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Vezetői összefoglaló
Az adalékok Kecskemét gazdasági programjához c.
kutatás-fejlesztési munkáról
Készült az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Kecskeméti Osztályán
Írta: Dr. Csatári Bálint geográfus, kandidátus, igazgató
A múlt év őszén kérte fel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az MTA
RKK Alföldi Tudományos Intézetének Kecskeméti Osztályát, hogy szorosan együttműködve
a megrendelővel működjön közre a város 2007-13 közötti évekre szóló gazdasági
programjának összeállításában.
A gazdasági program készítésének mai érvényes törvényi háttere meglehetősen tág
értelmezést, interpretációt tesz lehetővé. Ezért kutatócsoportunk kollektívája részben
pontosítani igyekezett e lehetséges városi gazdasági program tartalmát, részben a számos,
fontos – és a gazdasági programmal csak tágabban, közvetetten módon kapcsolatban álló –
városi, képviselői, vagy éppen szakmai indítványt, intézkedési tervet, elképzelést
„stukturáltan” próbált meg az új programba „integrálni”.
A munka három fő fázisból állt.
(1.) Tavaly novemberben a város kiemelkedő gazdasági szereplőinek szervezett
szakmai

beszélgetés

mellett

elkészítettük

a

gazdasági

programhoz

szükséges

helyzetelemzést. A feltárandó folyamatokhoz, trendekhez szükséges adatok, térbeli
változások kiindulópontját a Kecskemét város 2002 tavaszán elfogadott és ma is érvényben
lévő komplex városfejlesztési koncepciója jelentette. Megállapítható volt, hogy azóta a város
„általános” fejlettsége érdemben nem változott, rangsorhelye a magyar megyei jogú
városok között stabil és sok kedvező mutatót tekintve előkelő (fiatalosság, gépkocsik aránya,
stb.). A gazdaság inkább stagnált, a munkanélküliség állandó arányú. Az infrastrukturális
felzárkózás – jórészt a magas és még mindig növekvő külterületi-tanyás szerkezet miatt – még
mindig igen lassú.
A

város

további

gazdasági

fejlődésének

inkább

szűkebb

és

tágabb

vonzáskörzetéhez (kistérsége, a budapesti agglomeráció külső zónája) kapcsolódva, illetve
az átalakuló európai és magyar „hálózati jellegű városversenyben” való aktív és
kezdeményező részvételben vannak tartalékai. Nagyon fontossá válhatnak továbbá a
felsőfokú képzési és más (pl. kulturális) szolgáltató funkciók is.
(2.) A második munkafázisban, illetve kötetben Kecskemét gazdaságának szerepét
és lehetséges jövőjét vázoltuk fel. A helyi (város-)politika, az önkormányzati testület és

MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét

1

Adalékok Kecskemét gazdasági programjához 2007-2013

Vezetői összefoglaló

bizottságai , a gazdaság szereplőinek képviseletei, a civil és szakmai szervezetek a város
gazdasági fejlődésére elsősorban közvetett hatással lehetnek.
A

tágan

értelmezett

városi

gazdaság

szempontjából

(mezőgazdaság,

ipar,

szolgáltatások, városüzemeltetés, stb.) döntő fontosságú,
•

hogy milyen elvek alapján, milyen lehetőségek között válogatva vállalja fel
a város – elsősorban polgárai jövőbeli boldogulása és jóléte, illetve a
közösség szempontjából – alapvetően fontos szolgáltatások (pl. a gazdaság
fejlődését közvetlenül megalapozó oktatás-képzés, vagy a magas színvonalú
alap-infrastruktúra, kreatív tudásközpont, stb.) szintre hozását,

•

illetve azoknak a tudatosan vállalt jövőbe mutató fejlesztését.

