok érdekében) projekt várhatóan áttö-
rést hozó innovációval jelentkezik a vízfogyasztás optimalizá-
lása terén, azzal a céllal, hogy „többfunkciós és precíziós 
mezőgazdasági projektet hajtson végre, amelynek keretében 
ehető és aromás virágokat termesztenek intelligens mező-
gazdasági megoldások használatával.” 

Egy másik figyelemre méltó tevékenység az IO P-ORTO szövet-
kezeté, amely migránsoknak nyújt elhelyezkedési lehetőséget 
különböző tevékenységek révén, például a világ különböző kert-
jei, városi kertek, egyéni modellek kiválasztása témakörben.

Összefoglalva tehát az EU-tól érkező jelentős támogatás segít-
ségével Milánó városa holisztikus és progresszív küldetésre 
szánta el magát, amelynek célja az élelmezés fenntarthatósá-
gának növelése, miközben új, magas képzettséget igénylő mun-
kavégzési lehetőségeket hoznak létre, növelve a társadalmi 
kohéziót az elfelejtett városkörnyéki területek regenerálásával. 

Vergilius romantikus sorainak bukolikus hangulatát most a 21. 
századi városi élet igényeihez igazították. A város és a vidék 
már nem válik el élesen egymástól, és nem összeegyeztethe-
tetlenek egymással, hanem homogén módon átalakulnak, 
kombinálva a nagyvárosi területekre jellemző technológiai 
fejlődést a vidék területek környezeti fenntarthatóságával. 

 [...] hazánk édes mezeit s e határt odahagyjuk. 
Hontalanul bolygunk: de te, Títyrusom, zugod árnyán, 

Szép Amaryllisedért a vadont epekedni tanítod. (Lakatos István fordítása) 
Vergilius, első ekloga



36

Társadalmi befogadás 
a jobb jövő érdekében: 
zene a fülünknek
Fogd meg az utcán lézengő gyermekeket, 
és helyezd őket szociális környezetbe, ahol 
a tanulás, a fegyelem és a tisztelet játssza a fő 
szerepet. Ez az Európai Unió által támogatott 
Orquestra Geração célkitűzése, amely 2007 óta 
folyamatosan hozza a gyümölcseit.

Az egész a portugáliai Amadorában lévő Miguel Torga 
Általános Iskolában kezdődött, mára pedig már 22 
iskola vesz részt ebben a kezdeményezésben. Az 

Orquestra Geração, vagy a „Generációs zenekar” egy társa-
dalmi intézkedési projekt, amelyet a problémás területeken 
lévő iskolákban működtetnek. Az elképzelés az, hogy ingye-
nesen biztosítanak zenei nevelést a diákoknak a rendes iskola 
mellett az elemi oktatás első ciklusától a harmadikig.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által több mint 
350 000 EUR értékben társfinanszírozott zenei nevelési pro-
jekt nem európai, hanem egy venezuelai filozófiai megkö-

zelítésben gyökerezik. 1973-ban José António Abreu sikereket 
ért el az El Sistema (A rendszer) modelljével, amelyet azóta 
világszerte használnak. 

José António sikeres zenész és zongoraművész, és olyan 
 eszközt hozott létre, amely elősegítette az országában lévő, 
hátrányos helyzetű környezetből érkező gyermekek önrendel-
kezését. Ennek alapján több mint 900 000 diák és 10 000 tanár 
részvételével megalapította az Ifjúsági és Gyermekzenekarok 
Venezuelai Nemzeti Rendszerét.

A modellt sikeresen megismételték Portugáliában is. Az 
Orquestra Geração projektet a Nemzeti Zeneművészeti Kon-
zervatórium és a Portugál Ifjúsági Rendszer Ifjúsági Szimfo-
nikus Zenekarainak Egyesülete irányítja. A projektre mintegy 
80 tanárt osztottak be, hogy a növekvő keresletnek meg tud-
janak felelni. A diákok bármilyen szimfonikus zenekari hang-
szert kiválaszthatnak, választhatnak akár ütőhangszert is vagy 
kórustagságot is. Ez a sokszínűség azt jelenti, hogy mindenki 
lényeges szerepet tölt be a csoportban, és megerősíti azt az 
elképzelést, hogy együttműködnek egy közös cél érdekében.
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A kulcsszó a befogadás. Helena Lima, az Orquestra Geração 
oktatási koordinátora hangsúlyozza a fiatalokból álló zenekari 
hálózat létrehozásának fontosságát annak érdekében, hogy 
mindenkinek teljes oktatási élményt biztosítsanak, különösen 
„azoknak a gyermekeknek és serdülőkorúaknak, akik szociális 
és oktatási szempontból veszélyeztetettek”. A projekt az okta-
táshoz kapcsolódó, erőteljes szociális elemet is tartalmaz, 
segítve a problémásnak tekintett iskolákon belüli oktatás bizo-
nyos hiányosságainak javítását. 

Helena úgy véli, hogy egy zenekarban történő rész-
vétel segíthet bizonyos diákok által tapasztalt 
„nehézségek” és az ezen iskolákra jellemző magas 
lemorzsolódási arány visszafordításában. Az intenzív 
zenekari gyakorlás és a zeneórák révén, amelyek sok 
tanórán kívüli időt felvesznek, lehetőség van a fia-
talok társadalmi integrációjára, valamint a fejlődésük 
elősegítésére és az önbecsülésük javítására. Helena 
szerint a csapatmunka, az együttműködés, az elkö-
telezettség és a tisztelet az alapvető értékek.

A jövőben a zenekar reméli, hogy bővítheti a tevékenységét, 
és határokon átívelően is előmozdíthatja a projektet, külö-
nösen a portugál nyelvű afrikai országokban. A kezdeménye-
zés ezidáig megvalósította a célkitűzéseit, és sok fiatal 
számára rendkívüli lehetőség arra, hogy szabad idejükben 
kottákat tanulmányozzanak vagy még nem tökéletes skálá-
kat gyakoroljanak. Az ehhez hasonló társadalmi integrációs 
projektek kulcsfontosságúak a teljes társadalmi fejlődés 
elérésében és az egyenlőtlenség elleni küzdelemben. 
Ez a tudás pedig zene a fülünknek.  

Maria Inês a portugáliai Portói Egyetemen 
tanul kommunikáció és újságírás szakon, 

ahol jövőre diplomázik. Rendkívül érdeklik 
a nemzetközi problémák, és jelenleg 

igyekszik a legtöbbet kihozni abból, hogy 
amatőr újságíróként különböző egyetemi 

újságokba és magazinokba ír.
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ADATPONT:

A beruházási terv nyomon követése  
a kohéziós politika keretében

2019 szeptemberében a Bizottság közzétette 
a 2014–2020-as kohéziós politikai programok 
keretében végrehajtott beruházásokat jelző adatok 
legfrissebb éves összefoglalását. 2018 júniusától 
2019 júniusáig a projektekre szánt reálgazdasági 
beruházások átfogó kerete meghaladta 
a 90 milliárd EUR értéket. A 2014–2020-as 
kohéziós politikai költségvetés projektekre szánt 
részesedése a rendelkezésre álló 485 milliárd EUR 
81%-át teszi ki. Ugyanakkor a projekteknek 
történő kifizetések elérték a teljes költségvetés 
29,4%-át, vagyis 143 milliárd EUR-t. 

