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PROJEKTEK

EGY POSZTINDUSZTRIÁLIS TÁJ  
AMBICIÓZUS ÁTALAKÍTÁSA  

A Csehország keleti részén lévő Morva–Szilézia 
régiót kedvezőtlenül érintette a feketeszén-
bányászat az évek során. Jelenleg azonban jelentős 
figyelmet szentelnek a bányászati tevékenység által 
feldúlt terep újbóli megművelésének, és sikeresen 
számolják fel a bányászat utolsó maradványait.

A hangsúlyt jelenleg Karvina járásra helyezik, amelyet a 
nehézipar különösen hátrányosan érintett. A „Karvina 
járás bányászat utáni tájképe” (POHO2030) elképzelést 

a Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID) regi-
onális ügynökség hajtja végre jelenleg, és a projekt reményt 
kelt az ott élőkben.

A kezdeményezés fokozatosan önálló regionális programmá 
alakult át, és jelenlegi formájában a POHO2030 sok embert 
és szervezetet érint. A kollektív elképzelés, hogy a volt bánya-
vidéket virágzó, élénk és fenntartható területté varázsolják. 
Olyan régióvá kellene válnia, ahol az emberek élvezik az aktív 
pihenést, ahol intelligens megoldások születnek, amely a világ 
minden tájáról odavonzza az innovátorokat és a kreatív elmé-
ket, és ahol nem energiaigényes, karbonmentes technológiát 
és megújuló energiaforrásokat használnak.

A POHO2030 alapja a „A Karvina járás, volt bányavidékre vonat-
kozó elképzelések 2030-ig” (Concept of the Post-Mining Lands-
cape of the Karvina Region by the Year 2030) című tanulmány 
volt, amely a régiót különböző szakértői szempontokból elemezte. 
Az elemzések alapján a tanulmány 10 regionális fejlesztési prog-
ramot javasolt, és különböző sikeres tájkép-átalakításokra hozott 
példát Csehországból és külföldről. 

A koncepciót 2018 és 2019 júliusa között dolgozták ki, a lezárása 
pedig egy együttműködési és regionális fejlesztési megállapodás 
volt. A projekt elindítása a Gabriela szénbányában kezdődött, ahol 
36 szervezet – köztük a Morva–Szilézia régió, különböző válla-
latok, egyetemek, érdekcsoportok, regionális intézmények és helyi 
önkormányzatok képviselői – írták alá a megállapodást. 

Ambiciózus változtatások bevezetése

A 2021-ig tartó első szakaszban a projekt fő célkitűzése az, 
hogy változásokat kezdeményezzen, új együttműködési lehe-
tőségeket és az elképzelést megszilárdító szervezeteket hoz-
zon létre, terjessze az információkat, valamint hogy vonzóbbá 
tegye a térséget. 

Létrehoznak egy hivatalos platformot a munka koordinálásá-
hoz, és készülőben van egy marketingkampány is, amelynek 
célja a régióról alkotott kép megváltoztatása, valamint a régió 
hozzáférhetőbbé tétele a nyilvánosság számára. 

A második szakaszban (2022–2026) a kísérleti és stratégiai 
projekteket teljes mértékben végrehajtják a régió hozzáfér-
hetőségének javítása érdekében az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással összhangban. A cél, hogy a magánszféra 
erőforrásait és beruházásait bevonzzák a régióba, valamint 
hogy több forrásból származó finanszírozási lehetőségeket 
hozzanak létre a köz- és a magánszféra között. 

A program csúcspontja a harmadik szakaszban lesz 2027 és 
2030 között, amikor teljesülnek az elképzelések, és befejeződ-
nek azok a projektek, amelyek hozzájárulnak a volt bányavidék 
virágzó, élénk és fenntartható régióvá történő átalakításához.

A cél, hogy kiterjedt területek vegyenek részt a revitalizációs, 
átalakítási vagy új célra történő felhasználási folyamatokban, 
amelyek során új, fenntartható városrészek, intelligens ipari par-
kok, turisztikai központok, technológiai parkok, kreatív központok, 
galériák, bemutató- és kiállítóterületek stb. jönnek létre ebben a 
rendkívül ambiciózus, nemcsak a Morva–Szilézia régióra, hanem 
egész Csehországra hatással lévő programban.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.poho2030.com/ 
Facebook POHO2030
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A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  
921 708 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
783 454 EUR

PROJEKTEK

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ PROJEKT  
JAVÍTJA A PALLIATÍV ELLÁTÁST 

A szerb–horvát határ menti területek vidéki térsé-
gében élő emberek jobb ellátást kapnak az életük 
végén a Take Care! nevű, határon átnyúló  
projektnek köszönhetően, amelyet az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap finanszírozott.

