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Regionális együttműködés a határokon át 

Társadalmi, gazdasági és 
földrajzi szempontok  

 
• Temesvár fejlődése és 

lehetőségei kiemelkedőek a 
térségben 

 
• Szeged: hagyományosan jó 

partner, világszínvonlú 
kutatás egyes területeken 
(pl. ELI) 
 

• Újvidék: szerbiai élvonal a 
műszaki oktatásban 

 





ERDF: CONCENTRATION 



Területi tervezés a 2014-2020 időszakra 
 
 
 
Intelligent szakosodás (Smart Specialisation Strategy): 
új megközelítést igényel(ne): "evidence based" policy 
 
 
Mit kell(ene) meghatározni: 
 Vállalkozás-támogatás gyenge pontjai 
 Vállalkozói együttműködések (klaszterek) támogatási 
rendszerének hiányosságai 
 Ágazati értékláncok azonosítása 
 Térségi jövőképek (reális-e?) 
 Vállalkozói megismerés folyamata  
 Ágazatok közötti összefüggések  



FOR-RIS 

TECHTRANS 

UPGRADE 

TRANSVISION 

AGRIBLUE 

Blueprints 

 for Foresight 

Actions 

in the Regions 

RIS3: új név az ismerős módszertannak 
 



Blueprints Initiative: Objective of  Transvision 

To develop Foresight Blueprints to bridge neighbouring 

regions with common borders and sharing the same 

physical territory but belonging to different jurisdictions 

The Large Region : Luxemburg, Lorraine, Saarland, 

Rheinland-Pfalz and Wallonia; 

 

The South East Foresight Triangle (SeeForesightT) : South 

Great Plain Region (Hungary), West-Region (Romania), 

Vojvodina (Serbia)  

 

 



Nemzeti K+F+I stratégia kritikai elemzése 
 
 
 
Megvizsgálni: 
Az innováció különböző formáit és a vállalkozások 
összességét lefedik-e a tervezett beavatkozások 
 
Módszerek: 
 A vállalatok különböző csoportjainak igényeit, 
elvárásait azonosítani 
 A stratégia lehetséges hiányosságait azonosítani 
(szaktudás, képességek, pénzügyi kapacitások, …) 
 Piaci szempontú elemzés (piaci kockázatok, hiányzó 
elemek a támogatási rendszerben, .....) 
 



Klaszterfejlesztés a gyakorlatban 
 
 
 
Dél-Alföldi Zöld Gépipari Technológia-fejlesztési Klaszter 
sikeres DAOP pályázat, technológiai innováció 
 
Gépipari Beszállítói Innovációs Klaszter 
sikeres DAOP pályázat, logisztikai innováció 
 
Kincses Bácska Élelmiszeripari Gazdaságfejlesztési Klaszter 
sikeres HU-SRB pályázat, technológiai innováció 
 
Romanian Sustainable Energy Cluster (ROSENC) 
együttműködés ArchEnerg Klaszterrel 
 
Creative Industries Cluster of Vojvodina 
közös rendezvények magyarországi partnerekkel 



Klaszterek szerepe a tervezésben 
 
 
 
Vállalkozók bevonása a folyamatba: 
Információk csatornázása, érdekek és szándékok 
képviselete 
 
Megoldások: 
 Kritikai véleményezés másik régióra vonatkozóan is 
 Komplementer lehetőségek azonosítása, a közös 
kiaknázás elősegítése 
 Felülről tervezett szakosodás visszaigazolása vagy 
elutasítása 
 Közösen tervezett, de külön megvalósítható 
fejlesztések előkészítése 
 
EU szakpolitikához illeszkedik, de a magyar 
valósághoz ??? 



RiS3 kooperáció lehetőségei 
 
 
Már folyamatban: 
 Szeged -> Újvidék tudástranszfer innovációs stratégia 
készítésében 
 Temesvár -> Szeged tudástranszfer RIS3 készítésben 
 Megújuló Energia Akcióterv készítése (HU-RO koop.) 
 
Ami még lehetne: 
 peer review: szakértői véleményezés a "másik" térség 
választott stratégiájáról 
 közös szervezésű szakmai konzultáció -> kölcsönösen 
validált (reálisnak elfogadott) hosszú távú jövőkép 
 közös szakmai tervezés -> közös szakmai lobbi a HU-RO és 
HU-SRB programok tervezése során 
 stb... 



Köszönöm a figyelmet! 
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