
DT\940990HU.doc PE514.671v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

20.6.2013

MUNKADOKUMENTUM
Intelligens szakosodás: hálózatépítési kiválóság egy jó kohéziós politika
számára

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Hermann Winkler



PE514.671v01-00 2/11 DT\940990HU.doc

HU

I. A jelentés szakpolitikai háttere:

Gazdasági recesszió és ennek következtében szigorú költségvetési korlátozások és egyre 
élesedő globális verseny idején létfontosságú az EU számára innovációs képességének 
fenntartható javítása. Az EU ezért azt a célt tűzte ki maga elé, hogy „Innovatív Unióvá” 
válik.1

A múltbeli tapasztalatok szerint átfogó stratégia nélkül az uniós beruházások általánosságban 
– így a kutatás, a fejlesztés és az innováció (K+F+I) területén is – gyakran nem vezettek a 
kívánt eredményekre: a támogatások köre túlságosan széles, a politikai döntések túlságosan 
elrugaszkodtak a helyszínen kialakult konkrét helyzettől, valamint a szereplők és az egyes 
igazgatási szintek között hiányoznak a megfelelő hálózatok. Ennek véget kell vetni. 
Tekintettel a tagállamokban és az EU-ban tapasztalható feszült költségvetési és gazdasági 
helyzetre, a támogatásokat már nem lehet elaprózni. A támogatandó célok meghatározásakor 
ezért a jövőben különös gonddal kell eljárni. Ennek során döntő jelentőségű lesz az összes 
szereplő közötti, valamennyi szinten megvalósuló sikeres együttműködés (hálózatépítési 
kiválóság).

A strukturális alapok jövőbeni hatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében a 
jogalkotó 11 tematikus célkitűzést (tematikus koncentráció) és különböző előzetes feltételeket 
vezetett be. Annak érdekében, hogy a régiók a jövőben az 1. tematikus célkitűzéshez ERFA-
forrásokhoz juthassanak, K+F+I beruházásaikat az ún. intelligens szakosodási stratégiák 
alapján kell megvalósítaniuk. A 2014–2020 közötti finanszírozási időszakra elengedhetetlenül 
szükséges lesz egy ilyen jellegű stratégia kialakítása, amely 2 a K+F+I céljára biztosított 
ERFA-forrásokhoz való hozzáférés3 előzetes feltétele. 

A régiók jelenleg a következő, 2014–2020-as finanszírozási időszakra vonatkozó 
támogathatósági feltétek kidolgozásának meghatározó szakaszában vannak. Az Európai 
Bizottság így már a partnerségi megállapodások és az operatív programok tartalmáról tárgyal 
a tagállamokkal, illetve a régiókkal. A tagállamoknak, illetve a régióknak ennek megfelelően 
naprakészen ki kell dolgozniuk az új támogatási politikával kapcsolatos prioritásaikat és a 
támogatások tekintetében uniós szinten előírt feltételeket. Az uniós intézmények ugyanakkor 
épp lezárják a 2014–2020 közötti időszakra szóló új kohéziós politikára vonatkozó jogi 
kerettel kapcsolatos tárgyalásokat. A jelentés mindezek metszéspontjában készül.

                                               

1 COM(2010)0546, többek között 24. o.

2A keretrendelet új 2. cikke; a keretrendelet V. melléklete, előzetes feltételrendszer, lásd az Európai 
Bizottságnak az előzetes feltételrendszerre vonatkozó 10. sz. adatlapját is; a K+F+I erősítésére 
irányuló célkitűzés a kutatási és innovációs kiválóság fejlesztését, a vállalkozások K+I területén 
megvalósított beruházásainak növelését, valamint a tudásháromszög erősítését egyaránt magában 
foglalja.

3A leendő 2011/0276(COD) keretrendelet (a továbbiakban: „keretrendelet”) 9. cikkének (1) bekezdése 
szerinti tematikus célkitűzés, illetve az ERFA-rendelet 5. cikkének (1) bekezdése, a 2013. június 3-i 
helyzet szerint.
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A politika rendkívül sokat vár e tudományos koncepció megvalósításától, amelyet – jóllehet 
még csak néhány éve született meg – máris előzetes feltételként alkalmaznak a jövőbeni 
strukturális támogatásokhoz. A tudomány világa is feszülten várja a megvalósíthatóságra 
vonatkozó bizonyítékokat. Az érintett szereplők előtt álló kihívások, valamint az ezen új és 
nagyra törő folyamat első kockázatai már most is megmutatkoznak.