A Take Care! projekt több száz, kiszolgáltatott helyzetben 
lévő ember számára növelte és javította a palliatív ellá-
tást két szomszédos vidéki területen: a horvátországi 

Vukovár–Szerémség megyében és a szerbiai Szerémségben. 

Sok más vidéki közösséghez hasonlóan ezekre a régiókra is a 
népesség elöregedése, a szegényes infrastruktúra és az erő-
források egyenlőtlen eloszlása jellemző. A fiatalok máshol pró-
bálnak megélhetési lehetőségeket találni. Így az időseknek, a 
fogyatékossággal élőknek, valamint a gyógyíthatatlan betegség-
ben szenvedőknek nyújtott egészségügyi és szociális szolgálta-
tások elégtelenek.

A palliatív ellátás elengedhetetlen az ilyen emberek számára, hogy 
életük utolsó szakaszát kényelemben és méltósággal tölthessék. 
Bár ez a fajta ellátás már biztosított volt, még mindig volt mit 
javítani a helyzeten az egész határ menti régióban a szolgáltatások 
minősége és a személyzet képzése terén egyaránt.

20 hónapon belül a Take Care! hét mobil palliatív ellátási 
támogató csapatot hozott létre Horvátországban, egy új pal-
liatív osztályt Szerbiában, és szakképzési tanfolyamot az 
egészségügyi és a szociális munkások számára. 

A szakértelem megosztása

A projektet az egyes régiókban lévő, palliatív ellátásban részesülő 
páciensekkel szorosan együttműködő, öt helyi szervezet hozta 
létre. Idetartoznak a Bubamara – Fogyatékossággal Élő Szemé-
lyek Egyesülete és az Ilok ápolási intézmény Horvátországban, 

Szerbiában pedig a szávaszentdemeteri közkórház, a sze-
rémségi területfejlesztési ügynökség, valamint egy karitatív 
szervezet, a szávaszentdemeteri Caritas. A palliatív ellátás-
ban részesülőktől és családtagjaiktól beérkező információk 
segítettek a partnereknek a prioritások meghatározásában.

A megosztott szakértelemnek köszönhetően most hét multidisz-
ciplináris csapat járja Vukovár–Szerémség megyét speciális gép-
járművekkel, hogy palliatív ellátást nyújtson. A szávaszentdemeteri 
közkórházban új osztályt hoztak létre, amely a gyógyíthatatlan 
betegek palliatív ellátására szakosodott. 

A horvátországi Zágrábi Egyetem Orvostudományi Karával 
közösen a Take Care! egy tanfolyamot is létrehozott 40 egész-
ségügyi és szociális dolgozó számára. A tanfolyamon megta-
nulták, hogyan elégítsék ki a páciensek orvosi, pszichiátriai és 
pszichológiai igényeit, és hogyan támogassák a kollégáikat, 
miközben egy hálózatot is létrehoztak, hogy naprakészek 
maradhassanak a bevált gyakorlatok vonatkozásában.

Erősebb alapok

A megnövekedett kapacitásnak köszönhetően az új csapatok 
csak a projekt időtartama alatt már 968 páciensnek nyújtottak 
ellátást, és további fejlesztéseket terveznek. A Take Care! part-
nerei és az együttműködő szervezetek az eddiginél sokkal 
szorosabban működnek együtt, és jobb szolgáltatásokat biz-
tosító stratégiákat hoztak létre. 

A projekt egyúttal szélesebb körben ismertté tette a veszé-
lyeztetett csoportok jó életminőségének fontosságát, és meg-
erősítette a régió közös identitását.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.takecare-palliative.com

https://www.takecare-palliative.com
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A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  
1 679 129 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
1 595 173 EUR 

PROJEKTEK

VIRTUÁLIS KUTATÁSI HÁLÓZAT  
AZ INTELLIGENSEBB IPAR 
ÉRDEKÉBEN 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszí-
rozta a SmartIC projektet, amely 27 észtországi, 
a 4.0-ás ipari forradalmat – a digitális gyártási 
technológiát – kutató központot kapcsolt össze. 
A „virtuális laboratórium” ösztönzi az innovációt 
az európai ipar új generációja számára.

