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II.

„Magyarország 2007 és 2013 között GDP-je négy százalékát kitevő, összesen 24,6
milliárd euró fejlesztési forrásra lesz jogosult az EU kohéziós politikájának keretében. A
valódi pénzügyi hatás azonban ennél az összegnél sokkal jelentősebb: a teljes képhez
hozzátartozik a kohéziós források igénybevételéhez szükséges hazai saját források
előteremtése. Ez a finanszírozási igény olyan jelentős, hogy a magyar állam egész
fejlesztési politikáját meghatározza. A második Európa Terv az EU-támogatások mellett
az igénybevételükhöz szükséges magyarországi közösségi forrásokat és kohéziós,
strukturális alapokból nem finanszírozható hazai fejlesztéseket: a magyar
államháztartás egytizedét fogja át közvetlenül. Ez összességében a hazai össztermék
9-10 százalékát teszi ki – a magángazdaság forrásait nem számítva. Ezek a források
közvetlen hatásuk mellett azért is jelentősek, mert a korábbi évtizedekben megnövelik a
hazai politikai döntéshozók mozgásterét – és ezzel felelősségét.
A kihívás Baranya megye és Pécs számára is hatalmas: társadalmi, gazdasági
partnerek bevonásával, világos városfejlesztési, gazdaságfejlesztési célok mentén
tudjuk-e a forrásszerző tevékenységünket optimalizálni és a megszerzett forrásokat
hatékonyan felhasználni és ez által a nemzetközi városhálózatban elfoglalt pozícióját
javítani. A készülő Európa Terv nagy lehetőségeket kínál a fejlett régióközpontoknak: a
régióközpontok gazdaságszervező erejének, versenyképességi pólus szerepének a
kialakítása a cél.
Az intézkedések többek között a nagyvárosok körüli speciális gazdasági hálózatok
kiépítését támogatják. Az egyes térségek adottságaihoz igazodó, sokrétű ( a fejlesztést,
a marketinget, a képzést, a kockázatfedezetet koordináló) gazdasági hálózatok,
klasszterek kialakításával a helyi vállalkozások számára megnyílik a lehetőség, hogy a
nemzetközi piacon is versenyképes termékkel jelenjenek meg.
Belátható, hogy ezen célok csak egy, a helyi, a megyei, régiós viszonyokra,
adottságokra épülő konzisztens gazdaságfejlesztési koncepció mentén
valósítható meg. Így lehet csak esélyünk arra, hogy megállítsuk a relatív leszakadást
térségünkben.
(Az egy főre jutó GDP esetében Baranya megye 10 évvel ezelőtt az országos átlag
84%-án állt, 2002-ben a 75%-ot sem érte el.)
A fenti felismerésből adódik egy együttműködési szándék a Baranya Megyei
Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara között. Közösen kívánják kidolgoztatni a megye és a város
új, korszerű gazdaságfejlesztési koncepcióját.
Az elérni kívánt célok:
1.
Pécs ás Baranya gyorsított ütemű gazdasági fejlődésének és
felzárkózásának elősegítése.
2.
A térség tőkevonzó képességének növelése – befektetés ösztönzés.
3.
A gazdaságfejlesztés rendszerjellegű, folyamat- és eredményorientált
végzésének az elősegítése.
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Az NFT célrendszerének és a helyi és térségi gazdaságfejlesztési,
területfejlesztési célrendszerek koherenciájának a megteremtése.
Versenyképesség javítása érdekében partneri együttműködések kialakítása
az önkormányzati, gazdasági és a tudományos szféra között.
Gazdaság dinamizálását segítő összehangolt képzési struktúra kialakítása.

A gazdaságfejlesztési program finanszírozását a partnerek a Baranya Megyei
Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara 4-4 millió forint sajáterő biztosításával vállalják.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 100/2005. (03. 17.) sz. határozatában 4
millió forintot biztosított, illetve a Kamara is döntött a 4 millió forint támogatás
biztosításáról. (melléklet)

III.
Határozati javaslat:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja a Pécs – Baranya
gazdaságfejlesztési koncepció és program elkészítését.
A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata és Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közösen
készítse el a koncepciót és a programot. Az ehhez szükséges fedezetet a partnerek
egyenlő arányban vállalják. A program bekerülési költsége 12 millió forint.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a program elkészítéséhez szükséges 4
millió forintnyi megyei önkormányzati fedezetet a 2005. évi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2005. november 30.
Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke
Pécs, 2005. április 7.
Dr. Kékes Ferenc

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

100 /2005. (03.17.) sz. határozata
a Pécs-Baranyai
elkészítéséről

gazdaságfejlesztési

koncepció

és

program

A Közgyűlés megtárgyalta Gonda Tibor alpolgármesternek, a Pécs-Baranya
gazdaságfejlesztési koncepció- és programról szóló előterjesztését.
A Közgyűlés egyetért abban, hogy 2005 novemberéig Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával,
valamint a Baranya Megyei Önkormányzattal közösen készítesse el PécsBaranya gazdaságfejlesztési koncepcióját és programját.
A Közgyűlés a Pécs-Baranya gazdaság fejlesztési koncepció és program
elkészítéséhez szükséges 4 millió Ft-ot a 2005. évi költségvetés általános
tartalék kerete terhére biztosítja.
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