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Bevezetés  

   A fejlesztéspolitikai szemlélet és gyakorlat előtérbe kerülésének  
rövid áttekintése: 

 

 Legfontosabb lépések (térségi kutatások, a térségbe irányuló 
tudástranszfer az 1990-es évek közepétől, a kistérségi 
szerveződési folyamat 

 Intézményesülési folyamatok (önkormányzati projektek, szakmai 
projektek, kutatás, vidékfejlesztési egyetemi képzés, civil 
szervezetek,  kormányzati intézmények térségi szerepvállalása 
stb.) 

 Mai helyzet (térségi kooperációs folyamatok, Székelyföld 
Fejlesztési Intézet) 



Lehetőségek 1.  

 A társadalmi tőke magas szintje 

     - sűrű kapcsolathálók 

     - lokális léptékű közös tudás 

     - kooperációs formák 

     - kulturális minták 



Lehetőségek 2. 

 Kultúragazdasági tartalékok 

   - a lokális identitás részét képező, gazdasági tőkévé 

konvertálható elemek nagy száma 

   - a lokális identitásban még be nem épült, potenciális 

gazdasági tőkévé konvertálható elemek nagy száma 

   - az életforma, mint társadalmi/kulturális érték 

   - az életvezetés természet közelisége és holisztikus 

jellege mint társadalmi/kulturális érték  



Lehetőségek 3. 

 A lokális identitás mint fejlesztési potenciál 

   - rehabilitációs tendenciák 1989 után 

   - új, lokális léptékű  identitásépítési folyamatok 



ADOTSÁGOK ÉS/VAGY 

KORLÁTOK 1.  

 Egyre gyorsuló, települési vagy kistérségi léptékű 
„szétfejlődési” trend 

 A térség egészére irányuló, „nivelláló” célzatú 
infrastrukturális fejlesztések trendje (út, víz, gáz, 
telefonhálózat, Internet, fogyasztási gyakorlat stb.).  

 A családi háztartások több mint 80 százaléka  nem 
tud megtakarítani.  



ADOTTSÁGOK ÉS/VAGY 
KORLÁTOK 2. 

 A családok „átlagos helyzetűnek” érzik magukat. 

 Az átlagosság érzése mint csapdahelyzet.  

 A fejlesztéssel kapcsolatos munkának a lokális 

intézmények szintjén nincsen elfogadottsága 

 A térségi fejlesztésnek a székelyföldi térségben 

nincsen (1) autoritással és (2.) szakmai háttérrel 

rendelkező szereplője  



Összegzés  

 Sok pontszerű, sikeres kísérlet és kezdeményezés 

 A térségi fejlesztéssel kapcsolatos szakmai párbeszéd 
szükségesség 

 Tematizációs  hiányok és korlátok 

 Társadalmasítás hiánya és korlátai 

 A forráskínálat vagy az EU elvárások hirdetése ebben a 
térségben – önmagában -  nem generálhat sem stratégiai 
gondolkodást, sem fejlesztéspolitikát 

 A stratégia alkotási, fejlesztéspolitikai kompetenciában 
jelentkező deficit - nagysága és tartalmi összetétele 
folytán – ma a legfontosabb TÉRSÉGI SZEREPLŐ 



Köszönöm a figyelmet! 
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