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Заедно за нашето общо бъдеще

Да накараме миграцията да работи за развитието
Скъпи приятели,
Имаме удоволствието да ви представим
стратегическия проект "Да накараме
миграцията да работи за развитието –
политически
инструменти
за
стратегическо планиране в регионите и
градовете
от Югоизточна Европа"
( MMWD).
Проектът MMWD е замислен в рамките
на Стратегията Европа 2020, за да
подкрепи създаването на регионални
стратегии за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. Проектът се
основава
на
убеждението,
че
ангажираните в разработването на
стратегии за териториално развитие
политици ще се възползват от неговата
ориен-тирана
към
бъдещето
и
интегрирана визия за развитие, в
подкрепа на усилията за превръщане
на целите и задачите на Стратегията
Европа
2020
в
политически
приоритети.
Партньорите в MMWD са публични
администрации,
притежаващи
компетентност
за
създаване
на
регионални и местни стратегии за
развитие, подкрепени от технически
партньори
(статистически
служби,
университети
и
изследователски
центрове, агенции за развитие) във
всяка от участващите страни: Австрия,
България, Гърция, Италия, Румъния,
Словения, Черна гора, Сърбия и
Република Молдова. Международната
Организация по Миграция участва в
проекта като наблюдател.
Главната цел на всички партньори в
MMWD
е
справянето
с
предизвикателствата пред развитието,

породени от настоящите демографски
тенденции и в частност от свързаните с
миграцията демографски промени.
Специфично за проекта MMWD е че той
поставя
днешните
демографски
промени в центъра на анализа на
възможностите
на
териториалното
развитиe, а миграцията от своя страна
стои в центъра на анализа на днешните
демографски промени. Работата по
проекта MMWD започна през месец
август 2012г. В момента усилията на
екипите от експерти са съсредоточени
върху осигуряването на задълбочено
познание в регионален план на
еволюционните
последици
от
демографските
тенденции.
Това
познание ще залегне в основата за
изграждане на средносрочни сценарии
- с хоризонт 2020 г. Сценариите на
MMWD ще отразят въздействието на
демографските
тенденции
върху
избрани области на политиката: пазара
на труда и заетостта, образованието и
човешкият
капитал,
както
и
необходимостта
от
социални
и
обществени услуги (които от своя
страна
гарантират
социалната
инфраструктура,
необ-ходима
за
подкрепа на политиките за растеж).
MMWD работи на поднационално ниво:
местните и регионалните власти имат
водеща роля при посрещането на
взаимосвързаните
последици
на
демографските, икономическите и
социални промени в момента, които ги
изправят пред необходимостта активно
да направляват тези процеси, и да
мобилизират целия си планови и
стратегически капацитет.
(Продължава на стр.2)
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Представяме ви проекта MMWD
(Продължава от стр.1)
Сценариите на MMWD ще са готови до края на
2013 г. и имат за цел да положат основата, която
да бъде използвана от партньорите в MMWD за
създаването на пътна карта от работни сесии,
посветени на регионалните/местните програмни
дейности. Други очаквани резултати от MMWD са:
Референтни
методологии
за
демографски
прогнози и политически сценарии, отчитащи
мигрантите и миграционните движения; ЮИЕ
Платформа с база от знания, която ще бъде
достъпна
на
www.migration4growth.eu;
Инструментариум за повишаване на капацитета
за изработване на политически сценарии за
териториално
стратегическо
планиране;
Стратегически документи или политически рамки
на стратегии за териториално развитие, които да
използват резултатите от MMWD и накрая, но не
по важност: ЮИЕ Платформа за транснационален
политически диалог и сътрудничество в областта
на управлението на миграцията.
Транснационалното измерение на MMWD има
наистина голямо значение, тъй като миграцията е
важен елемент в развитието на всеки район в
Югоизточна Европа и на региона на Югоизточна
Европа като цяло.

В момента в ЕС законно пребивават около 30
милиона не-европейци. По изчисления на
Евростат, техният брой ще се увеличи до 40
милиона през 2050 г., а общият брой на
населението ще намалее със 7.0 милиона и
работната сила с 52 милиона. Средносрочните и
дългосрочни прогнози показват също, че можем
да очакваме увеличаване на миграционните
потоци в ЮИЕ в продължение на няколко
десетилетия, и че новите страни членки на ЕС,
както и страните по ИПП и ЕИСП, ще са
изправени пред сходни предизвикателства в
близко бъдеще. И все пак, те ще имат известно
време да се подготвят за бъдещето, ето защо
настоящият обмен на знания между участниците
от Югоизточна Европа представлява
една
изключително
съответстваща
област
на
интервенция.
Така че, бъдете в течение и се свържете с нас,
ако имате информация за други инициативи в
областта на действие на MMWD, или се
интересувате от нашата работа!
Ана Лучия Колео,
Директор на проекта,
регион Емилия Романя,
Италия