II. A munkadokumentum felépítése:

Az előadó e munkadokumentummal alapot kínál a saját kezdeményezésű jelentéssel 
kapcsolatban folytatott további bizottsági megbeszélésekhez. Az előadó először röviden 
felvázolja a jogi keretet és a régiók számára abból eredő feladatok meghatározást. Néhány 
kutatási kérdés segítségével ezt követően szemügyre veszi az intelligens szakosodási 
stratégiákat (Smart Specialisation Strategies, S3) és az érintett szereplők tekintetében az 
azokkal kapcsolatban felmerülő kihívásokat és kockázatokat, és mindeközben bemutat néhány 
„bevált gyakorlatot”.

III. Az intelligens szakosodási stratégia (S3):

A stratégia összetett. Ennek megfelelően a fogalom meghatározására tett kísérlet is 
nehézségekbe ütközik. Az Európai Bizottság és a jogalkotó a tárgyalások végén tehát a 
következő elemekben egyezett meg:

1. Az Európai Bizottság és a jogalkotó által elfogadott fogalommeghatározás1

„Intelligens szakosodási stratégia” alatt a versenyelőnyök kialakítása érdekében prioritásokat 
meghatározó nemzeti és regionális innovációs stratégiákat kell érteni. A felmerülő üzleti 
lehetőségek és a piac alakulásának koherens megközelítése érdekében ezt a kutatás és az 
innováció (K+I) területén megmutatkozó, a vállalkozások igényeinek megfelelő erősségek 
fejlesztése révén kell megvalósítani, elkerülve az uniós szintű párhuzamosságokat és az 
erőfeszítések szétaprózódását. 

2. A régiók szükséges eljárásai2

A jogi keret a régiók számára a következő eljárást írja elő:
 Ún. SWOT elemzés vagy ahhoz hasonló módszer segítségével végzett önértékelés: 

előzetesen fel kell mérni az erősségeket, az igényeket és a kívánt eredményeket. 
 Az S3 stratégia a forrásokat következésképpen korlátozott számú kutatási és innovációs 

prioritásra összpontosítja.
 A stratégia meghatározza a magánszektor KTF beruházásait ösztönző intézkedéseket.
 Monitoring és felülvizsgálati rendszert tartalmaz.3
                                               
1 A leendő keretrendelet 2. cikke, a háromoldalú egyeztetés eredménye, 2013. június 17-i helyzet, saját 
fordítás angol nyelvből, mondatfelosztás a jobb olvashatóság érdekében, eredeti változat EN.

2 Lásd a keretrendeletre irányuló javaslat V. mellékletét, illetve a háromoldalú egyeztetés eredményét 
(korábbi IV. melléklet).

3 A felülvizsgálati rendszerre irányuló javaslatot nem támogatta többség.
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 A stratégia ezenkívül előírja a tagállamok számára egy, a költségvetésben a kutatás és 
innováció céljára rendelkezésre álló forrásokat bemutató keretrendszer bevezetését, 
ideértve az európai uniós kiemelt projektekkel kapcsolatos többéves tervet is (Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma – ESFRI). 

Ezen az eljáráson kívül az Európai Bizottságnak nem kell további tartalmi felülvizsgálatot 
végeznie a stratégiákkal kapcsolatban.1 Amennyiben a stratégia teljes mértékben hiányzik, 
vagy az operatív programok elfogadásáig nem áll rendelkezésre a stratégia 2016-ig történő 
végrehajtását biztosító cselekvési terv, a K+F+I tematikus célra fordítható2 ERFA-
pénzeszközök kifizetésére nem kerül sor3. 

IV. Kutatási kérdések

1. Nem feszül-e ellentmondás egyrészről e stratégia kötelező előírása, másrészről a 
regionális megközelítéshez (place-based approach) szükséges rugalmasság között? 
Fenyeget-e annak a veszélye, hogy az előzetes feltételrendszer puszta formasággá válik?

Magából az S3 stratégiához kapcsolódó előzetes feltételrendszer jellegéből következik, hogy 
minden régió olyan saját stratégiát dolgoz ki, amely az adott régió igényeihez igazodik. Végül 
is csak a régiók tudják eldönteni, hogy mi erősíti innovációs potenciáljukat. A tematikus 
koncentráció és a módszer terén ugyanakkor a jogalkotó általános előírásokat határoz meg 
valamennyi régió számára. A támogatás hatékonyságának biztosítása érdekében az Európai 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket a teljesítés elmulasztása esetén.
Nehezen határozható meg hogy milyen mélységű vizsgálatra van szükség. Az Európai 
Bizottság végül csak azt vizsgálhatja, hogy a régiók alkalmazták-e az előírt módszert és 
dolgoznak-e ki stratégiát, ám a stratégiák tartalmát nem vizsgálják4. Ez az ellentmondás 
magában hordoz egyfajta (magából a rendszer jellegéből fakadó) veszélyt, mégpedig azt, 
hogy az előzetes feltételrendszer puszta formasággá válik. 

