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Champagne-Ardenne régió 2014-2020-as innovációs stratégiájának elsődleges célja, 

hogy minden lehetséges módon növelje a gazdasági szféra versenyképességét, ezen belül 

támogatva nem csak a konkrét vállalati kutatás-fejlesztést, hanem a termelés társadalmi 

alapjait biztosító oktatást-képzést és a szociális innovációt is. A program elsősorban a 

régióban jelen lévő két versenyképességi pólusra alapoz, nagyon komoly szerepet ad a 

megújuló erőforrásoknak (különös tekintettel a második generációs bio-üzemanyagok és 

a szélenergia fejlesztésére), valamint igyekszik maximális mértékben kihasználni azt, 

hogy Champagne-Ardenne szomszédos az ország legfejlettebb régiójával, a Párizst is 

magában foglaló Ile-de-France-szal. Azzal, hogy az új uniós költségvetési ciklusban a 

régiókhoz kerül a FEDER kezelése, a regionális közgyűlések számára megnyílik a 

lehetőség, hogy az ebből érkező források egy részével a kutatás-fejlesztést támogassák, 

amivel értelem szerűen Champagne-Ardenne is élni kíván. Ezzel együtt törekednek 

arra, hogy a regionális fejlesztési stratégiát a szomszédos régiókkal egyeztessék és így a 

velük való együttműködési lehetőségeket is ki lehessen használni, a fölösleges 

párhuzamosságok pedig elkerülhetők legyenek. 

 

A régió elhivatott a vállalati és költségvetési innováció támogatása mellett, ám ahogy Pierre 

Dartout, Champagne-Ardenne régió prefektusa fogalmazott a kilencedik alkalommal 

megrendezett regionális kutatás-fejlesztési konferencia (Assises Recherche & Entreprises) 

plenáris ülésén, a K+F-tevékenység támogatása mellett nagyon fontos, hogy a vállalatok 

számára kedvező üzleti környezetet is teremtsenek. Az innováció előföltétele a kellően 

hatékony kutatási és szakképzési alapok megléte is, ám ez csak akkor lehet a régió számára 

valóban hasznos, ha képes a képzett munkaerőt helyben tartani. A prefektus úgy fogalmazott, 

a versenyképességi pólusok támogatására szolgáló központi költségvetési források mellett 

nagyon komoly szereppel bír a kutatási adóhitel intézménye is, amit elsősorban a kkv-k 

számára dolgoztak ki és elsődleges célja a kis- és középvállalkozások által megvalósítandó 

innovációs tevékenység ösztönzése, ezen keresztül a cégek hatékonyságának, 

versenyképességének növelése. Pierre Dartout kitért a nemrégen alapított állami befektetési 

bank
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 (BPI) szerepére is, szerinte ez egy új és jó eszköz a vállalati innováció támogatására. 

 

Jean-Paul Bachy, Champagne-Ardenne régió közgyűlésének elnöke szerint a vállalatok 

számára nagyon komoly előnyökkel jár, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a központi és 

a regionális adminisztráció közötti együttműködés hatékonysága, de az is, hogy a cégek egyre 

inkább tudnak hálózatokba tömörülni és érdemben együtt dolgozni. Azzal, hogy az új uniós 

költségvetési ciklusban a régiókhoz kerül a FEDER kezelése, a regionális közgyűlések 

számára megnyílik a lehetőség, hogy az ebből érkező források egy részével a kutatás-

fejlesztést támogassák, amivel értelem szerűen Champagne-Ardenne is élni kíván. Bachy az 

elkövetkezendő időszakra vonatkozóan aláhúzta, a legfontosabb cél a régió két 

versenyképességi pólusában (IAR, MATERALIA) rejlő lehetőségek kiaknázása. Különösen 

komoly ambíciókat fogalmazott meg az IAR kapcsán: szerinte azzal, hogy világviszonylatban 

is élen járó kutatások folynak a második generációs bio-üzemanyagok terén, a régió akár 

Brazíliával is egy szintre kerülhet ezen a téren. További kutatás-fejlesztési terület a személyre 

szabott szolgáltatások fejlesztése azok – elsősorban az idősek – körében, akik valamilyen 

szempontból ellátásra, felügyeletre szorulnak. 

Bachy meggyőződése, hogy a sikerhez elengedhetetlen az egyes szereplők közötti szinergiák 

erősítése, a teljes régiót lefedő „hálózat” kialakítása, erre alapozva a fiatal diplomások 
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elhelyezkedésének, vállalkozói pályakezdésüknek az elősegítése. Ha ugyanis a régióból 

tanulni elvándorló fiatalok kellő alternatíva hiányában nem tudnak visszajönni a régióba, az 

ide tanulni érkezők pedig a tanulmányok befejezése után elmennek, „dupla vérveszteség” éri a 

régiót, amit minden lehetséges eszközzel el kell kerüli. 

 

Christian Lerminiaux (rektor, UTT, Troyes) és Gilles Baillat (rektor, URCA) arra helyezte 

a hangsúlyt, hogy részben az egyetemi autonómia-törvénynek, másrészt a 

komplementartitásban rejlő észérveknek köszönhetően került sor az URCA és az UTT Troyes 

közötti érdemi szervezeti közeledésre, erre alapozva pedig a közös regionális stratégia 

kidolgozására. Ez egyben egyszerűbbé is teszi a munkát, mivel „kifelé” egyetlen szereplővel 

kell számolniuk a régióban mindazoknak, akik a fölsőoktatással kívánnak kapcsolatot építeni. 