1. A címlapokra való nagy számokon 
kívül mit jelentenek ezek az adatok? 

A részletes adatok úgynevezett „információs térképeket” hoz-
nak létre a beruházások előrehaladásával kapcsolatban ala-
pok, országok, témakörök és egyéni programok szerint. Például 
különböző mértékű előrehaladás történt az egyes kohéziós 
politikai alapok esetében.

A beruházások előrehaladása országonként is rendkívül vál-
tozó: Magyarország, Hollandia, Luxemburg és Ciprus esetében 
a legmagasabb a projektekre elkülönített kohéziós politikai 
beruházások aránya. Hollandia, Finnország, Ciprus és Svédor-
szág teljesítenek a legjobban a kiadások tekintetében.

2.  Miért tűnik úgy, hogy néhány ország 
tartósan az uniós átlag felett vagy 
alatt van az idők folyamán?

A támogatott projektek arányait és a kiadásokat tekintve fon-
tos eltérések vannak az átlagos arányok tekintetében. Az 
„odaítélt arányok” változásai részben az olyan nemzeti gya-
korlatokkal magyarázhatók, hogy többé-kevésbé érett projek-
tet választanak ki, vagy éppen késedelmes a kiválasztási 
eljárás. A kiadásokkal összefüggő késedelmek olyan ténye-
zőkhöz kapcsolódhatnak, mint a lassú kiválasztás, a többéves 
infrastrukturális projektek hangsúlyos jelenléte vagy a kevésbé 
érett projektek kiválasztása.

Ha többet szeretne megtudni, az alábbi adattörténet https://t.
co/AMPloGsUAb elmagyarázza a legutóbbi diagram („repülő 
zászlók” szórási diagramja) értelmezési módját, és segít meg-
érteni a változó arányú előrehaladás néhány lehetséges okát.

Kohéziós politikai beruházási előrehaladás 2014 és 2020 között alapok szerint 2019 
június végén (milliárd EUR)

Tervezett összbe-
ruházás 2014–

2020 között

Összesen odaítélt 
beruházás  

2019 júniusában 
% odaítélt

Összberuházás  
2019 júniusában 

 Kiadás (%) 

Kohéziós Alap 74,8 67,9 91% 23,3 31%

ERFA 278,9 225,4 81% 75,2 27%

ESZA 120,7 91,1 75% 38,7 32%

YEI 10,3 9,2 89% 5,2 51%

Teljes összeg 484,8 393,6 81% 142,5 29%

Forrás: ESB-ALAPOK NYÍLT ADATPLATFORMJA https://t.co/SisUVGjm6x 
Interaktív diagram névleges értékekkel (EUR): https://t.co/SIVHNbsN78 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/ESIF-investment-progress-reading-the-flying-flags/ckvj-tgra
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/ESIF-investment-progress-reading-the-flying-flags/ckvj-tgra
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/Cohesion-policy-2014-2020-investment-progress-by-f/yek3-4gsi
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Van olyan téma, amelyről szívesen olvasna többet a jövőbeli 
Panorama ADATPONT rovatában?

Szeretné, ha egy konkrét adatkészletet tennénk közzé az esb-alapok 
nyílt hozzáférésű adatplatformján?

Amennyiben igen, írjon nekünk: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

Kövesse a vitát a Twitteren #ESIFOpendata 

vagy iratkozzon fel a hírlevelünkre: https://europa.eu/!UM69Hx

Kohéziós politikai beruházási előrehaladás 2014 és 2020 között 
országok szerint 2019 június végén
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3. Kiket érdekelhet az adatbázis?
Az adatbázis elsősorban a kohéziós politika érdekelt felei és 
a kutatók számára lehet érdekes. 2019 augusztusára az adat-
bázist több mint 29 000 felhasználó tekintette meg, hatezren 
pedig le is töltötték!

Ezek az adatok megkönnyítik a tervezett beruházások felhasz-
nálásának nyomon követését. A gazdag programozási és 
tematikus részletesség, valamint az, hogy éves pillanatfelvé-
teleket biztosít, kulcsfontosságú a beruházási folyamattal 
kapcsolatos referenciainformációk tekintetében.

4. Hogyan gyűjtötték össze az adatokat?
A kohéziós politikai programok pénzügyi adatokat gyűjtenek 
a jóváhagyott (kiválasztott) projektekről, és évente háromszor 
jelentést tesznek a Bizottságnak. A határidők: december 31-e, 

június 30-a és szeptember 30-a. A Bizottság ezután össze-
hasonlítja a pénzügyi adatokat a program finanszírozási ter-
veivel. Az adatbázist rendszeres időközönként frissítik, hogy 
tükrözze a javításokat. 

Tekintse meg az adatokat az esb-alapok nyílt hozzáfé-
résű adatplatformján: 
Az esb-alapok nyílt hozzáférésű adatplatformján megtalálja 
az előre formázott „végrehajtott finanszírozási” diagramokat 
is, amelyek adatokkal szolgálnak az áttekintő, illetve a témák, 
alapok, országok és programok oldalon: https://cohesiondata.
ec.europa.eu/overview 

Az alábbi adattörténet elmagyarázza, hogyan kell olvasni az 
animált szórási diagramokat ezen pénzügyi adatok alapján: 
https://t.co/AMPloGsUAb   

Forrás: ESB-ALAPOK NYÍLT ADATPLATFORMJA https://t.co/SisUVGjm6x
Interaktív diagram névleges értékekkel (EUR): https://t.co/kJHDLSeVmg 

Odaítélt arány (%)
Kiadások aránya (%)

mailto:REGIO-EVAL%40ec.europa.eu?subject=
https://twitter.com/search?q=%2523ESIFOpendata&src=typd&lang=en
https://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview#
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview#
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/ESIF-investment-progress-reading-the-flying-flags/ckvj-tgra
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/Cohesion-policy-2014-2020-investment-progress-by-c/d4fh-q5fg
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2019. június 20–21-én Bukarest adott otthont 
az EU kohéziós politikáját értékelő 
8. konferenciának, amelyet a Bizottság szervezett 
az EU soros román elnökségének égisze alatt. 
A „Beruházás a közös jövőnkbe” konferenciacím 
emlékeztet a kohéziós politika alapjául szolgáló 
szolidaritás alapelvére, amely létfontosságú 
a megosztott irányítás keretében, 
a tagállamokkal együttműködésben 
végrehajtott szakpolitika esetében. 