 Az S3 stratégia önmagában tehát nem sikeres varázsige, csupán segítségnyújtás. Elvégre 
polgáraik jövője szempontjából a fő mozgatórugót nem a feltételrendszernek, hanem a 
régiók ahhoz fűződő sajátos érdekének kell képeznie, hogy jó és átfogó innovációs 
koncepcióval rendelkezzenek. Ha a régiók nem lehetőségként fogják fel a stratégiát, a jogi 
keret kialakításától függetlenül nem érnek el sikeres eredményeket. 

Amennyiben helyesen hajtják végre, a stratégia kialakítása nagyra törő és nagyszabású 
feladatot jelent a régiók számára. A régióknak az innovációs stratégiákat ennek megfelelően 
hosszú távra és igen átfogóan kellene meghatározniuk, túlmutatva akár a jogi előírásokon és a 
következő finanszírozási időszakon is.5

                                               
1 A keretrendelet még tárgyalás alatt álló új 17.4a. cikke (konzisztenciavizsgálat); az Európai Bizottság március 
13-i iránymutatásainak I. része, 16. o..
2 Lásd a 17. cikk (1) és azt követő bekezdéseit, még nincs végleges megegyezés, az Európai Bizottság 2013. 
márciusi iránymutatásai, 18. o.;
Az összegnek pedig arányosnak kell lennie az előrehaladással és az alap típusával.
3 Kifizetés alatt időközi kifizetés értendő, a keretrendelet 17. cikkének új (5) bekezdése, a háromoldalú 
egyeztetés szerinti helyzet, 2013. június 10-i változat.
4 Lásd a III. rész 2. pontját, valamint a 6. lábjegyzetet.
5 Kitérve például az ESZA-hoz hasonló egyéb alapra vagy egyéb tematikus célkitűzések kidolgozására.
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2. Képezhet-e a stratégia sikeres kohéziós politikai elképzelést valamennyi régió 
számára, függetlenül attól, hogy azok mennyire innovatívak vagy fejlettek?

Az infrastruktúra vagy a humán erőforrások tekintetében a régiók eltérő előfeltételekkel 
rendelkeznek, és különböznek erősségeik és gyengeségeik is. Ennek megfelelően a regionális 
innovációs rendszerek erősítésére is különféle módszereket kell alkalmazni. Csupán néhány 
olyan régiónak van reális esélye arra, hogy majd ún. innovációs vezetővé váljon, amely 
áttörést jelentő technológiákat és innovációkat tud feltalálni. A régiók nagy része ún. 
„követővé” válik, és az innovációkat új módon alkalmazza majd. Finnország például így 
korszerűsítette máshol kifejlesztett nanotechnológiák segítségével a gazdaságának alapját 
képező fa- és papíripart. Csak egy ilyen átfogó stratégiai megközelítés vezethet gazdasági 
szerkezetátalakításhoz valamennyi régióban, és igazolja ezáltal a kohéziós politikai eszközök 
alkalmazását a kutatás és innováció terén. Ellenkező esetben a strukturális alapok egyes 
elemei csupán másodrendű kutatástámogató programmá válnának.

 A keretfeltételeket tehát úgy kell kialakítani, hogy előbbre jutása érdekében minden egyes 
régió felhasználhassa a stratégiát, függetlenül addigi helyzetétől. Az ERFA-rendelet 1. 
tematikus célkitűzését a lehető legátfogóbban kell meghatározni. A súlypontot 
egyértelműen át kell helyezni a kutatásról az innovációra. Ha az innováció fogalmát 
egészen tágan értelmezzük, és mint amely nyitott a technológiával szemben, akkor abban 
minden egyes régió magára talál majd.

 Az előadó szerint az a veszély fenyeget, hogy a régiók főként a kutatás és fejlesztés 
témájába vetik bele magukat. Minden bizonnyal döntő jelentőségű e tekintetben, hogy – a 
regionális adottságoknak megfelelően – az innováció fogalmának értelmezése kitérjen a 
felhasználó-központú jellegre is, és ne ragadjon le a technológia-központú innovációra 
vonatkozó gondolatoknál. A stratégia alapját az innováció átfogó – nem csupán 
technológiai értelemben vett, vagyis épp hogy nemcsak high-tech, hanem „low-tech”, sőt 
akár „non-tech” értelemben vett – fogalmának kell képeznie, a gyakorlaton alapuló 
innovációnak (például a szolgáltatásokban, a folyamatok optimalizálásában, a szervezeti 
átalakításokban vagy az üzleti modellekben, a marketingben, a márkaépítésben és a 
tervezésben rejlő innovációnak, a környezeti innovációnak, illetve például a tevékeny 
időskor vagy a demográfiai változás kihívásaira választ adó szociális innovációnak).