Hozzátették, az egységes egyetemi struktúrában rejlő lehetőségek messzemenően 

összhangban vannak a regionális kutatás-fejlesztési stratégiával, egyben módot ad arra, hogy 

valamilyen mértékben ellensúlyozza azt az elszívó hatást, amit a közeli párizsi régió, mint 

egyfajta „fekete lyuk” jelentett-jelent. Közvetve ezt erősítette meg Dephine Poirson 

(ügyvezető igazgató, Windvision) is azzal, hogy aláhúzta, azért döntöttek belga cégként a 

Champagne-Ardenne régióban való megtelepülés mellett, mert az nem csak élen jár a 

szélenergia hasznosításának fejlesztésében, de kedvező földrajzi elhelyezkedést is jelent az 

eredményes üzleti tevékenységhez. Ami viszont egyelőre nehéz, az a kellő számú fiatal és 

dinamikus kutató fölvétele, mivel nem csak meg kell találniuk a számukra ígéretes 

tehetségeket, de tudniuk kell őket tartósan Reims-hez kötni. Gilles Baillat nagyon fontosnak 

tartotta, hogy a hallgatók körében évek óta oktatott és nagy számban fölvett tárgy a 

vállalkozási ismeretek, ezzel is azt kívánják segíteni, hogy a friss diplomások minél 

eredményesebben el tudjanak helyezkedni tanulmányaik befejezése után. 

Daiel Nabet (regionális igazgató, Orange) meglátása szerint a numerikus szektor fejlesztése a 

régió számára nagyon komoly lehetőségeket tartogat, ahol egyszerre két nagyon területre kell 

koncentrálni: a technikai-technológiai fejlesztésre és a használat ösztönzésére. 

 

Az assises során külön műhely is foglalkozott azzal, milyen a régió számára legjobb 

regionális kutatási és innovációs stratégia. Itt a résztvevők azt elemezték, milyen 

elképzeléseknek és elvárásoknak kívátak eleget tenni akkor, amikor elkészítetteék a reginoális 

kutatási és innovációs stratégiát. Mint Francis Muret, a regionális önkormányzati hivatal 

főigazgató-helyettese aláhúzta, a régió céljai maximálisan összhangban vannak az „Európa 

2020” program célkitűzéseivel, ezen pedig különös tekintettel az „S3”ra (stratégie de 

spécialisation intelligente, smart specilaisation strategy), ami magában foglalja a kutatás-

fejlesztést is, a megvalósítást pedig a FEDER/FSE és FEADER források támogatják. 

Catherine Quintallet, a regionális önkormányzati hivatal fölsőoktatási és kutatási 

hivatalának igazgatója az S3 kapcsán megjegyezte, Brüsszel következetesen elvárja, hogy a 

régiók maximálisan meg tudják indokolni, miért döntöttek az adott program megfogalmazása 

mellett és milyen célokat szolgál annak megvalósítása, miként érvényesíthető ennek során az 

adott régió komparatív előnye, milyen garanciák vannak az eredmények messzemenő 

hasznosulására. Champagne-Ardenne a következő területekre helyezte a hangsúlyt: 

Kutatás-fejlesztés: 

- az anyagtudományok területe, a fókuszban a hatékonyság, a földolgozás és a 

használat, 

- a bioökonómia fejlesztése: területi szinten szervezett biofinomítás, fönntartható 

mezőgazdasági és szőlészeti termelési és földolgozási eljárások, 

- „könnyebben öregedni a régióban” - a sérülékeny személyek (elsősorban egyedülálló 

idősek) számára kifejlesztett szolgáltatások (fókuszban a társadalomtudományok és a 

numerikus terület). 



Energia 

- megújuló energiák: szél, biogáz 

- intelligens hálózatok 

Transzverzális területek (elsődlegesen a hálózatok építésén keresztül) 

- vállalati innováció támogatása 

- szociális innováció 

- numerikus régió 

Megjegyezte, a jövőben a korábbiaknál sokkal jobban fog érvényesülni az, hogy az S3-ban 

maghatározott területekre fókuszálva hirdetik meg az egyes pályázatokat, a progrm 

megvalósításában pedig igyekeznek maximálisan támaszkodni a már meglévő K+F 

infrastruktúrára (különböző technológiai platformok, kutatási nagyberendezések) és törekedni 

fognak az ezek közötti szinergiák megteremtésére. 

Laurent Martigny (az URCA tudományos tanácsának alelnöke) mindehhez hozzátette, az 

egyetem a maga 650 oktató-kutatójával és a hat pólusba tömörülő, gyakorlatilag minden 

tudományterületet lefedő oktatási és kutatási palettájával maximális hatékonysággal tudja 

támogatni a regionális K+F stratégia megvalósítását. Az UTT részéről ugyanezt fogalmazta 

meg Renaud Bachelot, az intézmény tudományos tanácsának alelnöke. 

 

Ahogy a rendezvény során a regionális közgyűlés elnöke, Jean-Paul Bachy fogalmazott, a 

valóban eredményes K+F és innováció csak széles körű együttműködésben valósítható 

meg, ezt járta körül a nap utolsó kerekasztal-beszélgetése, a francia, német, svéd, cseh 

előadók egyaránt ezt igazolták saját tapasztalataikon keresztül. Kivétel nélkül mindenki 

hangsúlyozta, hogy ebből a partnerségből az állami és a különböző területi önkormányzati 

szereplőknek is ki kell venni a saját részüket. 

 

Somogyi Norbert, Párizs 