Így pl. különösen fontos lehet Kecskemét jövőjében a kultúra, vagy e tekintetben
– új nevén – a kulturális ipar, vagy akár az élelmiszergazdaság „rehabilitációja”, a város
térbeli/területi – szolgáltató szerepének bővítése, különös tekintettel Kecskemét
rendkívül előnyös – az S8-as gyorsforgalmi út megépülésével tovább javuló –
közlekedés-földrajzi

pozíciójára,

és

a

részben

városunkig

kiterjedő

fővárosi

agglomerációban elfoglalt helyét illetően.
A második munkafázishoz két összefoglaló folyamatábrát is készítettünk (lásd a
következő oldalakon), amelyben törekedtünk arra, hogy a gazdasági program más városi és
térségi

tervdokumentumokkal

való

összefüggéseit,

lehetséges

kapcsolatait,

kapcsolódásait feltárjuk. A város versenyben kell, hogy legyen az európai közép- és
kisvárosok új típusú, az Európai Területfejlesztési Perspektívák (ESDP) által is
lefektetett hálózati kapcsolatrendszerében, amihez még intenzívebb és gazdaságilag,
kulturálisan, sőt idegenforgalmi tekintetben is erőteljesebb kapcsolatépítésre van szükség
az országban és a Dél-Alföld régióban éppen gazdasági és felsőfokú (oktatási, kutatási,
szervezési)

pozícióinak

megerősítésében,

a

szűkebb

és

tágabb

vonzásterében

(kistérségében), ahol jelentős tartékai vannak, s mindezen alapokon – részben gazdasági –
fejlődése alapján szükséges polgárai számára jövőt, megélhetést, boldogulást biztosítani. S
éppen a gazdasági lehetőségek kiaknázásával mérsékelni például a városon belül (és még
inkább a külterületen) növekedő, néha kiáltó és hosszabb távon a további fejlődést gátló
jövedelmi és társadalmi különbségeket.
(3.) Végezetül a III. kötetben – az első két kötet gondolatmeneteihez igazodva –
szerkesztettük át a város polgármesteri hivatala által átadott különböző gazdasági programelemeket, kezdeményeket, néhány újabb javaslatot is téve hozzájuk.
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A gazdaság és a gazdasági program helye a város életében és a fontosabb
tervdokumentumok között
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Kecskemét városfejlesztési koncepciójának stratégiai céljai és prioritásai (az új
gazdasági programhoz strukturálva)

Stratégiai célok
Kecskemét váljék:

I.

II.

III.

GAZDASÁGILAG INNOVATÍV,
IPARÁT IS MEGÚJÍTÓ, A
KVALIFIKÁLT MUNKAERŐRE
ÉS AZ INFORMÁCIÓS
TECHNOLÓGIÁKRA
TÁMASZKODÓ MODERN,
SZOLGÁLTATÓ-VÁROSSÁ

AZ EURÓPAI ÉS MAGYAR
KÖZÉPVÁROS-HÁLÓZAT
REGIONÁLIS
SZEREPKÖRÖKET BETÖLTŐ,
ALFÖLDI KÖZPONTJÁVÁ,
UGYANAKKOR ÖNÁLLÓ,
TRADÍCIÓIRA ÉPÍTŐ KULTÚRÉS IDEGENFORGALMI
CENTRUMMÁ,
ISKOLAVÁROSSÁ

A HELYI TÁRSADALOM
HOSSSZÚTÁVÚ ÉRDEKEIT
ÉRVÉNYESÍTŐ,
HARMÓNIAIGÉNYEIT
KIELÉGÍTŐ, A
TELEPÜLÉSKÖRNYEZETIRENDSZER TUDATOS
FEJLESZTÉSÉT ELŐTÉRBE
HELYEZŐ, FENNTARTHATÓ
VÁROSSÁ

FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK
1. Versenyképes
és sokoldalú
gazdaságfejlesztés

2. Tradíciókon
túl új
energiákra is
alapozó
centrumváros
fejlesztés

3. A kulturális és
szellemi élet
fejles ztése a
tudásalapú
városba n
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4. Oktatási
rendszerek
fejlesztése és
harmonizálása

5. A városi
környezet
tudatos és
igényes
fejlesztése
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LEHETSÉGES FEJLESZTÉSI
PROGRAM-IRÁNYOK

Vezetői összefoglaló

FEJLESZTÉSI
PRIORITÁSOK

1.a Vonzó gazdasági környezet és infrastruktúra kiépítése
1.b A gazdasági sze rkezet további diverzifikálása
1.c Lokális és regionális beszállítói hálózatok bővítése