 Nem elhanyagolható az a kérdés sem, hogy mennyi pénzt fognak rendelkezésre bocsátani 
az állam- és kormányfők, illetve az elosztás tekintetében milyen mozgástérhez jutnak még 
a régiók. A támogatásnak még a fejlettebb régiók számára is érdekesnek kell lennie, 
különben a régiók esetleg teljesen lemondanak a stratégiáról, ami ellentétes lenne a céllal, 
és nem fordulhat elő.

3. Miért ilyen fontos a „vállalkozói” felfedezési folyamat? Reális-e az alulról építkező 
megközelítés? Kellő mértékű-e a szereplők bevonása?

A tudományos világ és az Európai Bizottság dicsérik a stratégia új, alulról építkező 
megközelítését. A korábbi innovációs stratégiákkal ellentétben itt nem felülről határozzák 
meg az eseményeket. A régió „jövőképét” ehelyett egy ún. vállalkozói felfedezési folyamat 
keretében határozzák meg a fontos vállalkozásokkal – akár kkv-kal vagy nagyvállalatokkal, 
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akár kutatóintézetekkel, valamint más érdekeltekkel – együttesen. 1

 Az előadó véleménye szerint ez képezi a stratégia kritikus elemét, jóllehet a végső döntést 
végül úgyis a politikának kell meghoznia. Az érdekelt felek kellő bevonása nélkül 
azonban nem lehet megfelelően felmérni a régió erősségeit és gyengeségeit. E 
folyamatban különös hangsúlyt kapnak a „vállalkozások”, amelyek természetszerűen a 
legjobban tudják, hogy mi felel meg a leginkább az igényeiknek és a lehetőségeiknek. A 
kutatóintézeteknek, egyetemeknek és például az innovációs inkubátorokhoz hasonló 
intézményeknek – egyrészt felhasználó-központú kutatási eredményeik, másrészt pedig 
személyzetük (az ismeretek továbbgyűrűzése) révén – elő kell segíteniük, hogy a 
vállalkozások képesek legyenek az innovációra. Ennek következtében aztán az újonnan 
létrejövő (pl. spin-off) vagy már meglévő vállalkozások azok, amelyek innovatív 
termékeket és szolgáltatásokat hoznak létre. Ezek jelentik a régiók gazdasági 
szerkezetátalakításának és a versenyképesség erősítésének mozgatórugóját. Az innovációs 
stratégia csak úgy működhet, ha e szereplők kiválóan együttműködnek egymással 
(tudásháromszög) és a politikai döntéshozókkal (irányító hatóságokkal). 

 Itt merül fel a kérdés, hogy a régiók kellő mértékben bevonják-e a fontos szereplőket, 
vagy a „szokásos ügymenet” szerint csak a szokásos szereplőkkel konzultálnak a 
megszokott módon. Csupán a nagy múltú szereplők körével azonban nem alkotható 
jövőkép. Csatlakozniuk kell például a holnap vállalkozóinak is. A vállalkozói felfedezési 
folyamatnak is egyértelműen mélyebbre kell hatolnia (felfedeznie), mint ahogy az az 
eddigi konzultációk során történt.

 Ez csak megfelelő adminisztratív kapacitással fog működni: az illetékes irányító 
hatóságoknak mind a kiválasztáshoz, mind az érdekelt felekkel kapcsolatos folyamat 
irányításához rugalmas és korszerű gondolkodásmódot kell elsajátítaniuk.

