SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Budapest, 2013. december 6-án, 10 órai kezdettel
V. kerület Alkotmány utca 15, Pallas Páholyban
Tárgy: A Dunaújvárosban megrendezett IV. Duna Térségi Kohézió Konferencia eredményei
1. A Dunaújvárosi Főiskola és partnerszervezetei immár hagyományteremtő módon 4.
alkalommal rendezték meg a Duna Térségi Kohézió Nemzetközi Konferenciát.
2. Tematikus célok a konferencia és a hozzá kapcsolódó rendezvénysorozaton:
 A társadalmi-gazdasági kohézió kérdéskörének tudományos megalapozása az
európai Duna-térségben.
 Az Európai Duna Regionális Stratégia (EDRS) előkészítésében és elfogadásában
való tudományos és szakmai szerepvállalás valamint a megvalósítás elősegítése.
 A Duna-menti kulturális örökség ápolása, a turizmus fejlesztésének tudományos
megalapozása.
 Közlekedéslogisztikai kihívások és vonatkozó kutatások.
 2013-ban a témaköröket az EDRS-hez kapcsolódó három magyar koordinációban
lévő prioritásterületre koncentráltuk: energiahatékonyság, vízminőség, környezeti
kockázatok.
3. Eredmények a korábbi évek (2007, 2009, 2012) rendezvényeihez kapcsolódóan:
 Az előadásokhoz kapcsolódó tudományos cikkek, publikációk megjelentetése 4
kötetben a Területfejlesztési Tudományos Egyesület (Gödöllő) és a Cikos Group
(Szabadka) gondozásában és kiadásában.
 Fiatal kutatók, doktoranduszok publikációs lehetőségeinek biztosítása és
tanulmányainak megjelentetése.
 Hozzájárulás az EDRS elfogadtatásához, a magyar szerepvállaláshoz, közvetlen
részvétel a Duna Stratégiát támogató nemzetközi projektekben (Donauregionen+,
Datourway, DaHar stb.).
4. Eredmények a 2013. évi IV. Duna Térségi Kohézió Konferenciához kapcsolódóan:
 Az energiahatékonyság, a vízminőség és a környezeti kockázatok kezelése
témakörökben magas szintű tudományos és szakmai tájékoztatók, előadások,
melyek elősegítették az újabb projektötleteket, és új pályázatok lehetőségeinek
körvonalazását.
 Több mint egy tucat folyó illetve közelmúltban befejezett projekt bemutatkozására
került sor, melyekhez kiállítások illetve előadások is kapcsolódtak, mint pl.:
 DaHar – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Donauregionen+ - Területfejlesztési Tudományos Egyesület
 TERRE – Újszilvás Önkormányzata
 TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 – Pannon Egyetem
 LogiCAD – Magyar Logisztikai Egyesület
 LOCSEE – Regional Inveronmental Center (REC)
 HINT – BME és RSOE
 Suzuki – Magyar Suzuki Zrt.
 A résztvevők között intenzív kapcsolatok jöttek létre, melyek elősegítették új
partnerségek és új projektek előkészítését.

5. Stratégiai jelentőségű eredmények, melyek részben vagy egészben a konferenciához
köthetők:
 Dunaújváros és térségnek felértékelődő szerepe a Duna-menti csomóponti régiók
fejlesztésében és azon belül az intermodális logisztikai funkciók és a termelési,
foglalkoztatási tevékenységek támogatásában. Ezt a koncepciót erősítik az
országos és megyei fejlesztési dokumentumok, valamint az EU által finanszírozott
DaHar projekt következtetései is.
 Bemutatásra került a Közép-Duna-menti Integrált Területi Beruházási Program,
melynek stratégiai fejlesztési irányai a gazdaság versenyképességének javítását, a
nemzetközi integrációt és a természeti környezet sérülékenységét figyelembe vevő
prioritásokat célozzák. A vázolt térségi beruházási programot támogatja a Duna
Menti Városok Együttműködési Fóruma, valamint megjelenik az érintett megyei
önkormányzatok fejlesztési koncepcióiban is. Kezdeményezzük a program
integrálását az operatív programokban és a területi vagy ágazati ITI-ként történő
kezelését, továbbá a megfelelő intézményrendszer megvalósításával a végrehajtás
elősegítése érdekében.
 A Dunaújvárosi Főiskola aktív szerepet kíván vállalni mind a Duna Stratégiához
kapcsolódó hazai feladatok ellátásában, mind a jelzett Közép-Duna-menti Integrált
Beruházási Program végrehajtásában. Ennek érdekében a főiskola jelenleg is
folytat olyan kutatás-fejlesztési tevékenységeket, mint például a vörös iszap
kezelése, hasznosítása, környezeti monitoring rendszerek kialakítása, villamos
energia rendszerek hatékonysága, oktatásfejlesztés a vízügyi és energetikai
ágazatok területén stb.
6. A konferenciánk védnökei voltak:
Fővédnök:
Védnökök:

Medgyesy Balázs, Duna-régió stratégiáért (EUSDR) felelős kormánybiztos
Kovács Péter, vízügyért felelős helyettes államtitkár, Vidékfejlesztési Minisztérium,
Orbán Anita, utazó nagykövet, Duna Régió Stratégia energia prioritási területének
(PA2) koordinátora, Külügyminisztérium
Pecze Tibor Csongor, elnök, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
Dr. Szaló Péter, területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár,
Belügyminisztérium
Dr. András István, rektor, Dunaújvárosi Főiskola
Cserna Gábor, polgármester, Dunaújváros MJV
Králik Gyula, elnök, Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

A fenti szervezetek, illetve személyek a sajtótájékoztatón szívesen állnak az Önök
rendelkezésére és várják kérdéseiket.
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