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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 
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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.