A Core Smart Industry Center (Smart IC) projektet 2017-
ben hozták létre, hogy lehetővé tegyék az észtországi 
tudósok számára az infrastruktúra megosztását és a 

kutatás jobb összehangolását az intelligens gyártás érdeké-
ben. Célja, hogy segítséget nyújtson a különböző iparágaknak 
egész Európában a magasabban képzett, csúcstechnológiájú 
gyártásra való átmenetben, hogy termelékenyebbé és ver-
senyképesebbé válhassanak.

A legfontosabb alkalmazások közé tartozik a prototípusok 
minőség-ellenőrzése, az önvezető járművek, az ipari robotika, 
a virtuális és a kiterjesztett valóság a gyártásban, a fenntart-
ható energiafelhasználás, valamint a jobb karbantartás és 
termelés.

A Smart IC virtuális kutatási hálózat keretében két egyetem, 25 
kutatólaboratórium és mintegy 70 kutató működik együtt. A 
résztvevők közötti koordináció teljes egészében online zajlik, így 
nincs szükség drága irodákra vagy irányítási létesítményekre.

Egyesített képességeik növelik az észtországi kutatási és fej-
lesztési kapacitást az intelligens gyártás terén. Az egyetemek 
is könnyebben partnerségre léphetnek a vállalkozásokkal, hogy 
technológiát fejleszthessenek ki a jövő gazdasága számára.

Összekapcsolt evolúció

A Tallinni Technológiai Egyetem (TaITech) és a tartui Élettudo-
mányi Egyetem (ULS) (Észtország) adják a SmartIC gerincét. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása segített a 
TalTechnek abban, hogy fém- és kompozitalapú 3D-s proto-
típusnyomtató laboratóriumot hozzon létre. A laboratóriumban 
egy lézersugaras olvasztógép található, amely szabadalmazott 
technológiát használ a gyorsabb nyomtatás megvalósításához. 
Az ULS új komputertomográfiás laboratóriumot épített ki, 
amelyben a korszerű, nagy felbontású 3D-s szkenner kereszt-
metszeti képeket készít a tárgyakról.

Ez a kombináció rendkívül hasznos lehet a termékeiken 
javítani akaró gyártók, valamint az új tárgyakat létrehozó 
fejlesztők számára. 

A laboratóriumok például közösen gyártottak fémből készült 
méheket az észtországi kommunizmus áldozatainak állított 
emlékműre. Az ULS laboratóriuma az Észt Természettudományi 
Múzeum egyik poszméhét szkennelte be, és digitálisan módosí-
totta a képeket, hogy különböző méretű méheket tudjanak legyár-
tani. A TalTech laboratórium ezután fémpor felhasználásával 
20 000, rozsdamentes acélból készült méhet nyomtatott.

Az eljárás egyszerű volt, mivel a TalTech, az ULS és a többi 
laboratórium képes távolról berendezéseket működtetni, ter-
mékeket tervezni és teszteket végezni. Pusztán 2018-ban a 
virtuális központ több mint 100 K+F projektet valósított meg 
az ipari digitalizálás terén, ami tanúsítja az együttműködésben 
rejlő erőt. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://smartic.ee
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A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  
7 221 576 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
3 529 423 EUR

PROJEKTEK

ALACSONY SZÉN-DIOXID-
KIBOCSÁTÁSÚ KÖZLEKEDÉSI 
HÁLÓZAT A NÉMETORSZÁGI 
KARLSRUHÉBAN  
A regiomove projekt integrált mobilitási hálózatot 
dolgoz ki Karlsruhe városában az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap támogatásával. Az utasok 
zökkenőmentesen váltanak a különböző típusú, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési esz-
közök között, amely hozzáférhető, alternatív meg-
oldást kínál a személygépkocsikra.

A hálózatban tömegközlekedési és közösen használt köz-
lekedési eszközöket működtető szolgáltatók kapcso-
lódnak össze, behálózva Karlsruhe városát, valamint a 

környező városokat és falvakat. Az emberek busszal, vonattal, 
telekocsival vagy megosztott kerékpárral, vagy a közlekedési 
eszközök kombinációjával juthatnak el úti céljukhoz. 

