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Kohéziós politika 2014-2020 között 

Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek (intelligens, fenntartható,  
inkluzív növekedés) megvalósítása 

„A pénztárca hatalma” 

Partnerség erősítése 

Egyszerűsítés 

Eredményorientáltság erősödése 
„Nem a költekezés a fontos” 

EU támogatások hatásának maximalizálása 
„Kevesebből többet” 

A K+F ráfordítások szintjének a GDP 3%-ára növelése 
(jelenleg kb. 1,8%) 

Következmények Keretfeltételek 

Tematikus koncentráció 
Nagyobb hangsúly a befektetések 

hatásának maximalizálásán 

(Ex-ante) feltételek 
Programok hatékony 

megvalósításának szavatolása 

KFI területen 
RIS3 kidolgozása 

(nem csak a Strukturális Alapok 
felhasználására) 



Kiemelt („flagship”) kezdeményezések 

Fenntartható növekedés (sustainable growth) 
• Erőforrás-hatékony Európa 
• Iparpolitika a globalizáció korában 
 
Befogadó növekedés (inclusive growth) 
• Új készségek és munkahelyek 
• Szegénység elleni európai platform 

Intelligens növekedés (smart growth) 

• EU digitális menetrend (Digital Agenda) 
• Innovatív Unió 

• Mozgásban az ifjúság 

Fontos eszközként kezelik 
a RIS3 kidolgozását. 



Intelligens szakosodás alapú regionális 
innovációs stratégiák (RIS3) 

DG for Regional and Urban Policy 

Közös projekt 
4 workshop (2011/11– 2012/12) 
Sevilla, Linz, Párizs, Brüsszel 
 
Horizontális modulok: 
1:  SmSp koncepció kidolgozása 
2: (Ön)értékelési módszer kialakítása 
 
Eredmény: 
DRAFT SYNTHESIS REPORT ON 
INNOVATION DRIVEN-GROWTH IN 
REGIONS: THE ROLE OF SMART 
SPECIALISATION 

Útmutatók 

DG Regio Unit 5 Hungary 
 

15 szakértői csoport megbízása 





Intelligens szakosodás alapú regionális 
innovációs stratégiák (RIS3) 

Az intelligens szakosodás során 
• azonosítani kell mindegyik ország és régió egyedi jellemzőit és értékeit; 
• rá kell mutatni az egyes régiók versenyelőnyeire; 
• a regionális szereplőket és erőforrásokat pedig fel kell sorakoztatni egy, a 
kiválóságra épülő jövőkép mögé. 
  
Az intelligens szakosodás emellett jelenti még 
• a regionális innovációs rendszerek megerősítését; 
• a tudásáramlás maximalizálását; valamint 
• az innováció előnyeinek elterjesztését a teljes regionális gazdaságban. 

RIS3 nem egy tervezési irányelv, ami megköveteli egy régiótól adott ipari részterületre 
való specializálódást. 
 
Sokkal inkább 
• egy szemléletmód; 
• figyelembe veszi az adott régió kiemelkedő, vagy ígéretes KFI tevékenységeit;  
• a meglévő régiós képességeket, potenciákat tovább erősítve tesz javaslatot bizonyos 
ágazatok, szakterületek fejlesztésére, mások esetleges leépítésére. 



RIS3 módszertan 

1. LÉPÉS – A regionális összefüggések és innovációs 
potenciál elemzése. 

1. 

2. LÉPÉS – Egy megbízható és befogadó régió-irányítási 
struktúra (governance structure) felállítása. 

2. 

3. LÉPÉS – Egy közös szemléletmód (shared vision) 
kidolgozása a régió jövőjét illetően. 

3. 

4. LÉPÉS – Korlátozott számú prioritások kiválasztása a 
régiós fejlesztéshez. 

4. 

5. LÉPÉS – A jövőkép megvalósítására alkalmas 
szabályozás rendszerek (policy mixes) kialakítása. 

5. 

6. LÉPÉS – Monitoring és értékelési rendszerek 
beépítése. 

6. 
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