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A STRING felpörgeti a siker motorjait a regionális mezőgazdasági–
élelmiszeripari innovációs rendszerekben
Tudta, hogy a mezőgazdasági–élelmiszeripari klaszterek mennyire sikeresek
azokban az európai térségekben, ahol azok ténylegesen a regionális fejlesztési
programok középpontjába kerülnek? Persze ez akár egy ésszerű és egyszerű
megállapítás is lehetne, de sajnos nem az. Különösen az olyan, nem
megfelelően működő (regionális) szakpolitikai eszközök jelennek meg
porszemként az egyébként erős mezőgazdasági–élelmiszeripari klaszterek
gépezetében a működés, valamint a gazdasági–társadalmi hatások terén,
amelyek például a foglalkoztatást vagy a programok lendületességét
befolyásolják. Éppen ezért hét európai régió dolgozik együtt a megoldásokon a
vadonatúj STRING projekt keretein belül.
Az olaszországi Bolognában rendezett projektindító eseményen jelenlévő összes
regionális vezető és nagykövet megerősítette: fel kell oldani a mezőgazdasági–
élelmiszeripari innovációs rendszerekben és klaszterekben mindenhol jelenlévő szűk
keresztmetszeteket. Ehhez kiindulási pontként szolgálnak a regionális fejlesztési
programok, az értéklánc-népszerűsítő kampányok és a több szektorra kiterjedő,
úgynevezett hibrid klaszterek létrehozása, amelyek lendületet adhatnak a siker felé
vezető úton. Simona Caselli (Regionális Mezőgazdasági Miniszter Emilia Romagna
régió, Olaszország) szerint: „A saját régiónkban a hangsúlyt a minőségi
megközelítésre helyezzük, hogy megfelelhessünk annak, amit a fogyasztók kérnek
tőlünk. Ebben a megközelítésben az innováció és a fenntarthatóság fontos helyet
foglalnak el, ráadásul, reményeink szerint, a STRING projektben felmerülő témák
tekintetében hasznunkra lesz a többi régió tudásának és tapasztalatainak a
megismerése, illetve a programban a partnerekkel a hozzáadott értékekkel
kapcsolatos ismereteinket is megoszthatjuk”.
Az intelligens, egészséges és fenntartható élelmiszerek biztosítása kiemelt prioritás
Európában. Egyes európai térségek lendülete és dinamizmusa a mezőgazdasági–
élelmiszeripari ágazat tevékenységétől függ. A STRING az ismeretek és tudás
intenzív, régiók közötti cseréjével, valamint a klaszterek közötti együttműködés révén
felpörgeti a mezőgazdasági–élelmiszeripari innovációs klaszterek
versenyképességét. Pieter de Boer (a hollandiai Észak-Brabant tartomány
projektvezetője) elmondása szerint: „A projekt első szakaszában a tudásmegosztást
és azzal kapcsolatos kutatást helyezzük az előtérbe, hogy milyen különböző
módokon működhetünk együtt és végezhetünk újító tevékenységet. Ez elvezet
bennünket a (regionális) szakpolitikai eszközök terén szükséges korrekciók
kidolgozásáig, ami segítené a régiókat az innováció magasabb szinte emelésében,
továbbá a gazdasági–társadalmi hatások javításában”.
Anne-Marie Spierings (a hollandiai Észak-Brabant Regionális Mezőgazdasági

Minisztere) hozzáteszi: „Örömmel tekintünk a STRING partnereivel való
együttműködés elé. A mi tartományunk jól teljesít árutőzsdei termékek nagy
mennyiségű előállításában, amihez tiszta, hatékony és fenntartható termelési
módszereket alkalmazunk. Azt szeretnénk megtanulni, hogy termékeink tekintetében
hogyan hozzunk létre hozzáadott értéket, továbbá miként újítsunk és alakítsunk ki új
vállalkozásokat az egészségügyi és csúcstechnológiát képviselő iparágakkal
együttműködésben.