4. Reális-e a stratégia kidolgozására rendelkezésre álló időkeret?

Erre az előzetes feltételrendszerre vonatkozó javaslatát az Európai Bizottság csak 2011 őszén 
terjesztette elő. Az operatív programokat azonban már a következő hetek és hónapok során 
kell elfogadnia az Európai Bizottságnak. Azok a régiók, amelyek csak ekkor kezdték el 
kidolgozni stratégiájukat, feltehetőleg aligha fogják tudni kész stratégiájukat bemutatni már az 
operatív programok benyújtásakor. E tekintetben az a veszély fenyeget, hogy épp az érdekelt 
felek és különösen a vállalkozások előírt intenzív bevonására, az ún. vállalkozói felfedezési 
folyamat kellő végrehajtására nem kerül sor.2 Fontos ennélfogva, hogy a jogi keret a teljes 
stratégia előterjesztése helyett alternatívaként rendelkezzen cselekvési terv benyújtásáról. E 
tervben ismertetni kell, hogy ki felel a stratégia kidolgozásáért, és hogy mikor lehet számítani 
a végrehajtásra. Ennek legkésőbb 2016 végéig be kell fejeződnie. Ha megnézzük azokat a 
régiókat, amelyekkel szívesen példálóznak, megállapíthatjuk, hogy azok gyakran már sok éve 
vagy évtizede dolgoznak regionális innovációs stratégiájukon. Ez azt mutatja, hogy a stratégia 
esetében valamennyi érdekelt fél számára egyfajta szakpolitikai ismeretszerzési folyamatról 
(policy learning process) van szó, amelynek időtartama minden bizonnyal egyértelműen 
meghaladja a programozási időszakot. Biztosítani kell azonban, hogy a „régi” innovációs 

                                               
1 A keretrendelet I. mellékletének 4.3.2. pontja szerint „a nemzeti vagy regionális irányító hatóságok más 
érdekeltek – pl. egyetemek és felsőoktatási intézmények, helyi iparágak és szociális partnerek – bevonásával egy 
vállalkozói felfedezési folyamat során dolgozzák ki”.
2 Lásd a 3. számú kutatási kérdést.
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stratégiákat ne hasznosítsák egyszerűen újra, és ezzel ne ismétlődjenek meg az olyan múltbéli 
hibák, mint például a regionális vállalkozások nem megfelelő bevonása.

5. Milyen veszélyeket rejt a prioritások meghatározása? Hogyan határozhatók meg a 
prioritások „helyesen”?

Az intelligens szakosodás alatt az a folyamat értendő, amelynek során egy tagállam vagy egy 
régió – figyelembe véve saját erősségeit és a régió komparatív előnyeit – prioritásokat határoz 
meg a kutatási vagy innovációs célú támogatások terén és a tartós eredmény tekintetében 
legnagyobb potenciállal rendelkező területeket mozdítja elő. A prioritások meghatározása 
egy-egy régió értékeire1, kihívásaira2, versenyelőnyeire és kiválósági potenciáljára vonatkozó 
stratégiai információk alapján történik. Ehhez megfelelő mutatók alapján végzett alapos 
önértékelésre van szükség.

 Csaknem valamennyi régió – köztük a „fejlettebbek” – számára is gondot okoz, hogy 
pontosan mely prioritásokat kell kiválasztani. A régiók amiatt aggódnak, hogy „rossz lóra 
tesznek”, ha a piacok alakulása más irányt vesz, mint remélték. Attól tartanak, hogy 
kiszolgáltatottabbá válnak a külső sokkhatásoknak. Azok a vállalkozások pedig, amelyek 
nem ismernek magukra a prioritásokban, elvándorolhatnak. Épp válság idején még inkább 
ésszerűnek tűnik, hogy a régiók gazdasági szempontból több lábon álljanak. A régiók 
gyakran egyszerűen reflexszerűen támogatják tovább a „régi” klasztereiket vagy másolják 
az ismert sikeres koncepciókat. Az érdekelt felek is azt szeretnék, ha valamennyi 
működési területüket figyelembe vennék. Épp a kis- és középvállalkozások aggódnak 
amiatt, hogy a regionális gazdaság zöme visszaesik. Ám ha túlságosan széles körűen 
határozzák meg a prioritásokat, akkor elkövetjük a régi hibákat, és ismét elaprózzuk a 
támogatásokat, a beruházásoknak pedig csekély hatóerejük lesz.

 Döntő jelentőségű a szakosodás és a nyitottság, illetve a sokszínűség megfelelő elegyének 
megtalálása, aminek során nem szabad függővé válni egy adott technológiától 
(technológiával szembeni nyitottság!) vagy ágazattól. Ez olyan technológiák, termékek 
vagy szolgáltatások sokoldalú fejlesztése révén valósul meg, amelyek szorosan 
kapcsolódnak a régióban már meglévő sikeres technológiákhoz és a régió kapacitásaihoz, 
mivel az ismeretek továbbgyűrűzése ekkor valósul meg legsikeresebben (related 
diversity).

 Ideális esetben az erőfeszítéseket tehát olyan tevékenységekre kell összpontosítani, 
amelyek ágazatokon és technológiai területeken ívelnek át, és horizontális hatást fejtenek 
ki a teljes (regionális) gazdaságon belül.

 Az előadó ezenfelül úgy véli, hogy minél nagyobb körültekintéssel járnak el az 
érdekképviseletekkel folytatott konzultáció, az önértékelés alapját képező adatok 
kidolgozása, valamint a felülvizsgálati rendszer tekintetében, annál kisebb a valószínűsége 
a kedvezőtlen fejleményeknek.