A konferencia megnyitása során Creţu biztos hangsú-
lyozta, hogy a szakpolitika az uniós polgárok életminő-
ségét javító beruházásokat támogatja. A jövőbeli 

többéves pénzügyi keret összefüggésében a biztos felsorolta 
a jövőbeli kohéziós politika legfőbb kihívásait, bemutatva 
néhány olyan működő megoldást, amelyek segítenek az erő-
teljes teljesítményorientáltság javításában a jövőbeli progra-
mok előkészítésében, valamint az európai szemeszterrel való 
kapcsolatok erősítésében.

Daniel Suciu, Románia miniszterelnök-helyettese üdvözölte 
a résztvevőket, és kiemelte a kohéziós politika azon képességét, 
hogy folyamatosan képes alkalmazkodni oly módon, hogy 
a változó körülmények ellenére is releváns maradjon. Roxana 
Mînzatu, Románia európai alapokért felelős minisztere felszó-

lalásában kiemelte a kohéziós politika értékelésének fontos-
ságát a konkrét eredmények polgárok között történő terjesztése 
tekintetében a megalapozatlan kritika megelőzése érdekében. 
Michael Schneider, a Régiók Bizottságának tagja hangsúlyozta, 
hogy az értékelés alapvető eszköz annak bemutatásában, hogy 
hogyan járult hozzá ez a szakpolitika az uniós régiók körülmé-
nyeinek javításához. 

A szerep

A kétnapos vita során a szakértők nyolc tematikus munkaér-
tekezleten beszélgettek a nyomon követés és az értékelés 
szerepéről és funkciójáról különböző forgatókönyvek – mint 
például az integrált területi stratégiák és az intelligens sza-
kosodási stratégiák – keretében. A nagy adathalmazok keze-
lése, ezek rendelkezésre állása és megbízhatósága, valamint 
a nemzeti, uniós és nemzetközi szintű értékelési rendszerek 
voltak a párhuzamos műhelytalálkozók főbb témái. Az ötödik 
munkaértekezlet a „Mi működik és mi nem a kohéziós politi-
kában?” provokatív címet viselte, és a 2007–2013-as utólagos 
értékelés eredményeivel foglalkozott a Bizottság jövőbeli prog-
ramozási időszakot érintő egyszerűsítési és rugalmassági 
ajánlásait illetően.

A jelenlévőknek feltették az alábbi kérdést: „Mi az értékelés 
legfontosabb szerepe?” Alapvető elemekként az elszámoltat-
hatóságot, a szakpolitikai tanulást és a kommunikációt emel-
ték ki, amelyek szempontjából az értékelés hasznos volt, és 
végül ezt vitatták meg a záró plenáris ülésen. 

#CohesionEval2019 
Beruházás a közös jövőnkbe
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Az értékelés mint a változás előhírnöke

Iliana Ivanova, az Európai Számvevőszék kohéziós, növekedési 
és társadalmi befogadási beruházásokért felelős II. kamarájának 
elnöke hangsúlyozta, hogy az előzetes, félidős és utólagos érté-
kelések mind rendkívül fontosak és kiegészítő jellegűek: egyesek 
a szakpolitika kialakításában szükségesek, mások központi sze-
repet játszanak az eredmények polgároknak történő bemuta-
tásában és az elszámoltathatóság megerősítésében. 

Az értékelés igazi változást jelenthet, mondta Mariana Hrist-
cheva, a DG Regio értékeléssel és európai szemeszterrel fog-
lalkozó egységének vezetője. Jelezheti, hogy a beruházásokat 
jól tervezték-e meg, jól helyezték-e el, valamint hogy képe-
sek-e a hozzáadott érték előmozdítására, ezáltal fontos sze-
repet betöltve a szakpolitika jövőbeli kialakításának és 
végrehajtásának javításában. 

A szilárd és tényeken alapuló értékelések előfeltétele az ada-
tok rendelkezésre állásán és megbízhatóságán múlik. Azonban 
ahogy Veronica Gaffey, a Bizottság Szabályozói Ellenőrzési 
Testületének elnöke hangsúlyozta, a nagy adathalmazokat 
nem lehet pajzsként használni a közpolitikai hiányosságok 
elrejtésére: a politikusok célja az kellene, hogy legyen, hogy 
erős narratívát építsenek, amely lehetővé teszi a polgárok 
számára, hogy megértsék az elért eredményeket, valamint 
magyarázatot ad arra, hogy bizonyos programok miért nem 
érik el a tervezett célokat. 

A kohéziós beavatkozások többek között innovatív és élvonal-
beli ötleteket is érintenek, amelyek jellegüknél fogva kocká-
zatokat rejtenek magukban. Így Philip McCann, a Sheffieldi 
Egyetem Menedzsment Karának professzora szerint a szak-
politikának lehetővé kell tennie a hibákat, és a politikusoknak 
meg kell tanulniuk elfogadni, hogy a kísérletezés nem mindig 
vezet sikerhez. Az értékelés nem az ítélkezésről és a minősí-
tésről szól, hanem arról, hogy visszajelzést adnak egy szak-
politika javítása érdekében.

Az eredmények terjesztése

A megbízható kapcsolatok és a jó kommunikációs tervek az 
értékelési tervek terjesztése tekintetében segíthetnek elkerülni 
azokat a helyzeteket, amikor a bírálatok eltúloznak bizonyos 
negatív eredményeket a szakpolitika támadása érdekében, míg 
a pozitív eredmények megvalósulása esetleg több időt igényel, 

de hosszabb élettartamú hatásokkal járhat. Ezenkívül a poli-
tikusoknak és a szakértőknek különböző megközelítések révén 
kell kommunikálniuk az eredményeket és a kudarcokat 
a közönségtől függően, miközben elkerülik az egyszerűsítés 
csapdáját a „marketinggyakorlat” művelésével. 

Mihaela Virginia Toader, az Európai Alapok Minisztériumának 
államtitkára Romániában azzal zárta a konferenciát, hogy 
hangsúlyozta a strukturált értékelések örökzöld fontosságát: 
a programozóknak értékelésre van szükségük, hogy megtudják, 
hol lehet javítani; a polgároknak és az adófizetőknek tudniuk 
kell, hogyan költötték el a pénzüket; és a politikusoknak azért 
van szükségük az értékelésekre, hogy megerősítsék az intéz-
kedéseiket a jövőbeli szakpolitikák kialakításakor. 

Az értékelés és a további fejlesztések megvitatásán kívül 
a konferencia kiváló kapcsolatépítési lehetőséget biztosított 
az érdekelt feleknek, akik között kutatók, gyakorlati szakem-
berek és tagállami politikai döntéshozók egyaránt voltak. 

