Egyetemi Együttműködés Regionális
Fejlesztési Területeken
Dinamikus kapcsolat a regionális
fejlesztés elősegítéséért
A projekt a ‘hármas spirál’ fogalmát elemzi jelenlegi
európai együttműködések vonatkozásában, ill.
egy modellt dolgoz ki, mely segíti a régiókat, hogy
megfogalmazzák elképzeléseiket regionális gazdaságuk
fejlesztése érdekében. A bevált fejlesztések segítségével
kidolgozott legjobb gyakorlat alkalmazása segíti a
regionális kutatás-fejlesztési klaszterek létrehozását és
olyan partneri együttműködések kialakítását, melyek az
UNICREDS projekt befejezését követően is működnek.
Az ilyen jó gyakorlatok integrálhatóak a regionális,
nemzeti és EU-s politikai struktúrákba.
A hármas spirál
– a felsőoktatás,
a közszféra és
az ipar közti
kapcsolatrendszer

További információ:

www.unicreds.envm.unideb.hu
www.unicreds.eu
Kapcsolat:

e: karacsonyiz@envm.unideb.hu
ill. info@unicreds.eu
t: +36 52 512 921
A projekt az ERFA társfinanszírozásával és az
INTERREG IVC Program támogatásával jött létre.
The contents of this document reflect the author’s views
and the Managing Authority is not liable for any use that
may be made of the information contained herein.

Fényképek: Cornwalli Kombinált Egyetemek (Kirstin Prisk),
Felföldi Egyetem & Islands Millennium Intézet, Skellefteå-i Tanács,
Västerbotteni Regionális Tanács (Magnus Ström), Seinäjoki Technológiai
Központ (Juha Harju).

A UNICREDS célja annak bemutatása, hogy az
egyetemek, az ipar és a közszféra együttműködése
hogyan segítheti a periferikus régiók kiválósági központtá
történő átalakítását a kutatás és innováció területén.
Célkitűzések

• Tapasztalatcsere a ‘hármas spirál’ (egyetemek, 		
gazdasági, ill. kormányzati szereplők közti) 			
együttműködés területén, jó gyakorlatok meghatározása
• Jó gyakorlatok transzferálható modellé fejlesztése a 		
regionális gazdasági fejlődésért
• A modell integrálása regionális, nemzeti és 			
európai politikákba

Együttműködés a hasonló problémákkal
küzdő régiók között
A 3 éves projekt Nagy-Britanniát, Svédországot,
Finnországot, Csehországot, Bulgáriát és Magyarországot
képviselő partnerek együttműködése. A régiók hasonló
jellegzetességekkel rendelkeznek az adott országon belüli
helyzetüket tekintve, így például
a nagy országos központoktól
való távolság vagy a demográfiai
helyzet vonatkozásában.
További közös vonás, hogy
az egyetemek, felsőoktatási
intézmények együttműködése
a magánszektorral általában
túlságosan bonyolult és igen
költséges.

Cornwall, Nagy-Britannia
Cornwalli Tanács: www.cornwall.gov.uk
Cornwalli Kombinált Egyetemek: www.cuc.ac.uk

Észak-Alföldi Régió, Hajdú-Bihar Megye, Magyarország
Debreceni Egyetem Környezetgazdálkodási és
Környezetpolitikai Központ: www.envm.unideb.hu
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: www.hbmo.hu
Észak-Központi Régió, Bulgária
Regionális Fejlesztési és Közmunkaügyi Minisztérium:
www.mrrb.government.bg
Szófiai Egyetem: www.uni-sofia.bg

Észak-Svédország
Skellefteå-i Tanács: www.skelleftea.se
Västerbotteni Regionális Tanács: www.regionvasterbotten.se
Akademi Norr Települési Szövetség: www.akademinorr.se
Skócia, Nagy-Britannia
Highlands & Islands Egyetem Millennium Intézet:
www.uhi.ac.uk
Seinäjoki, Finnország
Seinäjoki Városa: www.seinajoki.fi
Seinäjoki Egyetemi Konzorcium: www.ucs.fi
Seinäjoki Technológiai Központ: www.stoy.fi/en

Dél-Csehország, Cseh Köztársaság
Dél-Csehországi Egyetem: www.jcu.cz
Dél-Csehországi Regionális Hatóság: www.kraj-jihocesky.cz