 Amennyiben mégis kedvezőtlen fejleményeket tapasztalnának, a régiók számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kiigazítsák a folyamatokat (az adott finanszírozási 
időszakon belül is). Az erős és jól átgondolt felügyeleti rendszer olyan alapfeltétel, 

                                               
1Ideértve például az ipari struktúrákat, a klasztereket, a felsőoktatási intézményeket, a kutatóintézetek, a 
tudományt, a technológiát, a szakismeretet, a humántőkét, a környezetet, a piac hozzáférhetőségét, a kormányzati 
rendszereket, valamint a más régiókkal kialakított kapcsolatokat és összeköttetéseket. 
2Beleértve például az idősödő népességet, a demográfiai változást, a munkaerő-piaci nehézségeket, a távoli 
földrajzi helyeket és az egyéb környezetvédelmi szempontokat.
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amelyet a régiók gyakran alábecsülnek. A döntéshozóknak ezenfelül rendelkezniük kell a 
kiigazítások tényleges elvégzéséhez szükséges kellő bátorsággal. 

6. Megfelelő-e a régiók számára nyújtott tanácsadás és a nyomon követésük?

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatósággal való együttműködés a partnerségi 
megállapodásokkal és operatív programokkal kapcsolatos aktuális tárgyalások miatt 
természetszerűen elég szoros, sőt a régiók számára végeredményben az egyetlen támpont arra 
nézve, hogy eleget tudnak-e tenni az előzetes feltételeknek. Az Európai Bizottság különböző 
útmutatókat ad ki az önértékeléshez és a stratégia jobb megértéséhez. A folyamat 
végrehajtásához a régióknak szóló segítségnyújtás céljából külön létrehozták az ún. S3 
fórumot1. A fórum főként kölcsönös értékelési műhelytalálkozók formájában működik. A 
folyamatban már jóval előrébb vagy a végén járó régiók tanácsot adnak azoknak a régióknak, 
amelyek még nem tartanak ott. Mindazonáltal megközelítőleg még csak 130 régió jelentkezett 
be ide.2 Jóllehet a jelentkezés önkéntes, valamennyi régiónak, illetve tagállamnak ki kellene 
használnia ezt a lehetőséget. Minden bizonnyal az összes régió tanulhat itt valamit, vagy 
hozzájárulhat valamivel a folyamathoz. 

7. Mi jellemezheti a „külső dimenziót”? Mennyire reális az? Kielégítőek-e a 
keretfeltételek? Az EU egészére vonatkozóan hogyan kell összeállítani a regionális 
stratégiai darabokból álló „kirakóst”? 

A stratégia legjelentősebb „fekete doboza” minden bizonnyal a „külső dimenzió”. Nemcsak a 
régión belül kell javítani a szereplők közötti együttműködést, a régióknak a stratégia szerint 
kifelé tekintésre is szükségük van, hogy meghatározhassák helyüket az európai 
értékláncokban. Stratégiájuk kidolgozásakor a régióknak fel kell tenniük maguknak a kérdést, 
hogy milyen célravezető együttműködést tudnak kialakítani más régiókkal, például innovatív 
kutatásközpontú klaszterek közötti szoros együttműködés és a különböző régiók 
kutatóintézetei közötti párbeszéd révén.3

Vannak ugyan olyan régiók, amelyek már megfelelnek ennek az eszményképnek, és amelyek 
klaszterei már szorosan együttműködnek egymással. E régiók azonban nyilvánvalóan vagy 
erőteljesen kutatásorientáltak, és már profitálhattak a 7. kutatási keretprogram „A tudás 
régiói” elnevezésű programjából, vagy nemzetközi szinten működő vállalatoknak adnak 
otthont, amelyek esetében az ilyen hálózatok kialakítása egyébként is hozzátartozik az üzleti 
modellhez. 

A legtöbb régiót azonban a viszonylag rosszul kiépített hálózatok jellemezik. E ponton 
felmerül a kérdés, hogy vajon miként orvosolható e helyzet. 

                                               
1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home, 2011-ben alapították Sevillában.
22013. májusi helyzet.
3A keretrendelet I. mellékletének 7.2.1. pontja
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E téren mesébe illő transznacionális együttműködésként minden bizonnyal a már 
ismert „Silicon Europe” elnevezésű szövetséget lehet kiemelni, amelyet 
csúcstechnológiai klaszterek, vagyis németországi (Drezda), hollandiai (Eindhoven), 
belgiumi (Leuven), franciaországi (Grenoble) és ausztriai (Villach) régiókban 
működő vállalkozások és kutatóintézetek hoztak létre a mikro- és nanotechnológiák 
területén. Minden egyes régió jelentős gazdasági előnyhöz jut a szakosodás nyomán; 
a nemzetközi versenyben közösen viszik előbbre az Uniót, és hozzájárulnak az EU 
2020-as célkitűzéseinek a megvalósításához.

