150

Műhely

A tanulmány elemei:
A tanulmány elkészítésének célja, a módszertan, adatforrások és a célok elérésének
rövid bemutatása
Legfontosabb barnamezős területek meghatározása (település, helyszín, méret):
területnagyság szerinti megoszlás,
földrajzi hely (településnagyság, régiós elhelyezkedés, a térségek jellemzői
(elmaradottság/fejlettség, helyzet) szerinti megoszlása,
területi környezeti érzékenység és ökológiai helyzet szerinti elhelyezkedés.
Környezettel való funkcionális kapcsolatok:
funkció meghatározás,
tulajdonviszonyok, tulajdonlási típus,
szakhatósági, környezetvédelmi előírások adott területet illetően,
építési korlátozások,
vonatkozó hasznosítási tervek meghatározása,
infrastrukturális ellátottság.
A beszerzett adatok részletes ismertetése
Régiós adatok:
barnamezős területek szöveges bemutatása,
szemléltetés térképes ábrákkal,
egyéb releváns statisztikai adatok (demográfiai, gazdasági, munkaerőpiaci, stb.),
ipari körzetek (elhelyezkedése, adatai, területnagyságok, jellemzők),
kerületenkénti anyagok és az egyes területi jellemzők ,
megyei jogú városok (a településszerkezetben való elhelyezkedés
értékelése, okozott városszerkezeti problémák - Miskolc, Eger, Salgótarján).
Innovációs centrumok helye és szerepe az Észak-Magyarországi Régió gazdasági
fejlesztésében
A tanulmány célja: kutatási jelentés készítése, mely a régió 2007-2013-as endogén
gazdaságfejlesztésére vonatkozó tervek és programok szakmaiságát, módszertaniságát
kívánta megalapozni.
A tanulmány (európai összehasonlításokra támaszkodva):
a) kísérletet tesz egyrészt az Észak-magyarországi régió pozícionálására az európai K+F
térben, másrészt
b) vizsgálja az innovációs centrumok várható hatását a régió gazdaságfejlődésében.
A hálózatokban fontos szerepet töltenek be a regionális szereplők; a felsőoktatási
intézetek, a kutatóintézetek, a kormányzati és önkormányzati szervezetek, a nagyvállalatok,
a K+F jellegű kis- és középvállalatok, valamint a pénzintézetek.
A tanulmányok eredményeit a projekt keretében megrendezett két workshopon és a
nemzetközi zárókonferencián hoztuk nyilvánosságra, illetve vitattuk meg régiós és külföldi
szakemberek részvételével. A tanulmányok részletes elemzései és értékelései a Stratégiai
Füzetek különszámaiban publikálva kerülnek bemutatásra.
ROP 2.2. Tájékoztató Nap Észak-Magyarországon
Pfliegler Péter
Élénk érdeklődés mellett került megrendezésre 2006. január 23-án Miskolcon, az
Észak-magyarországi régió központjában az a tájékoztató nap, amelyet a Regionális
Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (ROP IH), az Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség (ÉMRFÜ) Kht., valamint a VÁTI Kht szervezett a térség
potenciális pályázói számára.
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Általános érdek, hogy a ROP-ban rendelkezésre álló fejlesztési források mielőbb és
hatékonyan kerüljenek felhasználásra, ezért a ROP Irányító Hatósága a 2.2. sz., A városi
területek rehabilitációja című kiírás felfüggesztését 2005.december 16-ai hatállyal
megszűntette.
Pályázatokat kizárólag az észak-magyarországi régióból fogad be a program
Közreműködő Szervezete, az ÉMRFÜ, amely a beérkezett pályázatok értékelésével
foglalkozik és a folyamat végeztével támogatási javaslatot fogalmaz meg a projektre
vonatkozóan.
A rendezvényen Bene Dániel, a ROP IH vezetője köszöntötte a megjelenteket és adott
rövid összefoglalót a korábbi kiírás felfüggesztésének okairól és az új kiírás nyújtotta
lehetőségekről. Böhönyei Ágnes, a ROP IH főosztályvezetője mutatta be a tájékoztató nap
előadóit és biztatta a résztvevőket az aktív részvételre.
A ROP és különösen A Városi területek rehabilitációja intézkedés keretében számos
olyan pályázat érkezett be a hét régió fejlesztési ügynökségeihez, amelyek mind a kiírások
célkitűzéseit tekintve, mind pedig az alakiságot és a Pályázati Formanyomtatvány, valamint
ennek mellékletei pontos kitöltését alapul véve nem a kiíró által elvárt formában és
tartalommal kerültek beadásra.
Éppen ezért bírtak kiemelt jelentőséggel a hallgatóság számára a következő három
előadó által elmondottak. Szabó Gabriella, a ROP IH osztályvezetője – aki korábban éppen
a ROP 2.2. intézkedés felelőse volt – értő szakmaisággal mutatta be a kiírást és ennek
speciális követelményeit. Andrasek Rita, a VÁTI osztályvezetője a jogosultsági és a
megvalósíthatósági kritériumokról beszélt, példákkal alátámasztva az elhangzottakat. Az
utolsó előadást Pfliegler Péter, az ÉMRFÜ projektmenedzsere tartotta, amelyben a
gyakorlati szakember szemszögéből tájékoztatta a jelenlévőket a pályáztatás során szerzett
tapasztalatokról és a pályázók által leggyakrabban elkövetett hibákról, illetve ezek
elkerülésének mikéntjéről.
A program - ahogyan az már az előadások alatt is gyakorlattá vált – a résztvevők
kérdéseivel és az előadók ezekre adott válaszaival fejeződött be. Megállapítható volt, hogy
az észak-magyarországi régióból sok város komolyan érdeklődik a ROP 2.2. nyújtotta új
lehetőségek iránt és várható, hogy több pályázat fog beérkezni az ÉMRFÜ-höz. Hasonlóan
az eddigi tapasztalatokhoz, hiszen a régió eddig is erőteljesen vette ki részét a Magyar
Kormány és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló Regionális Fejlesztés
Operatív Program nyújtotta fejlesztési lehetőségekből.