Széles körben elismerték a kohéziós politika terén elvégzett 
jelentős munkát és a Bizottság úttörő szerepét az értékelés 
előmozdítójában és lehetővé tételében. Ahogy Eric von Breska, 
a DG Regio szakpolitikai igazgatója kiemelte, az értékelés 
a szakpolitikai ciklus sarokköve, amikor az értékelési folyama-
tot és annak eredményeit egyaránt a programok végrehajtá-
sának támogatására és a szakpolitika jövőjének kidolgozására 
használják. A legfőbb prioritás a reális és ambiciózus célki-
tűzések meghatározása annak érdekében, hogy egyértelmű 
és megvalósítható kohéziós beavatkozásokat hozhassunk létre 
az előttünk álló kihívások kezelése érdekében.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A konferencia weboldala, ideértve a tagállamok értékelő 
előadásait, videókat és posztereket:
https://europa.eu/!up98Ct
Az esb-alapokkal kapcsolatos nyílt hozzáférésű adatportál:  
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
Az Értékelési Hálózat: https://ec.europa.eu/regional_policy/
hu/policy/evaluations/network/

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2019/05/31-05-2019-8th-evaluation-conference-of-eu-cohesion-policy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/evaluations/network/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/evaluations/network/
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2014-ben felülvizsgálták az Európai Unió Szolidaritási 
Alapjának keretszabályozását: Az EUSZA programjait 
jelenleg az Európai Parlament és a Tanács 661/2014/EU 

rendelettel módosított, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet szabályozza. 
A reform számos változást vezetett be az Alap tevékenységei 
tekintetében, például a regionális katasztrófák elfogadhatósági 
kritériumainak pontosítását, a kérelmek előírt jelentkezési határ-
idejének meghosszabbítását, a végrehajtási időszak meghosz-
szabbítását, valamint az előlegek bevezetését.

2002 és 2017 között az EUSZA 5,24 milliárd EUR-t mozgósí-
tott beavatkozásokra 84 katasztrófa esetében, amelyek 23 
tagállamban és 1 csatlakozásra váró országban következtek 
be. A források mintegy 90%-át nemzeti szinten jelentős káro-
kat okozó katasztrófákra különítettek el, elsősorban földren-
gések, árvizek és viharok kapcsán történő segítségnyújtásra. 

Mindazonáltal az Alap helyi katasztrófák esetén is segítséget 
nyújt, például regionális és a szomszédos országban bekövet-
kező katasztrófák esetén. Az ábra az EUSZA-beavatkozások 
eloszlását jeleníti meg a katasztrófa éve, besorolási osztálya 
(jelentős, regionális, helyi), típusa (áradások, viharok, földren-
gések, erdőtüzek) és az uniós támogatás mértéke (a buborék 
mérete) szerint.

Mint látható, az Alap működési környezetének egyik jellemzője 
az esemény magas kiszámíthatatlansága és a katasztrófák 
mértéke évente. Például a gyakoriság tekintetében 2010-ben 
és 2014-ben számos katasztrófát regisztráltak (évente leg-
alább 10 eseményt), az EUSZA szempontjából legnyugodtabb 
évek pedig 2004, 2006 és 2011 voltak. 

Jelentős előrelépések

Emiatt az Alap forrásait nem határozzák meg előre az éves 
uniós költségvetésben, hanem egy éves költségvetési plafonon 
alapulnak, amely 2014 óta 500 millió EUR 2011-es árakon, 
és az adott évben fel nem használt forrásokat át lehet vinni 
a következő pénzügyi évre.

Az Alap működéséről az Alap 2002-es bevezetésétől 2017-ig 
bezárólag készült elemzés, amely megvizsgálta az Alap vég-
rehajtását és teljesítményét a jóváhagyás, a végrehajtás és 
a beavatkozások eredményessége és időhatékonysága tekin-
tetében; az Alap 2014-es felülvizsgálatának szerepét; az 
EUSZA és egyéb uniós, katasztrófakockázat-kezeléssel fog-
lalkozó szakpolitikai eszközök közötti szinergiákat; valamint 
a szakpolitikai eszköz uniós hozzáadott értékének érdekelt 
felek általi megítélését és szerepét a katasztrófa-kockázat-
kezeléssel foglalkozó nemzeti rendszerek szakpolitikai fejlesz-
téseinek megihletésében. 

A 2018 szeptembere és 2019 márciusa között végzett érté-
kelés a Bizottság minőségi jogalkotási alapelveit követte, és 
az alábbi öt értékelési szempontot vizsgálta: eredményesség, 
hatékonyság, koherencia, relevancia és uniós hozzáadott érték. 
Az értékelés ezenkívül figyelembe vette az uniós szolidaritás 
eszközspecifikus értékelési kritériumát is. 

Az értékelés megállapította, hogy különösen a 2014-es 
reformnak köszönhetően az Alap végrehajtása jelentős mér-
tékben javult, különösen a regionális katasztrófák kérelmeinek 
jóváhagyási arányát és az Alap helyszínen történő végrehaj-
tásának idejét tekintve. 

Az EU Szolidaritási Alapja 2002 
és 2017 között: minden 
eshetőségre készen
Az EU Szolidaritási Alapja egy 2002-ben létrehozott szakpolitikai eszköz, amelynek célja, hogy 
támogassa az uniós beavatkozásokat az uniós tagállamokban és a csatlakozásra váró országokban 
bekövetkező nagy katasztrófák – például árvizek, földrengések, vulkánkitörések, erdőtüzek, aszály és 
más természeti katasztrófák – esetén. Az Alapot az érintett országból származó kérelem alapján lehet 
mozgósítani, feltéve, hogy a katasztrófa európai szintű beavatkozást igényel.
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A 2014-es reform után a regionális katasztrófákkal kapcsolatos 
EUSZA-támogatást kérő sikeres pályázatok aránya 31%-ról 
85%-ra nőtt azzal, hogy eltávolították a pályázatok elfogadha-
tóságával kapcsolatos bizonytalanságot. Ami a végrehajtás 
sebességét illeti, a kérelem benyújtásától a teljes EUSZA-tá-
mogatás kifizetéséig eltelt idő 12%-kal csökkent, jóllehet még 
mindig körülbelül egy évbe telik. Ennek ellenére a jelentős ter-
mészeti katasztrófák által érintett tagállamok kezdeti pénzügyi 
korlátai áthidalhatók azzal, hogy előzetes EUSZA-kifizetéseket 
kérvényeznek röviddel a kérelem benyújtása után. 

Az értékelésben lévő elemzés további fejlesztési lehetőségeket 
is azonosított, például az Alap támogathatósági feltételeinek 
megfelelőbb összehangolását a katasztrófakockázat-kezelés 
„közös újjáépítés” alapelvével, amelynek megfelelően 
a katasztrófát követő helyreállítási szakasz létfontosságú az 
ellenálló infrastruktúra kiépítésében. 

A további javítási lehetőségek közé tartozik például a bevált 
gyakorlatok előmozdítása és a robusztus kárbecslési mód-
szertanok kidolgozása a tagállamokban az EUSZA-támogatás 
optimális kihasználásának biztosítása érdekében. Az 
EUSZA-beavatkozások kommunikációs erőfeszítéseinek meg-
erősítésével pedig nőhet az EU szolidaritási erőfeszítéseinek 
láthatósága a tagállamokban. 