Ennek eredményeként a közeljövőben javul a mezőgazdasági–élelmiszeripari
innovációhoz és klaszterjellegű összefogásokhoz kapcsolódó regionális operatív
programok és finanszírozás teljesítménye, megvalósítása. A klaszterek
együttműködése elmélyül, ami jól szolgálja az élelmiszeripari innovációs értéklánc
megfelelő működését. Továbbá stratégiák születnek a hozzáadott értékek
létrehozására, valamint eredményes alkalmazására az (új) élelmiszeripari innovációs
projekteken keresztül, miközben együtt dolgozunk más gazdasági szereplőkkel,
például az egészségügyi és csúcstechnológiás rendszerek terén. Michael Mohr
Jensen, dán vállalkozó (a Herrens Mark biofarm tulajdonosa) a napi üzletmenetben
látja a versenyképes mezőgazdasági–élelmiszeripari klaszterek előnyeit: „A
regionális mezőgazdasági–élelmiszeripari klaszter tagjaként lehetőségünk nyílt a réti
here felhasználásával készülő, új táplálékkiegészítők kutatás–fejlesztési folyamatát
felgyorsítani. A regionális pénzalapok támogatásával olyan tudományos kutatásokat
finanszírozhattunk, melyek igazolják a táplálékkiegészítő hatását a menopauzás
panaszokra és csontsűrűségre, továbbá lökést adtak dániai és más országbeli
értékesítéseinknek, valamint természetszerűleg a vállalat növekedésének.”
A STRING projekthez a támogatást az Interreg Europe program biztosítja. Ez
egyúttal szakpolitikai ismeretszerző programot jelent az állami hatóságok számára is.
Az Interreg Europe Európa-szerte segíti a regionális és helyi önkormányzatokat a
jobb szakpolitikai intézkedések kidolgozásában és megvalósításában. A különféle
megoldások megszületését szolgáló környezet és lehetőségek kialakításával az a
célunk, hogy biztosítsuk, a kormányzat részéről a befektetés, innováció és
megvalósítás irányába tett erőfeszítések egyöntetűen egymással egységet alkotó és
fenntartható hatást érnek el az érintett emberek és hely számára.
Önök is a saját mezőgazdasági–élelmiszeripari klaszterjük lehetőségeit kívánják
bővíteni?
Honlap: www.interregeurope.eu/string
___________________________________________________________________
A partnerség
A STRING minden régiója híres élelmiszertermelési hagyományairól és innovációs
potenciáljáról. Mindannyian részt vállalnak az élelmiszerekkel kapcsolatos
újításokban és termelésben, ahol különböző szerepekhez jutnak.

A STRING projekt kidolgozása 2015 elején, Észak-Brabant és Emilia Romagna
tartományok kezdeményezésére indult el. A kiindulópontot a regionális
élelmiszerklaszterek keretein belül az innovációs láncok működésében
tapasztalható, közös szűk keresztmetszetek jelentették. A projektbeli partnerség
Európa hét régióra és mindösszesen 11 partnerre terjed ki.
Mi történik az EU-ban?
Az agrárinnovációs ökorendszerek kereteinek – például a nyílt laboratóriumoknak,
tesztgyáraknak és tenyészhelyeknek – a fejlesztésével, illetve annak támogatásával
a magyarországi Debrecen városa és a régió sikeresen valósít meg egy, az ERFA
(TOP) által finanszírozott projektet, amelynek célja a mezőgazdasági–élelmiszeripari
K+F tevékenységekre specializálódó innovációs laboratórium megvalósítása.
A több ágazatot átfogó együttműködési kezdeményezések olyan régiókban fognak
erősödni, mint a Közép-Dánia és a franciaországi Elzász, ahol a megvalósítandó
intézkedések célja az ágazati innovációs kezdeményezések és élelmiszeripari
klasztereknek nyújtott finanszírozások harmonizálása.
A projekt egy másik eredményeként a mezőgazdasági és élelmiszeripari innováció
helyzete javul a regionális fejlesztések keretei között, a szakpolitikai eszközök terén
megvalósuló jobb harmonizációnak (Emilia Romagna, Olaszország) köszönhetően,
továbbá a K+F eredmények piacosítása és hatékonyabbá válik.
A kis- és közepes méretű vállalkozások, valamint középvállalatok körében
tapasztalható klaszterintegrációs problémák hatékony kezelése ugyancsak a projekt
közvetlen eredmény (elsősorban a spanyolországi Castilla y León, a hollandiai
Észak-Brabant és a romániai Kovászna régiókban), ezzel ugyanis a „hármas
spirál” rendszerben dolgozó összes résztvevő egyformán motivált lesz a közös
munka terén.
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