A magyar Duna-térség jövőképe és stratégiai célrendszere (tárcaközi szakértői tervezet)

Jövőkép:

A DUNAI TÉRSÉG EURÓPA ÉRTÉK-ALAPÚ ÉS BIZTONSÁGOS TÉRSÉGE
Átfogó cél:

A DUNA INTEGRÁLÓ SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSSEL
Horizontális szempont 1.: A Duna térség területi kohéziójának erősítése
Horizontális szempont 2.: Klímaváltozás társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek mérséklése
Horizontális szempont 3.: Az EU egységes piacának elősegítése
Horizontális szempont 4.: Kutatás-fejlesztés, innováció elősegítése

Stratégiai prioritások
I. A Dunai térség biztonságának erősítése országon belül és
határokon átívelően
I.A.
Természeti
környezet
értékeinek
védelme
 Bioszféravédelem megszervezése
 Közös
vízgyűjtő- és
vízkészletgazdálkodás
kialakítása
 Ivóvízminőség védelem
feltételeinek
javítása
 Határokon
 átívelő
szennyezések
(levegő, víz, zaj)
terjedésének
megelőzése
 Hulladékgazdálkodás fejl.

I.B.
Energiaellátás
biztonsága
 Energiahálózatok
és –termelő
kapacitások
fejlesztése
 Lokális
megújuló
energia
(nap, szél,
geoterm.)
rendszerek
létrehozása
 Nukleáris
biztonság
javítás
 Energia
takarékosság
elősegítése

I.C
Társadalmi,
gazdasági
biztonság
javítása
 Migráció
kezelése
 Bűnözés
megelőzése
 Járványok
megelőzése
 Katasztrófa
(főleg
vízkár
elleni)
védelem
 Lokális
pénzügyi
hálózatok
fejlesztése

I.D
Élelmiszerellátás
biztonsága
 Ökológiai
és
hagyomány
os termelési
kultúra
alapú agrárfejlesztés
elősegítése
 Helyi
piacok
fejlesztése
 GMOmentesség
fenntartása

II. Fenntartható gazdaságfejlesztés
II.A
Duna
térségi
közlekedés

javítása
 Fenntarthatóság
követelményének
megfelelő
hajózóút és
eszközpark
biztosítása
 Térségi
közlekedési
kapcsolatok
és határok
átjárhatóság
javítása
 Logisztikai
fejlesztések
elősegítése

II. B
Turizmus
fenntartható
fejlesztése
 Vízparthoz
kötődő
turizmus
környezeti
és infrastrukturális
feltételeinek
megteremtése
 A táji és
kulturális
adottságokr
a épülő
közös
turisztikai
arculat
építése és
programcsomagok
kidolgozása

II.C
Az ipar
feltételeinek
javítása
 Tudásigényes és
környezetbarát
iparágak
fejlesztése
 Tradíciókon
alapuló
helyi
erőforrásokr
a alapozott
gazdaság
(KKV)

III. Dunai identitás és együttműködés erősítése
III.A
Érték- és
örökségvédelem
 Közös
európai
értékek (pl.
tolerancia,
demokrácia,
kisebbségvédelem)
elterjesztése
 Közös
(épített)
örökség
megőrzése,
tudatosítás
 Társadalmi
integráció
elősegítése

III.B

III.C

III.D

Kulturális
együttműködés

Oktatási és
képzési
együtt-

Együttműködés és
partnerség

 Nyelvikulturális
összetartozás
erősítése
 Civil
kapcsolatok
élénkítése
 Egyházivallási
kapcsolatok
erősítése

működés



Intézményi
és
önkormányzati együttműködés
helyi,
térségi,
euroregionális
és
nemzetközi
szinten



A térségi
közös
tervezés
kiterjesztése

 Tapasztalatcsere és
tudástranszfer
elősegítése
 Oktatásiképzési
programok
és hálózatos
együttműködések
bővítés e
Duna
térségben
 Környezettudatosság
javítása