Összegzésül az értékelés megállapítja, hogy az Alap alkal-
mazkodó és rugalmas eszköz a katasztrófahelyzetekben tör-
ténő uniós beavatkozások esetén, uniós hozzáadott értékkel 
járulva hozzá a katasztrófareagálási helyzetekben a tagálla-
mokban és a csatlakozásra váró országokban. 

A jövőben a Bizottság javasolni fogja az EUSZA jogalapjának 
módosítását annak érdekében, hogy segíteni lehessen a tag-
államoknak az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatti 
hatások mérséklésében a leginkább érintett területeken és 
ágazatokban, különösen azon kis- és középvállalkozások 
esetében, amelyek jelentős kitettséggel rendelkeznek az 
Egyesült Királyság és a közigazgatási szervek irányába. Ezen-
kívül a Bizottság azt is javasolja, hogy 10%-ról 25%-ra (vagy 
legfeljebb 100 millió EUR értékre) növeljék az Alap által biz-
tosított előleget azon pénzügyi támogatás esetén, amely 
várhatóan felgyorsítja az Alap végrehajtását a támogatást 
kérő tagállamokban.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A Bizottság javaslata a Tanács 2012/2002/EK rendeletének 
módosításáról: 
https://europa.eu/!Kp48yu
https://europa.eu/!Hx63Jd 
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^ Az ábrán a 2002 és 2017 között bekövetkezett katasztrófák 84 jóváhagyott EUSZA-támogatása látható.
   Forrás: Európai Bizottság, ellenőrző adatok, 2002–2017

EUSZA-támogatások a legkülső régiókban:
2007 – Réunion, FR – Gamède ciklon
2007 – Martinique, Guadeloupe, FR – Dean hurrikán
2010 – Madeira, PT – Árvíz és földcsuszamlások
2016 – Madeira, PT – Erdőtüzek

EUSZA jóváhagyott_jelentős EUSZA jóváhagyott_regionális EUSZA jóváhagyott_helyi

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/HU/COM-2019-399-F1-HU-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/evaluations/ec/eusf2002_2017


Autós túra projekt – újból úton

A DG Regio autós túra projektjének második 
évadában két, egyenként négy fiatalból álló csapat 
párhuzamosan látogat el 17 uniós országba, ami 
reményeik szerint életre szóló kalandot jelent 
majd. Minden csoportban van egy videós, egy 
szövegíró, egy fényképész és egy „műsorvezető”, 
akik feladata, hogy felvételeket és beszámolókat 
készítsenek a tapasztalataikról, amint különböző 
uniós finanszírozású projekteket látogatnak meg 
és többet tudnak meg róluk Európa különböző és 
sokszínű régióiban.

A Travelbugs csapat a finnországi Åland-szigetekről 
indul, és a spanyolországi Kanári-szigeteken 
fejezi be az útját.

Dayana 22 éves és színésznő, aki eredetileg 
Bulgáriából származik, de jelenleg Angliá-
ban él. Nagyon társaságkedvelő személy, 
szívesen tölti az idejét házon kívül, új 
barátokat szerezve. Szabadidejében 
sportol, olvas és verseket ír – utóbbi az 
egyik legnagyobb szenvedélye.

Rareș egy 27 éves román fiú, aki már 
12 éve él Olaszországban. Alapvetően inter-
kulturális mediációval foglalkozott, de abba-
hagyta, hogy a szenvedélyének, a fotózásnak élhessen. 
Szeret új dolgokat létrehozni, lazításként pedig videojátékokkal, 
filmnézéssel, sorozatokkal és YouTube-videókkal tölti az idejét. 
Kedvenc idézete: „A kreativitás az új írástudás!”

Elliot 19 éves és svéd, aki nemrég érettségizett, a vágyálma 
pedig az, hogy szabadúszó fotósként és videósként dolgoz-
hasson. Autodidakta YouTube-videós és filmrendező, és rend-
kívül kedveli a független dokumentumfilmeket, különösen 
azokat, amelyek a világ szépségét mutatják be. Ha pihenni 
akar, hosszú sétákat tesz, kávét iszik és zenét hallgat. Hátha 
ezen a túrán saját dokumentumfilmet készíthet!

Vanessa egy 24 éves dél-afrikai lány, aki jelenleg Magyarorszá-
gon él és mesterképzésre jár. Mindig arról álmodott, hogy bejárja 
Európát, így amikor alkalom kínálkozott erre, nem tétovázott. 
Szabadidejében Vanessa szeret önsegítő könyveket olvasni, és 
az étkezéssel és táplálkozással foglalkozó blogjába ír.

A Calma csapat az írországi Dublinból indul, és a ciprusi 
Nicosiában fejezi be a túrát.

Panos egy 23 éves vlogger Ciprusról, aki az elmúlt négy évben 
Görögországban, Ausztráliában és Cipruson élt. Kamerájával 
beutazta Ázsiát, és egy utazási projektben is részt vett 100 
napon át, barátság révén összekötve a világ különböző pontjait 
egymással. Imád aludni és bohóckodni, mindig az élet napos 
oldalát keresi, és szereti megnevettetni az embereket (és ebben 
egészen jó)!

Selina egy 22 éves német lány, aki az elmúlt évben négy 
különböző városban élt. Nemrég fejezte be az alap-

képzést újságírásból, a szenvedélye pedig az, 
hogy társadalmi és környezeti kérdésekről 

számoljon be. Szabadidejében zenei feszti-
válokra jár, a természetben tesz sétákat, 
és szeret új dolgokat felfedezni.

Wijnand egy 26 éves filmes Hollandiából. 
Régebben imádta a húst, de etikai okokból 

vegetáriánus lett. Alig várja, hogy találkoz-
zon a társaival, és meghallgassa a történe-

teiket a kalandjaik során: hogyan nőttek fel, mi 
motiválja őket, és hogyan látják a jövőt?

Olga 19 éves lengyelországi egyetemista, aki úgy döntött, 
hogy halaszt egy tanévet egy életre szóló kalandért. Szereti 
a művészetet, és rajong a tudományért. Reméli, hogy az autós 
túra projekt keretében hosszú évekre szóló emlékeket szerez 
majd! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://roadtriproject.eu/
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Kenuzás Magyarországon a Tokaj–Bodrogzug 
Tájvédelmi Körzetben

A fiatalok leásnak az európai ipari örökség 
mélyébe a lengyelországi Sziléziában lévő 
szénbányában és múzeumban

Csoportkép Luxemburgban Charles Elsennel, 
a Schengeni Megállapodás egyik aláírójával

A csúcspont elérése Németországban a duisburgi 
Landschaftsparkról készítendő légi felvételhez 
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A Panorama magazin „Személyes tapasztalatok” 
című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekeltek vázolják a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó eredményeiket, 
valamint elmondják véleményüket a 2020 

utáni kohéziós politikával kapcsolatos jelenlegi 

és kulcsfontosságú vitákról. A Panorama örömmel fogadja 
az olvasók saját nyelvén készült írásait, amelyek közül néhá-
nyat következő számainkban megjelentetünk. Lépjen velünk 
kapcsolatba a regio-panorama@ec.europa.eu címen az 
iránymutatásokkal és határidőkkel kapcsolatos további 
információkért.