1. Versenyképes és
sokoldalú
gazdaság-fejlesztés

1.d A kertkultúra megújítása, a tájfenntartó gazdálkodás meghonosítása
2.a Új irányokra nyitott térbeli kapcsolatok fe jlesztése

2.b Új területellátó-szervező funkciók befogadása
2.c Integrált logis ztikai és szolgáltató rendsze rek bővítése
2.d

Az idegenforgalmi kínálat összehangolt fejlesztése

2.e

Sokoldalú és tudatos városmarketing

3.a Fesztivál városi fejlesztések
3.b Sajátos „kulturális ipar” és az „intelligens tudásváros” megteremtése

2. Tradíciókon
túl új energiákra
is alapozó
centrumváros
fejlesztés

3. A kulturális és
szellemi élet fejlesztése a tudásalapú városban

3.c A lakosság identitástudatának e rősítése
4.a Színvonalas és az új kihívásokra reagáló oktatási vertikum kiépítése

4.b A felsőoktatási képzés és integráció szélesítése

4. Oktatási
rendszerek
fejlesztése és
harmonizálása

4.c Speciális, jövőorientált képzési és átképzési formák fejlesztése

5.a Szintre hozó környezet- és infrastruktúra fejlesztés

5.b Az épített környezet értékeinek megőrzése és fejlesztése

5.c A rekreációt és az idegenforgalmat szolgáló városi környezet fejlesztés

5. A városi
környezet tudatos
és igényes
fejlesztése

5.d Szigorú és igényes új általános rendezési terv és helyi szabályozás
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Kecskemét gazdasági programjának összetevői, lehetséges fejlesztési elvrendszere
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Gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések és projektjeik összefoglaló táblázata
A gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások
típusai

Gazdaságfejlesztési intézkedések

Projektek
Automata meteorológiai mérőállomás létesítése
Biológiai védekezési módszerek bevezetése, megfelelő talajtápanyag
utánpótlás

Kertészeti ágazat fenntartható fejlesztése

Agrár típusú

A gabona- és zöldségtermesztés technológiájának
korszerűsítése, az eredetvédelem, a piaci pozíciók
erősítése

Rendszeres talaj- és levél-vizsgálatok, monitoring rendszer felállítása
Felmérés, állapot jellemzés
Pinceszövet-kezet alakítás
Technológiai meghatározása, szaktanácsadás
Szüreti technológiai eszközök
Ültetvény felújítás
Szőlőfeldolgozás, must tisztítás
Erjesztő tartályok fejlesztése
Tárolótér felújítás
Hűtőkapacitás növelése
Saválló acél tárolótér korszerűsítése
Új növényvédelmi technológia bevezetése
Tápanyag gazdálkodás megszervezése, bevezetése
A megfelelő talajvédelem megszervezése, bevezetése
A gyümölcs-termelés megszervezése
Feldolgozás és tárolás megszervezése
Gabonaszárító és tároló telep épületeinek kivitelezése
A gabonatároló fémsilóinak és technológiai berendezéseinek
gépbeszerzései

A gabonatároló terményfogadási, tisztítási és szárítóberendezései
A gabonatároló és feldolgozó telep belső infrastruk-túrájának
biztosítása
Bio-, natúrtermék piac kibővítése, fejlesztése
Az öko- és bio-gazdálkodás elter-jesztése a Homok-hátságon
Az állattenyésztés komplex fejlesztése, a minőség, A telepek műszaki-, technológiai fejlesztése
az értékesítés feltételeinek javítása
Kisgazdaságok műszaki fejlesztése
Integrációs szervezetek megalakítása, működtetése

* A szerzői kollektíva által javasolt további intézkedések

Gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések és projektjeik összefoglaló táblázata
A gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások
típusai

Gazdaságfejlesztési intézkedések

Projektek

Képzések szervezése
Tervkészítés
Fajtaszerkezet kialakítása
Megfelelő tartás-technológia kialakítása
Zárttéri vadtartás létesítése
Tenyészállat előállítás
Az állattenyésztés komplex fejlesztése, a minőség, Zárttéri vadtartás üzemeltetése
az értékesítés feltételeinek javítása (folytatás)
Tenyésztő telep létesítése
Tenyészállat előállítása
Állattenyésztés fejlesztése
Lovas turizmus fejlesztése
Integráció megszervezése
Marketing megszervezése
Mézkezelő és csomagoló gépsor beszerzése és termelésbe állít.

