TERÜLETFEJLESZTŐK NAPJA
2009. október 8–9.
PROGRAM
Rendező
Magyar Regionális Tudományi Társaság
2009. október 8.
A konferencia alapvető célja a magyar területfejlesztés aktuális kérdéseinek megvitatásával javaslatokkal szolgálni a területfejlesztési politika cél-, eszköz- és intézményrendszerének jövőbeli alakításához.
11.15–12.15 Bevezető előadások
SZALÓ Péter szakállamtitkár, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
A 2011-es magyar EU-elnökség területpolitikai feladatai
HORVÁTH Gyula elnök, Magyar Regionális Tudományi Társaság; főigazgató, MTA Regionális Kutatások Központja
Paradigmaváltás a területpolitikában
ILLÉS Iván tudományos tanácsadó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet
A területpolitika változási irányai az Európai Unióban
12.30 Ebéd
14.00–15.00 Előadások
HORKAY Nándor igazgató, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
A magyar területfejlesztési politika legfontosabb kihívásai és megújításának lehetséges irányai
FARAGÓ László főigazgató-helyettes, MTA Regionális Kutatások Központja
Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció
SALAMIN Géza irodavezető, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Európai és hazai területi kihívások
LENGYEL Imre intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Gazdaságfejlesztési dilemmák a területfejlesztésben
15.00–15.30 Vita
15.30 Kávészünet

16.00 Előadások
PÉTI Márton csoportvezető, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Területi-e a területfejlesztésünk, stratégiai-e a stratégiai fejlesztésünk? – Az utóbbi évek területfejlesztési és fejlesztéspolitikai tervezéseinek kudarcai és előremutató tapasztalatai a nemzetközi
gyakorlatok tükrében
RECHNITZER János egyetemi tanár, rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem
Az innováció és a területi politika kapcsolata és hatása a településhálózat fejlődésére
KOVÁCS Katalin tudományos osztályvezető, MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztálya
Területi és települési hátrányok és támogatási gyakorlat Magyarországon 2002–2007
SZIRMAI Viktória tudományos tanácsadó, MTA Szociológiai Kutatóintézet
A területfejlesztés társadalmi oldala
17.00–17.30 Vita
19.00 Fogadás
2009. október 9.
9.00–12.00 Kerekasztal-beszélgetés a magyar területfejlesztési politika szakmai kérdéseiről két
konkrét témában
Területfejlesztés és vidékfejlesztés viszonya, jövőbeli lehetőségek
Moderátor: CSATÁRI Bálint tudományos osztályvezető, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet
BUDAY-SÁNTHA Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Az agrárgazdaság és a magyar vidék viszonya és mai konfliktusai
G. FEKETE Éva egyetemi docens, Miskolci Egyetem
A lokális gazdaság és közösség szerepe a terület- és vidékfejlesztésben
SCHWERTNER János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület
Szakmaiság és kooperáció a kistérség- és/vagy vidékfejlesztésben
FINTA István tudományos munkatárs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet
LEADER-programok és tapasztalataik a jövő terület- és vidékfejlesztésében
KRIZSÁN András elnök, Falufejlesztési Társaság
Tervezők és falufejlesztő civilek helye és szerepe a vidék megújításában
A felkért hozzászólók, saját szakterületükből kiindulva elhelyezik témájukat a területfejlesztés és a vidékfejlesztés viszonyrendszerében, majd megkísérlik levonni az elmúlt évtized területfejlesztése és
vidékfejlesztése közötti „viszony” fontosabb tanulságait. Mindezekre alapozva 2–3 vitát generáló kérdést
tesznek fel saját témájuk lényegi mondanivalójának kifejtését követően. A második órában először a
közönség kérdéseire és hozzászólásaira nyílik lehetőség, majd az óra végén arra is sor kerül, hogy az
előadók egymás előadásaihoz kommentárokat fűzzenek, és kérdéseket tegyenek fel. A harmadik órában kerül sor a vitaülés kitüntetett kérdéseinek konkrét megvitatására:
– Melyek ma a területfejlesztés és a vidékfejlesztés együttműködésének legfőbb problémái?
– Milyen térségi szinteken és hogyan lehetne sikeresebbé tenni a jövőbeli együttműködésüket?
– Ennek melyek lennének a legfőbb feltételei?

Területfejlesztési intézményrendszer, támogatáspolitika, forráselosztás
Moderátor: LADOS Mihály intézeti igazgató, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
ORMOSY Viktor nyugalmazott regionális igazgató
Irányváltások a területfejlesztés intézményrendszerében
PERGER Éva tudományos főmunkatárs, ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai
Kutató Intézet
Az "Alapok" mellé épült ház. Az EU regionális támogatások felhasználásának intézményrendszere
Magyarországon
SZEGVÁRI Péter stratégiai igazgató, Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
A forráselosztás dilemmái a területfejlesztési politikában
NAGY András vezető tervező, VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Kedvezményezett térségek a hazai területfejlesztési politikában
A kerekasztal-beszélgetés két másfél órás blokkra tagolódik. Az első a területfejlesztés intézményrendszerének fejlődését, sikereit, kudarcait, kihívásait, a jövő lehetséges irányait fogja tárgyalni. A beszélgetés alapkérdése: A hazai területfejlesztési politika decentralizált vagy nem decentralizált intézményrendszerrel valósítható-e meg? A további kérdések a területfejlesztési intézményrendszer különböző szintjeinek működésével foglalkoznak: 1.) Felső szint: hatékonyság és súlyvesztés más ágazatokhoz képest
(a területfejlesztés minisztériumok közötti vándorlásával, párhuzamos rendszerek kialakításával, az
OTT szerepének kiürülésével), 2.) Középszint: kiürülő funkciójú MTT-k – önkormányzati felhalmozási
forráselosztó RTT-k, 3.) Alsó szint: területfejlesztés és közigazgatás-szervezés egymásra ható és egymást kioltó kezdeményezései. A beszélgetés második felében a következő résztémák megvitatására
kerül sor: felzárkóztatás vagy versenyképesség támogatása; uniós és hazai források; támogatás vagy
saját források; a támogatások területisége.
Résztvevők köre
–
–
–
–
–
–
–

Kistérségi, megyei, regionális területfejlesztők
Kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói
Magyar Regionális Tudományi Társaság tagjai
Minisztériumok szakemberei
Fejlesztési ügynökségek munkatársai
Önkormányzati szövetségek
VÁTI Kft. szakemberei

A KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES, ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES
A regisztrációhoz kérjük, kattintson az alábbi linkre:
http://www.rkk.hu/konferencia.aspx
A jelentkezés határideje: 2009. szeptember 25. 16 óra
Helyszín
Hotel Marina Port (Balatonkenese, Kikötő utca 2–4.) http://www.yacht.hu/
A konferencia regisztrált résztvevőinek a hotel kedvezményes szállást biztosít.
A szállásfoglalást kérjük, egyénileg rendezzék!
Támogató
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