A PANORAMA 

MAGAZIN 

örömmel fogadja 

az Ön írását is!

SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

Alsó-Szászország szociális innovációs 
irányelve – a társadalmi 
változások kezelése  
Társadalmunk egyre gyorsabb 
strukturális változások előtt áll, 
részben a demográfiai változások 
és a digitalizáció következtében. 
Ezt nem lehet pusztán műszaki 
innovációval ellensúlyozni. Alsó-
Szászország ezért már évek óta 
teszteli a társadalmi struktúrák 
megváltoztatását célzó 
szociális innovációkat.

A jelenlegi uniós finanszírozási idő-
szakban először használhatták az 
ESZA-alapokat szociális innová-

ciók támogatására. Alsó-Szászország 
„Szociális innovációk” című iránymuta-
tása előmozdítja „azokat az innovatív 
megközelítéseket, amelyek hozzájárul-
nak a társadalmi kihívások megoldásá-
hoz, és kielégítik a helyi és regionális 
szükségleteket”.

A finanszírozás széles köre a projektsz-
ponzorok számára a lehető legnagyobb 
mozgásteret biztosítja. Alsó-Szászország 
új finanszírozási megközelítést válasz-
tott annak érdekében, hogy testre sza-
bott, a tartomány más részeire is 
alkalmazható projekteket dolgozzon ki.  

A helyi szereplők együttműködésével 
a projektek célja, hogy állandó struktú-

rákat alakítsanak ki. A pályázókat három 
szociális innovációs hivatal támogatja 
a projektfejlesztésben, ugyanakkor pe-
dig lehetőséget biztosít arra, hogy 
transznacionális együttműködést vagy 
európai szintű tapasztalatcserét szer-
vezzenek meg.

Egyfelől finanszírozást biztosítanak 
azoknak a projekteknek, amelyek 
a munka világához való alkalmazko-
dásban segítenek, másfelől pedig azok-
nak, amelyek javítják a szociális és 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést. 

Az eddig támogatott 40 projekt között 
vannak az egészségügyi ellátással, 
mobilitással, telemedicinával, a nyelvi 

akadályok áthidalásával és menekültek-
kel kapcsolatos projektek. 2020-ban 
további 15–20 projektet indítanak.

Alsó-Szászország a szociális innovációs 
irányelvvel egy kísérletet indított el. 
Nincs hiány az ötletekben arra vonatko-
zóan, hogy hogyan lehetne megoldani 
a régiók helyi kihívásait. Szükség van 
azonban a megfelelő keretrendszerre 
ahhoz, hogy rugalmasabb, egyszerűbb 
finanszírozást biztosítson, amelynek 
eredményeként új megközelítéseket 
alkalmazó projektek születnek. 

Az irányelvet nagy érdeklődés kísérte 
a helyszínen, és számos új megközelítést 
teszteltek, amelyek új hálózatokat és 
együttműködési erőfeszítéseket eredmé-
nyeztek.  

A szociális innovációk magasabb prioritást 
kaptak az ESZA+ keretén belül, amelyet 
a 2021–2027-es finanszírozási időszakra 
terveznek. Még ha a pontos formátumot 
még nem véglegesítették is, a korábbi 
szabályozási javaslatok vizsgálata alap-
ján feltételezhető, hogy Alsó-Szászor-
szágnak továbbra is lehetősége lesz 
a szociális innovációs projektek részvéte-
len alapuló folyamatok révén történő fej-
lesztésére és előmozdítására.   

Birgit Honé
A németországi Alsó-Szászország európai 
ügyekért és a regionális fejlesztésért felelős 

szövetségi minisztere
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Az adatok azt mutatják, hogy a kohéziós 
politika hasznos az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben

Annak érdekében, hogy 2020-ra elérjük az EU által meghatá-
rozott éghajlat- és energiapolitikai célokat, az Európai Bizottság 
a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret költségvetésének 
legalább 20%-át az éghajlat-politikai intézkedések támoga-
tására ajánlotta fel. Ez a politikai kötelezettségvállalás egy 
szélesebb körű erőfeszítés része, amelynek célja az éghaj-
lat-politika általános érvényesítése, az éghajlatváltozás követ-
kezményeinek mérséklésére tett erőfeszítésekhez való 
hozzájárulás, valamint természetes és ember által épített 
környezetünk és gazdaságunk alkalmazkodása az éghajlatvál-
tozás várható hatásához. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
és a Kohéziós Alap fontos szerepet játszanak az uniós éghaj-
lat-változási célkövetésben a célkitűzéseiket és hatókörüket 
tekintve. A 2014–2020 közötti időszakban ezekből az alapokból 
összesen 54,8 milliárd EUR-t fordítanak beruházásokra. A ter-
vezett beruházásokat és ezek megvalósítását most nyomon 
tudja követni a nyílt hozzáférésű adatok használatával.

Tekintse meg ezt a blogbejegyzést, amely a részletes adatokat 
tartalmazza: https://bit.ly/33jRQYv

Főbb eredmények a regionális politika 
területén 2014–2020 között

Elérhető a https://europa.eu/!xX99ku című új prezentáció. Az egyes 
kiválasztott beruházási célok és e célok elérésével kapcsolatos 
eddigi eredmények három témakör köré csoportosulnak:

k  Intelligens Európa: kutatás és fejlesztés, digitális gazdaság, 
kkv-k

k  Fenntartható Európa: alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság, környezetvédelmi és éghajlat-politikai fellépé-
sek, hálózati infrastruktúra

k  Inkluzív Európa: munkaerőpiac, társadalmi befogadás és 
humán tőke

A szöveg főként a 2017 végére vonatkozó célértékeken alapul 
(eltérő jelzés hiányában), míg az elérendő célokat tágabb kont-
extusba helyezi el; a grafikonokat (amelyeket az #ESIFOpenData 
használatával hoztak létre) 2019 decemberében frissítik.

Az integritási megállapodások kiválósági 
díjat kapnak a nyitott közigazgatásért

Az https://europa.eu/!YY79fU elnevezésű kezdeményezés, ame-
lyet a Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága 
a Transparency Internationallal együttműködve támogat, 
elnyerte az európai ombudsman 2019-es „Gondos ügyintézés” 
díját a „Kiválóság a nyitott adminisztrációban” kategóriában.

A díj elismerte „a civil szervezetekkel, közigazgatási szervekkel 
és magánvállalkozásokkal való partnerségek innovatív hasz-
nálatát, elősegítve a közigazgatási szervek iránti bizalmat 
a korrupció elleni fellépéssel”. A díj a 11 különböző tagállam-
ban működtetett 17 projekt összes szereplője erőfeszítésének 
elismerése.   