Agrár típusú (folytatás)

Mezőgazdasági termékek feldolgozása és az
élelmiszeripar fejlesztése

Erdőtelepítés, fásítás
* A szerzői kollektíva által javasolt további intézkedések

Az élelmiszer-ipari vállalkozások minőség-biztosításának támogatása
Minőségi mg-i termékek
előállítása, fel-dolgozási ará-nyának növelése
Vertikális együttműködés segítése a termelők és feldolgozó üzemek
között
Minőség-vizsgáló laboratórium felál-lítása, felszerelése,
akkreditálása
Minőségbiztosítási szakemberek képzése
Helyi alapanyag-feldolgozó ipar megtelepedésének segítése, minőségi
alapanyag elő-állítása
Marketing tevékenység
Hagyományőrző mesterségek fel-élesztése, képzés, továbbképzés
biztosítása
Bemutató és értékesítési hálózat létrehozása
Közép-Európai franchise központ kialakítása
Erdőtelepítés, fásítás
Erdőfelújítás

Gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések és projektjeik összefoglaló táblázata
A gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások
típusai

Gazdaságfejlesztési intézkedések

Erdőgazdálkodás
Agrár típusú (folytatás)

A gazdaságok szerkezetváltásának elősegítése, új
növénykultúrák meghonosítása

Alternatív jövedelemszerzési lehjetőségek

Foglalkoztatás, képzés, munkaerőpiac

Munkába állás segítése, foglalkoztatás
megteremtése, szakképzés

Hátrányos helyzetben élők foglalkoztatásának
* A szerzői kollektíva által javasolt további intézkedések

Projektek
Erdészeti faiskola
Ütemterv szerinti erdőgazdálkodás
Az erdők természeti állapotának javítása
Szárazságtűrő és alternatív növények termesztésbe vonása
Energiafű termesztésbe vonása
Energiafű felhasználási program
Birtokrendezési program
Erőforrások feltárása
Piacelemzési tanulmány és kistérségi prg. készítése
Képzések
Termék-fejlesztés
Termelő infrastrukturális beruházások
Marketing tevékenység
Szervezetalakítás
Képzés
Falusi turizmus fejlesztése
Kézművesek háza
Szakképzés, Egyéb szakmai képzés, tanfolyamok szervezése
Munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek növelése szakképzés útján
Diplomás munkanélküliek elhelyezkedésének segítése
Alternatív képzési formák népszerűsítése
Munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének stabilizálása
Köztisztviselők, közalkalmazottak képzése
Szociális és egészségügyi intézmények dolgozóinak képzése
Városi foglalkoztatási stratégia kidolgozása
Nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése
Fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci
esélyeinek növelése
Nyugdíj előtt álló munkanélküliek munkaerő-piaci esélyeinek
növelése

Gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések és projektjeik összefoglaló táblázata
A gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások
típusai

Gazdaságfejlesztési intézkedések
megteremtése

TISZK működtetése

Projektek
Hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése,
felzárkóztatása
BV intézetekben levő fogvatartottak társadalmi visszailleszkedésének
elősegítése
Városi foglalkoztatási stratégia elkészítése
Kapcsolattartás a város gazdasági szereplőivel
Kapcsolattartás a fogyatékosokat tömörítő szervezetekkel
Munkaerő-piaci igények folyamatos felmérése
Lehetőség biztosítása alternatív képzési formák indítására
Pedagógusok képzése, továbbképzése

Foglalkoztatás, képzés, munkaerőpiac (folytatás)

Üzletember-találkozók szervezése, gazdasági
továbbképzések a városban működő mikro-kis és
középvállalkozások részére. (korszerű üzletpolitikák,
beszállítóvá válás lehetőségei és feltételei, a
„legjobb gyakorlat” bemutatása, sikeres
vállalkozások bemutatkozása) *
A városban és a régióban található oktatási,
továbbképzési lehetőségeket összefogó,
munkaerőpiaci és aktív foglalkoztatáspolitikai
információkat biztosító, egységes információs
rendszer kiépítése (képzési kínálat
párhuzamosságainak kiszűrése, a munkaerőpiac
kívánalmaihoz történő illeszkedés kialakítása
érdekében) *
Városközpont fejlesztése
Városképileg koherens városközpont kialakítása
Kodály Örökség Program