A regiomove megkönnyíti a tömegközlekedési és közösen 
használt közlekedési eszközökkel történő utazások megterve-
zését és kifizetését, és hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentéséhez. Mivel a város és a tágabb régiója ugyanabban 
a közlekedési hálózatban van, ez javítja a vidéki közösségekbe 
irányuló és onnan érkező mobilitást is.

Az alapvető szolgáltatásokat a tömegközlekedési rendszerek 
útvonalai biztosítják. A magán közlekedési vállalatok a saját már-
kanevük alatt biztosítanak további csatlakozásokat, ami megőrzi 
a vállalatok függetlenségét a rendszeren belül, ugyanakkor pedig 
új ügyfeleket ér el a hálózaton keresztül.

Az utasoknak nem kell felhasználói fiókokat vagy előfizeté-
seket létrehozniuk a különböző szolgáltatóknál. A regiomove 
által kifejlesztett alkalmazás a teljes hálózatot lefedi.

Az alkalmazás leegyszerűsíti az utazástervezést. Az emberek beje-
lentkeznek az okostelefonjukról vagy a számítógépükről, beírják a 
kiindulási pontot és az úti célt, és kiválasztják a kívánt útvonalat. 
Ezután lefoglalják és egyben kifizetik a teljes utat, függetlenül attól, 
hogy az út során hány vállalat végzi a személyszállítást.

Rugalmas választás

Karlsruhe nagyvárosi tömegközlekedési hálózatában már 
mintegy 20 autóbuszos és vasúti személyszállítási vállalat 
van jelen. Az új szolgáltatókat bármikor hozzá lehet adni a 
regiomove hálózatához a kerékpár- és autómegosztó szolgál-
tatásokkal együtt, hogy még több lehetőséget biztosítsanak 
az utasoknak.

A hálózat rugalmasságának fokozása érdekében mobilitási 
csomópontok – úgynevezett „regio-move kikötők” (németül: 
regiomove-Ports) – egyetlen helyen tesznek elérhetővé külön-
böző közlekedési lehetőségeket, például kerékpárdokkoló, 
buszmegálló és telekocsik biztosítása révén. A projekt célja, 
hogy Karlsruhe régiójában hét ilyen kikötőt hozzon létre 2021-
ig, bevonva a városokat és a kisebb közösségeket is a régió 
összeköttetésének maximalizálása érdekében.

A személyszállítási szolgáltatások továbbra is a helyi embereknek 
és vállalkozásoknak tartoznak elszámolással. Mivel a hálózat 
platformját Karlsruhe tömegközlekedési hatósága működteti, a 
lakosság is szóhoz juthat, biztosítva, hogy a hálózat megfeleljen 
az igényeiknek.

A hálózat reálisabb lehetőséggé teszi a fenntartható közleke-
dést, és az autóhasználat csökkentése segít mérsékelni a for-
galmi torlódásokat és a légszennyezést a városokban. A városi 
térségekkel való jobb összeköttetések javítják a vidéki közös-
ségekben élők munka- és szabadidős lehetőségeit is, különösen 
azokét, akik nem tudnak vezetni, vagy nincs autójuk. 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedéshez való hoz-
záférés pedig mindenekelőtt segíthet Karlsruhénak abban, 
hogy éghajlatbarátabb régióvá váljon. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.regiomove.de/

https://www.regiomove.de/
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creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu). Ez azt jelenti, 
hogy a további felhasználás a forrás megfelelő megnevezésével 
és az esetleges változtatások feltüntetésével megengedett.

A nem az Európai Unió tulajdonában lévő elemek felhasználása 
vagy sokszorosítása érdekében közvetlenül a szerzői jog 
tulajdonosához kell engedélyért fordulni.

Printed by Bietlot in Belgium

A magazin angol, bolgár, francia, görög, német, lengyel, 
olasz, román és spanyol, nyelven jelenik meg nyomtatásban, 
újrahasznosított papíron. A kiadvány online változata 22 nyelven 
áll rendelkezésre az alábbi weboldalon:  
 
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/
panorama-magazine/

A kiadvány jelen számának végleges tartalma 2020 áprilisában 
készült el.
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