A DG REGIO a kezdeményezést 2015-ben indította el, amikor 
egy pályázati felhívás keretében kiválasztotta a projekteket 
és a civil társadalmi szervezeteket. Az integritási megálla-
podás az ajánlatkérő szerv és a közbeszerzési eljárásban 
induló gazdálkodó közötti szerződés, amelyben kijelentik, hogy 
tartózkodni fognak a korrupt gyakorlatoktól és átlátható köz-
beszerzési eljárást folytatnak le. Az elszámoltathatóság és 
a legitimitás biztosítása érdekében a megállapodás részét 
képezi egy civil szervezettel kötött külön szerződés, amelynek 
értelmében a civil szervezet nyomon követi a felek kötelezett-
ségvállalásoknak való megfelelését.

A Gondos ügyintézés díj elismeri az uniós közigazgatási szer-
vek azon intézkedéseit, amelyek látható és közvetlen pozitív 
hatással vannak a polgárok életére. Az ombudsman 2017-ben 
vezette be a díjat annak érdekében, hogy támogassa az uniós 
közszolgálati kiválóságot és a jó ötletek és bevált gyakorlatok 
megosztását. 

HÍREK [RÖVIDEN]

https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/a8jn-38y8
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/what/key-achievements/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/
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A BERUHÁZÁS ÖSSZÉRTÉKE  
899 070 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS  
854 115 EUR

PROJEKTEK

ALTERNATÍV FINANSZÍROZÁS A SZOCIÁLIS 
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 
OLASZORSZÁGBAN ÉS 
SPANYOLORSZÁGBAN

Az uniós finanszírozásnak köszönhetően olasz és 
spanyol régiók partnersége olyan finanszírozási 
modelleket dolgozott ki, amelyek fellendítik 
a szociális gazdaságukat. 

Napjaink Európájában hiánycikknek számít az olyan vál-
lalkozói szervezeteknek nyújtott finanszírozás, amelyek 
a társadalmi kihívásokra keresik a választ, mint például 

a munkanélküliség, a fiatalok bevonása, a kirekesztés és a kör-
nyezeti kár. Az összefoglaló nevükön „szociális vállalkozások” 
néven ismert vállalkozások az európai vállalkozások pusztán 
10%-át és a foglalkoztatás 7%-át teszik ki.  

Az ilyen alacsony beruházás egyik fő oka, hogy a bankok hagyo-
mányosan a vállalkozásokba a mérlegük és az üzleti modelljük 
alapján fektetnek be, míg a környezeti és kulturális megtérülést 
gyakran alábecsülik. Egyszerűbben fogalmazva: a nagyobb vál-
lalatokra biztonságosabb befektetésként tekintenek.

Az Innovatív Pénzügyi Eszközök a Szociális Gazdaság támo-
gatásában (IFISE) elnevezésű projekt – amely két olasz és két 
spanyol régió közötti partnerség – új finanszírozási módsze-
reket dolgozott ki annak bemutatására, hogy hogyan juthatnak 
tőkéhez a jótékonysági szervezetek, a szövetkezetek és egyéb 
szociális vállalkozások. A jelenlegi korszerű pénzügyi eszközök 
meghatározása érdekében az IFISE 57, Európa különböző 
részeiről érkező esetet elemzett. 

A projekt a hatásalapú befektetésekre, amely a pénzügyi és 
a szociális megtérülést egyaránt értékeli (kettős célrendszer 
megközelítés [angolul: double bottom line approach]), valamint 
a közösségi finanszírozásra összpontosított, amelynek kere-
tében nagyobb számú ember kisebb összegeket nyújt finan-
szírozási célból.

Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy melyik finanszírozási mód a leg-
alkalmasabb az IFISE-régiók esetében, a projekt mind a négy 
esetében megvalósíthatósági tanulmányokat dolgozott ki. 
Lombardiában a tanulmány a szociális hatású kötvényekre 
összpontosított, míg Andalúziában, Piemontban és Valenciá-
ban a szociális beruházási alapok létrehozásának életképes-
ségét vizsgálták meg. Mindkét modell kompatibilisnek 
bizonyult az olyan regionális működési finanszírozással, mint 
például az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap (ERFA). 

Beruházás a társadalomba  

Az IFISE megállapításait egy kézikönyvben foglalták össze, 
amely letölthető a projekt weboldaláról. Az útmutatót az irányító 
hatóságoknak szánták, de segítségül szolgál mindazoknak, akik 
korszerű finanszírozási eszközök végrehajtásával szeretnék 
kezelni a társadalmi vagy környezetvédelmi problémákat.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetek és tudományos körök 
támogatásával az IFISE képzést is biztosított a partnerrégiók-
ban a társadalmi hatású befektetések műszaki és jogi szem-
pontjairól. Ezeket a hasznos tanácsokat és útmutatásokat 
megismételhető képzési rendszerként tette közzé. 

Hosszú távon azt remélik, hogy az IFISE pénzügyi modelljeit más 
európai régiókban is alkalmazni fogják. A projektkoordinátorok 
szerint ez egyszerűbb lenne, ha a szociális vállalkozásokra vonat-
kozó jogszabályokat EU-szerte szabványosítani lehetne.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.finpiemonte.it/Ifise-project  

https://www.finpiemonte.it/Ifise-project
https://www.finpiemonte.it/Ifise-project


A BERUHÁZÁS ÖSSZÉRTÉKE  
500 000 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS  
350 000 EUR

PROJEKTEK

JÁTÉKALKALMAZÁS HOZ 
ÚJ DIMENZIÓT AZ 
ÁLLÁSKERESÉSBE 

Az olaszországi Lazio régióban lévő projekt egy 
innovatív digitális platformon hozta össze 
a munkáltatókat és az álláskeresőket. Az 
Employerland nevű mobilalkalmazás személyre 
szabott játékokat és kvízeket biztosít, a játékosok 
pedig ezek segítségével találnak munkát. Kkv-k és 
nagyvállalatok szerte Olaszországból regisztráltak 
a platformra, hogy bevonzzák a tehetséges jelölteket.

Az Employerland kihasználja a legújabb digitális techno-
lógiákat annak érdekében, hogy a humánerőforrás osz-
tályoknak új toborzási lehetőségeket tegyen lehetővé. 

Túllép a hagyományos megközelítésen, amelynek során az 
üresedéseket online vagy újságokban teszik közzé, majd átol-
vassák az önéletrajzokat. Az alkalmazással elsősorban fiatalo-
kat céloznak meg, akik járatosabbak a digitális technológiák 
mindennapi életben történő használatában.