* A szerzői kollektíva által javasolt további intézkedések

Főtér rekonstrukció folytatása
Városháza homlokzat rekonstrukciója
A városban megvalósuló egyházi beruházások
Főtér környékének rekonstrukciója
Városképileg koherens városközpont kialakítása
Kecskemét, az éneklő város
Kecskemét, a zene városa

Gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések és projektjeik összefoglaló táblázata
A gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások
típusai

Gazdaságfejlesztési intézkedések

Turisztikai és rekreációs típusú
Ismétlődő kulturális rendezvények, fesztiválok,
alkotótáborok

Ismétlődő kulturális rendezvények, fesztiválok,
alkotótáborok (folytatás)

Turisztikai és rekreációs típusú (folytatás)

Kecskemét művészeti élete, kulturális, művészeti
programok kezdeményezése, beruházások,
bővítések

Üzleti turizmus fejlesztése
Egészségturizmus fejlesztése
Kulturális és vallási turizmus fejlesztése

Szabadidős turizmus fejlesztése
* A szerzői kollektíva által javasolt további intézkedések

Projektek
Kecskemét, Kodály városa
Kecskeméti Tavaszi Fesztivál
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
Kodály Művészeti Fesztivál
Nemzetközi Kodály Szeminárium és Szimpózium
Kecskeméti Nyári Fesztivál
Hírös Hét Fesztivál
Kecskeméti Népzenei Találkozó köztes években: a Népzene Napja
Városháza Díszudvara
Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozó
Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótábor
Nemzetközi Kerámia Stúdió szimpóziumai
Alkotóház – egyéni alkotók és alkotóközösségek részére Kézműves
bemutató és vásár
Művészeti mecenatúra – a város változatos zenei műhelyei:
Kecskeméti Zeneház
Kecskeméti Animáció Háza
Nemzetközi Kerámia Stúdió
Kecskeméti Művésztelep, Kecskeméti Alkotóház, Művészvillák,
Festőiskola
Bozsó Gyűjtemény
Magyar Fotográfiai Múzeum
Népi Iparművészeti Múzeum
Városi levéltári anyagok állományvédelme
Fedett kiállítási csarnok megépítése
Fedett egészségturisztikai komplexum megvalósítása
Kodály múzeum, koncertterem és látogatóközpont létrehozása
Magyar Ízek Háza Program
Együttműködés a történelmi egyházakkal
Helyi tájékozódást segítő turisztikai információs rendszer kiépítése

Gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések és projektjeik összefoglaló táblázata
A gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások
típusai

Gazdaságfejlesztési intézkedések

Sport és szabadidős rendezvények

Villamosenergia-hálózat fejlesztése
Infrastruktúrafejlesztés

Közlekedésfejlesztés
Regionális repülőtér fejlesztés

Agrárlogisztika

Hálózatfejlesztés, kooperációk, városmarketing

Komplex, piackutatással alátámasztott
városmarketing terv elkészítése, folyamatos
felülvizsgálata

* A szerzői kollektíva által javasolt további intézkedések

Projektek
Nemzetközi lovassport rendezvények szervezése
Autósport versenyek lebonyolítása
Utcai futóversenyek szervezése
Hírös Triatlon Fesztivál újraindítása
Sportági Országos Bajnokságok rendezése
Európa és Világversenyek rendezése

Hálózat-fejlesztések
Tanyai hálózatok kiépítése, fejlesztése
Útépítések, útszélesítések
Parkolóépítés
Útépítések, útszélesítések
„Matkói repülőtérre vezető út kiépítése”
„Matkói repülőtér fejlesztése”
Aranykert TÉSZ kecskeméti telephelyének kialakítása
Térségi agrárlogisztikai centrum létrehozása Kecskeméten
Térségi agrárlogisztikai centrum szervezeti rendszerének kialakítása
Térségi agrárlogisztikai centrum kapcsolódó infrastrukturális hálózata
Városmarketing szervezet, Városmarketing klub létrehozása
Kutatási programok elindítása
Arculati kézikönyv kidolgozása és alkalmazása
Városi honlap fejlesztése
Rendszeresen frissített városismertető és befektetési lehetőségeket
bemutató kiadványok
Belső, szűrt hírlevél és honlaphoz kapcsolódó hírlevél működtetése
Kapcsolati marketing, szponzoráció fejlesztése
Eseménymarketing

Gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések és projektjeik összefoglaló táblázata
A gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások
típusai

Gazdaságfejlesztési intézkedések

Projektek
Oktatás, továbbképzés

Az önkormányzat, az iskolák és szakképzőhelyek, a
kamarák, valamint a vállalkozások
együttműködésének fokozása a város oktatási és
képzési rendszerének ésszerűsítése,
hatékonyságának növelése érdekében *
A tudásbázis intézményei (főiskola, kutatóhelyek,
fejlesztő intézetek stb.) és a vállalkozási szektor
közötti kooperáció erősítése *
Hálózatfejlesztés, kooperációk, városmarketing
(folytatás)

A városba betelepült hazai és külföldi vállalkozások
üzleti kapcsolati hálóinak feltárása és a bennük
rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázása *
A városi vállalkozások bemutatkozását elősegítő
vásárok és expók szervezése, az ehhez szükséges
városi rendezvénycsarnok kialakítása *
Kecskemét, illetve a kecskeméti vállalkozások
lehetőségei a Grippen ellentételezési folyamatban *

Innovációs típusú

Megújuló energiaforrások felhasználása

* A szerzői kollektíva által javasolt további intézkedések

Szennyvíziszap felhasználásával energiafű telepítés, égetéssel történő
hasznosítás
Energiafű komposztálási és/vagy takarmányozási felhasználása
Hőszivattyúk telepítése
Napkollektorok és napcellák felszerelése
Kapcsolt energiatermelés fenntartása
Hőközpontok fejlesztése
Fogyasztói rendszerek fejlesztése
Távhőhálózat rekonstrukció
Biomassza hasznosító kazán fejlesztése

Gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések és projektjeik összefoglaló táblázata
A gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások
típusai

Gazdaságfejlesztési intézkedések

Projektek
Energiafű elgázosító berendezés kifejlesztése
Biomassza hasznosító kazán fejlesztése
Gázmotorok átállítása biogázra
0,5 -1,5 MW teljesítményű erőművek létrehozása

Innovációs típusú (folytatás)

Technológia- és tudásintenzív mikro-, kis- és
középvállalkozások technológia- és termékfejlesztési
tevékenységének támogatása, spin-off vállalkozások
alakításának elősegítése *
Dél-alföldi gép- és műanyagipari technológiafejlesztési innovációs hálózat kialakítása, fejlesztése
*
A városban működő, vagy betelepülni kívánó vállalkozások
(elektronikus formában is biztosított) „egyablakos” ügyintézésének
kialakítása *

Szolgáltató közigazgatás kialakítása *

A gazdaságfejlesztés stratégiai kérdéseivel foglalkozó iroda, vagy
osztály felállítása az önkormányzat keretében. (a
gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatok komplex kezelése) *
A „szolgáltató” város keretében, a város gazdaságát és befektetési
lehetőségeit bemutató promóciós anyag összeállítása és nemzetközi
terjesztése *

A helyi gazdasági klíma fejlesztése

Kecskeméti Kreatív Tudásközpont

Hatékony forrásbevonás, forrásfinanszírozás
* A szerzői kollektíva által javasolt további intézkedések

Az üzleti klíma és igényfelmérés a városban letelepült legnagyobb
vállalkozások körében.
Kreatív Tudás Központ létrehozása
Technológia-transzfer iroda kialakítása
Inkubációs központ kialakítása
Megfelelő döntési mechanizmusok
Pályázati stratégia
Színvonalas infrastruktúra
Képzett humánerőforrás

Gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések és projektjeik összefoglaló táblázata
A gazdaságfejlesztést szolgáló beavatkozások
típusai

Gazdaságfejlesztési intézkedések

Projektek
Gyors információáramlás

A városi ipari park fejlesztése, szolgáltatásainak
kialakítása, bővítése *

* A szerzői kollektíva által javasolt további intézkedések