Különösen a területi együttműködésnek kell jelentősen hozzájárulnia a gazdaság K+F+I révén 
történő fejlesztéséhez: 
o A határokon átnyúló együttműködésnek különösen a szomszédos régiók alacsony kutatási 

és innovációs színvonalán kell javítania. 
o A régiók közötti együttműködés terén is fel kell használni a területi együttműködést a 

kutatásközpontú klaszterek közötti együttműködés, valamint a kutatás és a kutatóintézetek 
közötti párbeszéd előmozdítására.1

 Az előadó mindazonáltal problémásnak tartja e tekintetben az e célkitűzéshez kapcsolódó, 
az állam- és kormányfők által tervezett elégtelen finanszírozást. Az előirányzott tartalmi 
kialakítás lényegesen jobb finanszírozást kíván meg, ahogy azt a Parlament kérte.

A Berlin és Brandenburg német szövetségi tartomány közös innovációs stratégiája két 
szomszéd régió közötti együttműködésként érdekes megközelítése a régiók közötti 
együttműködésnek. E régiók már a 90-es évektől kezdve projektalapú együttműködést 
folytatnak. 2007 és 2010 között dolgozták ki az InnoBB elnevezésű közös innovációs 
stratégiát.2

 E tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az egyeztetési folyamat igen hosszadalmas és 
valamennyi szereplőtől jelentős többletráfordítást igényel a jogi keret, a stratégiák és az
operatív programok egyeztetése terén. 

 A megvalósítás rendkívüli rugalmasságot követel meg politikai és közigazgatási téren. E 
tekintetben minden bizonnyal hosszú tanulási folyamatra van szükség a 
minisztériumokban. Összességében igen hosszú bevezetési időszakkal kell számolni.

 Különösen nehéz helyzet áll elő akkor, ha különböző tagállamokhoz tartozó szomszédos 
régiók kívánnak együttműködni. A stratégiák, valamint az operatív programok között 
szükséges időbeli és tartalmi egyeztetés az eddigi tapasztalatok szerint gyakran túl nagy 
ráfordítást igényel. 

 A szükséges korszerű igazgatási kapacitások mellett a jövőben a jogi keretnek is kellően 
rugalmasnak kell lennie, különösen a tervek támogathatósága szempontjából.3 A 
következő finanszírozási időszak tapasztalatai fogják megmutatni, hogy elegendőek-e a 
jogalkotó eddigi erőfeszítései. 

Tekintettel a stratégiában meghatározott, a párhuzamosságok és a szétaprózódás elkerülésére 

                                               
1 A leendő ETE-rendelet, 2013. június 3-i helyzet, (5) és az azt követő preambulumbekezdések.
2  http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 A keretrendelet 60. cikkének (2) bekezdése lehetőséget nyújt arra, hogy az ERFA-ból nyújtott támogatás 
legfeljebb 15%-át a prioritási tengely keretében a programon kívül lehessen felhasználni.
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vonatkozó követelményre, a régiók gyakran felteszik azt a kérdést, hogy vajon az Európai 
Bizottság be tud-e irányító szándékkal avatkozni a prioritások kiválasztásába, és ha igen, 
milyen mértékben. A jogi keretből ez nem derül ki. Az Európai Bizottság azonban 
valószínűleg tehet javaslatokat a régiók számára arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthatnák 
„nemzetközi” mozgásterüket. Az S3 platform bizonyára szintén megadhatja a szükséges 
adatokat a régiók körében lehetségesen együttműködő partnerekre vonatkozóan. 

8. Hogyan valósíthatók meg a Horizont 2020 programhoz és a strukturális alapokhoz 
hasonló különböző uniós támogatások közötti szinergiákra irányuló törekvések? Vajon e 
tekintetben elegendő a jogi keret? Milyenek lehetnek a szükséges összehangolási 
mechanizmusok? 

A közös stratégiai keret előírja, hogy a tagállamokat a stratégia keretében arra kell ösztönözni, 
hogy a lehető legmagasabb hatásfok elérése érdekében a K+F+I területére fordítható 
valamennyi lehetséges forrást kombinálják. A nemzeti és a regionális források és a magántőke 
mellett ez a strukturális alapokon kívül természetesen elsősorban a Horizont 2020-ra is 
vonatkozik.