Az alkalmazás 2014-es elindítása óta mintegy 1000 magasan 
képzett személy talált munkahelyet az Employerland segítsé-
gével, amelyet több mint 100 000 felhasználó töltött le. Ezen-
kívül több mint 800 vállalkozás regisztrált a platformon, 
többek között olyan kiemelkedő munkáltatók, mint a Ferrovie 
dello Stato Italiane, Oracle, Pirelli, Lamborghini, Luxottica, 
Bosch, Salini Impregilo, PwC és Nestlé. 

Az Employerland csapata több mint 50 vállalati rendezvényt 
és számos toborzónapot tartott, amelyen több mint 15 000 
érdeklődő fiatal vett részt.

Az álláskeresők az alkalmazást az okostelefonjukra vagy a táb-
lagépükre tölthetik le. Ezután a profiljukkal regisztrálnak a plat-
formon, és a beállításaikra igazított játékokat és munkáltatókat 
keresnek. A felhasználók virtuális kihívásokban vesznek részt, 
amelyek során kérdésekre válaszolnak egy bizonyos vállalko-
zással kapcsolatban annak érdekében, hogy pontokat nyerjenek 
és bemutassák tudásukat. A játék megnyerésével a játékosnak 

lehetősége nyílik arra, hogy találkozzon a vállalat HR-csapatá-
val, és jó esélye van arra, hogy munkát találjon. 

Ezenfelül bizonyos játékok esetén a legjobb teljesítményt elé-
rők egy különleges „készségútlevelet” („skillpass”) kapnak, 
amely egy interjút tesz lehetővé számukra azokon az esemé-
nyeken, amelyeken a vállalatok részt vesznek.

A vállalkozások a platformot arra használhatják, hogy növeljék 
ismertségüket a munkaerőpiacon az álláshelyek meghirdeté-
sével – közvetlenül az alkalmazáson keresztül vagy az Emp-
loyerland eseményei révén. A folyamat lehetővé teszi 
a munkáltatók számára, hogy személyre szabott felvételi 
követelményeket határozzanak meg a konkrét igényeikre sza-
bott játék vagy verseny keretében. Ezenkívül brandingkampá-
nyokat is folytathatnak az alkalmazáson keresztül, hogy 
magukhoz vonzzák a tehetséges embereket.

Tehetségkeresés

Az Employerland személyre szabott megközelítése lehetővé 
teszi a vállalkozások számára a toborzási költségeik csökken-
tését és a kiválasztási folyamatok hatékonyabbá tételét. Ez 
azért van, mert a tehetséges jelöltek csak akkor hajlandóak 
elvégezni a teszteket, ha motiváltak abban, hogy a szóban 
forgó vállalkozásnál dolgozzanak. Ezenkívül a platformon kije-
lölt helyen a munkáltatók a tesztek és kvízek segítségével 
a meglévő személyzetüket is bevonhatják és képezhetik.

Az Employerland egyúttal az első olyan mobilalkalmazás, 
amely toborzási erőforrásokat biztosít azzal, hogy társasjáté-
kok játszásába vonja be az embereket. A projektet egy induló 
innovatív vállalkozás dolgozta ki, miután támogatást kapott 
az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól, Lazio régiótól és egy 
magán üzleti angyaltól. Mai napig tartó sikerének köszönhe-
tően kilenc munkahelyet teremtett az Employerlandnél. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.employerland.it
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A BERUHÁZÁS ÖSSZÉRTÉKE  
2 579 255 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS 
2 091 160 EUR 

PROJEKTEK

A KÖZÉP-EURÓPAI 
MÚZEUMOK 
KITÁRJÁK KAPUIKAT 

Közép-Európában a kulturális örökség 
hozzáférhetőbbé vált az Interreg program által 
finanszírozott, hozzáféréssel és oktatási 
segédanyagokkal kapcsolatos inkluzív 
megközelítéseknek köszönhetően. 

EU-szerte rengeteg kulturális látnivaló van, és mindenhol 
találunk olyan helyeket, ahol Európa gazdag örökségéről 
és történelméről tanulhatunk. A fogyatékossággal élők 

számára azonban sajnos nem mindig egyszerű a múzeumok 
és művészeti galériák nyújtotta szépségek élvezete. 

A csökkent mozgásképességű személyeknek biztosított felvo-
nók és rámpák csak részben oldják meg a problémát. Számos 
olyan típusú fogyatékosság van – kognitív, szenzitív és átme-
neti állapotok –, amelyek esetében az akadálymentesség 
korlátainak jobb megértésére van szükség.

Az Interreg Közép-Európa program által finanszírozott 
COME-IN! projekt segít a kis és közepes méretű múzeumoknak 
az EU-ban, hogy megnyithassák kapuikat a nagyközönség 
előtt. A hozzáférés és az oktatási segédanyagok minőségének 
javításával többen tapasztalhatják meg és élvezhetik a kul-
turális örökséget. 

A projekt során hasznos iránymutatásokat és képzést dolgoztak 
ki a múzeumok számára, és létrehoztak egy innovatív új címkét 
is, amelyet azoknak a múzeumoknak ítélnek oda, akik megfe-
lelnek a továbbfejlesztett akadálymentesítési szabványoknak.  

A COME-IN! 14 szervezetet ölel fel, amelyek Ausztriában, Hor-
vátországban, Németországban, Olaszországban, Lengyelor-
szágban és Szlovéniában lévő múzeumokat foglalnak 
magukban. Oktatókból, képzési intézményekből és a döntés-

hozókból álló hálózata örömmel hallgatta meg a fogyatékos-
sággal élők véleményét annak érdekében, hogy jobban 
megérthessék, hogy milyen akadályok korlátozzák jelenleg 
a kulturális örökség élvezetét. Következésképpen a projekt 
kísérleti programjainak a részt vevő régiókban történő végre-
hajtása előtt konzultáltak a fogyatékossággal élők egyesüle-
teivel és az állami intézményekkel. 

A nyitott ajtók politikája

A COME-IN! egy sor közös iránymutatást dolgozott ki, ame-
lyeket a kulturális örökségi helyszínek használhatnak fel arra, 
hogy garantálják minden látogatójuk számára az akadály-
mentesítést. A COME-IN! weboldaláról letölthető egy képzési 
kézikönyv, amely segít a múzeumoknak a magas szintű szab-
ványok végrehajtásában. 

A projekt során a partnerek által szerzett tapasztalatok fel-
használásával létrehozták a COME-IN! címkét azon múzeumok 
elismerésére, amelyek megfeleltek az iránymutatásoknak. Bár 
léteznek hasonló címkék helyi és nemzeti szinten, ez az első 
olyan alkalom, hogy egy díjazási rendszer az összes fogyaté-
kosságot figyelembe veszi. A címkét transznacionális szinten 
támogatják, hogy a Közép-Európán kívüli országokban lévő 
múzeumok is használhassák.

Bár a címkét eredetileg múzeumoknak szánták, az alkalmazási 
körét idővel kiterjesztették minden olyan kulturális látnivalóra 
és eseményre, amely az akadálymentességet elsődleges pri-
oritásként kezeli. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://bit.ly/2LX7N0X

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html
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