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A projekt az egyetemek regionális szerepvállalása, a vidékfejlesztés, az élménygazdaság 
és a környezetvédelem témái köré csoportosul, területe a horvát-magyar határmenti térség 
(Baranya, Somogy megyék és Osijeckovo-baranjska, Viroviticko-podravska, Koprivnicko-
krizevacka megyék). Tevékenységünk során átfogó cél az érintett térségben található tudomá-
nyos intézmények és a régió gazdasága közötti közös tudásbázis és hálózat fejlesztése. 

Az UNIREG IMPULSE a helyi és megyei szintű szervezeteket, az érintett öt megye regi-
onális tervezési intézményeit, (kis)térségi ügynökségeket, kistérségi társulásokat, tervezési 
szervezeteket, civil és nem-kormányzati szervezeteket, önkormányzatokat, kereskedelmi- és 
iparkamarákat, helyi tevékenységek különböző társulásait, valamint helyi turisztikai irodákat 
tekinti potenciális célcsoportjainak, mivel ezek a szervezetek vesznek részt a tervezésben, 
döntéshozásban, valamint a lakossági és helyi érdekszervezetek információellátásában. Ezen 
kívül, a határ két oldalán lévő felsőoktatási intézmények közösségei részesülnek a projekt-
eredményekből. 

A projekt tevékenységei, eredményei több csoportba sorolhatók: 
1) Projektesemények 

a) Két nemzetközi konferencia 
b) Hat workshop 
c) Két tanulmányút 

2) Közös, kétnyelvű tanulmányok, a következő témákban: 
a) Környezetvédelem 
b) Vidékfejlesztés 
c) Stratégiai és területi tervezés 
d) Egyetem és tudástranszfer 

3) Kétnyelvű, interaktív weblap és dokumentumtár: http://unireg-ipa.rkk.hu 
 

A projekt 2010. február és 2011. május között valósult meg, céljait és vállalásait teljesítve. 
A DTI, mint vezető kedvezményezett felelt a program teljesüléséért, az események megszer-
vezéséért és a végső tanulmányok koordinálásáért. A program eseményein több, mint 80 szer-
vezet és vállalkozás képviseltette magát, közel 300 fő jelent meg rendezvényeinken. A térség-
ben 2 TV is leadna eseményeink összefoglalóját (Beremend TV és Kapos TV), valamint a 
Magyar Rádió kisebbségi csatornája is összefoglalót közölt le a zárókonferenciánkról. 

 
 