A strukturális alapok és a Horizont 2020 közötti szinergiát különösen a következőképpen kell 
elérni: egyrészt a regionális K+I szereplőket kell – különösen a kutatási kapacitások kiépítése 
révén – felkészíteni arra, hogy a jövőben fokozottabban vehessenek részt a Horizont 2020 
projektjeiben („stairways to excellence, widening participation” – a kiválóság előszobája, 
szélesebb körű részvétel).1 Példa erre főként a kevésbé fejlett és alacsony teljesítményű 
K+F+I-vel rendelkező régiókban lévő kiválósági központok vagy innovatív klaszterek Európa 
vezető kiválósági központjaival és klasztereivel való összekapcsolása, az ún. „twinning” és 
„teaming”2, a kis regionális kutatóintézetek strukturális forrásokkal ellátott kiválósági 
központokká történő korszerűsítése, az „EKT tanszékek” létrehozása, az egyetemek 
korszerűsítése, a kutatók továbbképzése vagy akár a Horizont 2020 projektjeiben való 
részvételhez kapcsolódó konzultációs központok létrehozása.3

Másrészt pedig – például a spin-off vállalkozások korai szakaszban történő finanszírozásához 
vagy az élő laboratóriumokhoz stb. hasonló – olyan intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek 
célja a – például a hetedik keretprogramból vagy később a Horizont 2020 projektjeiből 
származó – kutatási eredmények gazdasági célú felhasználása, valamint innovációbarát 
környezet kialakítása a vállalkozók számára.

Valamennyi szereplő sokféle kihívással néz szembe. Az elvárásokból adódó nyomás igen 
nagy, hiszen a vállalkozások évek óta hiába várnak jobb keretfeltételekre. A jogi keret 
összehangolt megalkotásával kell kezdeni: A különböző európai strukturális és beruházási 
alapok közötti szinergia erősítése érdekében közös jogi keretet hoztak létre, például a több 
alapból finanszírozott programok alkalmazása révén.4

Az európai strukturális és beruházási alapok és a Horizont 2020 közötti koordináció különös 
                                               
1 A keretrendelet I. mellékletének 4.2.a. pontja.
2 Például a Max Planck Intézet kelet-európai tagállamokkal való együttműködése.
3 A keretrendelet I. mellékletének 4.3.4. pontja, valamint az európai strukturális és beruházási alapok és a 
Horizont 2020 közötti szinergiákkal kapcsolatos, többéves pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági adatlap.
4 A 2011/0276(COD) keretrendelet I. mellékletének 3.2.a. pontja.
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jelentőségű a stratégia szempontjából, különösen a támogathatósággal, az elszámolási 
módszerrel vagy a részvételi szabályokkal kapcsolatos kérdések tekintetében. A 
programokhoz kapcsolódó különféle irányítási megközelítések miatt e folyamat különös 
kihívást támaszt. A programok sikeres összehangolásának feltétele az érintett főigazgatóságok 
közötti szoros együttműködés a javaslatok kidolgozását megelőzően, a jogalkotási folyamat 
alatt, valamint a régióknak nyújtott tanácsadás során. E hosszadalmas folyamat későn indult 
el. Az arra vonatkozó iránymutatás, hogy a régiók konkrétan hogyan érhetik el e szinergiát, 
csak 2013 őszén jelenik meg. Az illetékes főigazgatóságok közötti szoros koordináció, 
amelyet az EP már régóta kér, nagyon lassan indult be. A hatóságok munkával kapcsolatos 
gondolkodásmódjának e területen is igazodnia kell az új kihívásokhoz.

A koordinációs teher nemcsak az Európai Bizottságon belül fokozódik, hanem a Bizottság és 
a strukturális alapok operatív programjainak irányító hatóságai, a Horizont 2020 nemzeti 
kapcsolattartó pontjai, valamint a vállalkozások mint lehetséges kérelmezők és a konzultációs 
központok – mint például a European Enterprise Network (EEN) – között a tervezés és a 
kérelmek benyújtása során. Ez épp a szövetségi rendszerek esetében jelent nagy kihívást. E 
területen is szükség van az Európai Bizottság általi szoros nyomon követésre és tanácsadásra.

V. Kitekintés

Az előadó örömmel várja a bizottsági kollégákkal folytatott élénk vitát, valamint a régiók által 
az előzetes feltételek végrehajtásában elért előrehaladásnak a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság képviselői által végzett első értékelését. Az előadó ezenkívül továbbra is kész 
fogadni az érdekelt felek és a régiók részéről érkező észrevételeket.


