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A Kárpátok projekt az EU területi politikájának elemeit transznacionális keretek között a törékeny 
gazdasági és ökológiai rendszerő Kárpátok Régió fejlesztésébe és irányításába integrálja. A projekt a 
helyi és a regionális szereplıkkel szoros együttmőködésben elemezni és értékelni fogja, illetve kibıvíti 
a régió információs bázisát, stratégiákat és területpolitikai eszközöket fejleszt, kísérleti (pilóta) 
programokat alkot és elkészíti a térség jövıkép stratégiáját (Carpathian Vision). A projekt Kárpátok 
Konvenció meglévı struktúrájára építi a transznacionális kereteket, az együttmőködık, így 
Magyarország résztvevı régiói számára is biztosítja az EU szakpolitikák megfelelı adaptációját. A 
projekt a célterületén erısíteni fogja a versenyképességet, a társadalmi és gazdasági kohéziót az új 
lehetıségek feltárásával, infrastruktúra fejlesztésével, a vidéki térségek gazdasági diverzifikációjának 
elısegítésével, ami új munkahelyek teremtéséhez is hozzájárul. A projekt a régiók stabil fejlıdési 
kereteinek kialakulásához is hozzájárul azáltal, hogy intézményesíti a transznacionális és határokon 
átnyúló együttmőködéseket, s erısíti az EU és a nem EU országok közötti területi alapú kooperációt.  
A természeti örökség és a törékeny ökoszisztéma védelmének közös szervezése, a gazdasági 
fejlıdés környezetkárosító hatásainak mérséklése a környezeti biztonság, illetve az életminıség 
javításához is hozzájárul.  
Az RKK projekt  feladatai:  
 
1. A  lehatárolt „Kárpátok” projektterület társadalmi és gazdasági helyzetelemzése: 
A kutatás és jellemzés elsıdleges megközelítése az, hogy bemutassuk, hogy a lehatárolt térség, mint 
egész milyen helyet foglal el az EU regionális struktúrájában, a viszonyítás meghatározó szempontja 
ez.  A másik megközelítési mód a „befelé való elemzés”, mégpedig NUTS 3-as szinteket alapul véve. 
E tekintetben az a kérdés, hogy a projektterület milyen belsı struktúrát mutat, hogyan alakulnak a 
tisztán hegyvidéki, a hegység elıterének dombsági, illetve a csatolt síksági területek folyamatai. Az 
elemzés során szem elıtt kell tartanunk, hogy az elkészült anyag elsısorban az EU szintjén fog 
megjelenni, de az érintettek szempontjából is korrektnek kell lennie. 
 
2. A térségre vonatkozó transznacionális együttmőködések eddigi tapasztalatai és adaptálhatósága a 
térség új fejlesztési stratégiájába 
 
3. Nemzeti és regionális fejlesztési stratégiák térésgre vonatkozó programelemeinek benchmarking 
értékelkése, kormányzat felé javaslatok megfogalmazása 
 
4. Az európai Unió területfejlesztési és a lisszaboni stratégia versenyképességi stratégiájának alapján 
fejlesztési ajánlások megfogalmazása a térségre vonatkozóan 
 
5. Az integrált stratégiai fejlesztési dokumentum a (VASICA) elkészítése 
 
 