Държавите, регионите и градовете в пространството на Югоизточна Европа, както и в целия европейски
континент, са изправени пред безпрецедентни трансформации в своята демографска структура. Тези
промени въздействат пряко върху перспективите на икономическото им развитие и върху общото им
благосъстояние. Те са породени от различни, преплитащи се тенденции: застаряване на населението,
ниска раждаемост, променящи се семейни структури, както и засилване на миграцията на населението. В
проекта MMWD:

МИГРАЦИЯТА СЕ ПРЕЦЕНЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЙНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:
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СОЦИАЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ

ВСЯКА ОТДЕЛНА ТЕРИТОРИЯ ПРИТЕЖАВА РАЗЛИЧНА КОМБИНАЦИЯ ОТ
ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ И ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ /ТРУДОВИ РЕСУРСИ
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ВЪЗПРИЕТИЯТ ОТ НАС ПОДХОД
Основни препратки и предположения на MMWD

Нашият подход

ПРЕКТЪТ НАКРАТКО

(Продължава от стр.2)

MMWD е стратегически проект, съфинансиран
по 3-та Покана за предложения на
Транснационалната
програма
за
сътрудничество Югоизточна Европа - чрез
Европейския регионален фонд за развитие и
Инструмента за предприсъединителна помощ.

Важно е да се отбележи, че проект MMWD
поставя
миграцията
в
центъра
на
съвременните демографски промени като не
ограничава анализа само до процесите,
свързани с миграцията: вземат се предвид
също
възрастовите
категории,
образователните нива и трансформациите в
структурата на домакинствата. В допълнение
към това, по отношение на миграцията
проектът
разглежда
едновременно
международната
миграция
и
междурегионалните движения на населението,
които се наблюдават в рамките на една
държава (тоест движение от селото към града и
обратно).

www.southeast-europe.net
Партньорството на MMWD

Териториалният анализ на проект MMWD
стартира с определяне на набор от индикатори.
Той е съобразен с целите на стратегия Европа
2020, с работата на Комисията Щиглиц и
индикаторите от Сарагоса за интеграцията на
имигранти.
Индикаторите в крайна сметка бяха избрани
на базата на допускания за възможната
взаимовръзка
между
индивидуалните
демографски явления и целите за развитие по
отношение на трите области на политиките на
проект MMWD (пазар на труда, човешки
капитал, потребности за социални и базирани в
общността услуги).
Пазарът на труда и развитието на човешкия
капитал заемат централно място в анализа на
проект MMWD, заради директното им
въздействие върху икономическия растеж.
Освен това, тъй като икономическото развитие
и местната конкурентноспособност могат да
бъдат съпроводени само в условията на
социално благополучие (както ясно показва
Европа 2020), анализът е взел също под
внимание ефектите, които демографските
промени е вероятно да причинят от гледна
точка
на
прогнозируемите
социални
потребности (сред тях достъп до пред-училищни
услуги, жилищно настаняване, домашни
грижи).
На такава основа, екипите на проект MMWD са
проверили наличието на качествени данни и
източници на данни за отделните индикатори.
Резултатите
от
това
картографиране
впоследствие бяха обект на сравнителен
анализ, чиято цел е едновременно да се
определят съществените пропуски на данни
измежду страните от Югоизточна Европа
относно местното и мигриращото население,
тяхното образователно ниво и заетост. Можете
да намерите резултатите от подобен анализ на
интернет-страницата
на
проект
MMWD
www.migration4growth.eu!
Ана Личия Колео, ръководител на проекта за
Регион Емилия Романя, Италия

Приоритетна ос № 4
Развитие на транснационални синергии за
региони с устойчив растеж
Област на интервенция 4.2.:
Насърчаване на балансиран модел на области
с привлекателен и достъпен растеж
Партньорство:
21 партньори от 9 европейски държави
Продължителност:
30 месеца (Май 2012 – октомври 2014)
Интернет-страница:
www.migration4growth.eu
Email: contact@migration4growth.eu
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/MakingMigration-Work-for-DevelopmentMMWD/459349227433643
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КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРОЕКТ MMWD?
Опитът на община Виена за използване на сценарий за предприемане на мерки
Населението на Виена нараства през последните две десетилетия, като
през последното десетилетие нарастването е с повече от 9%. Актуалните
демографски прогнози показват, че нарастването ще продължи и през 2030
г. Виена ще има около 2 000 000 обитатели. От гледна точка на
планирането на града това е едновременно благоприятно и много голямо
предизвикателство. Около 250 000 нови обитатели ще потърсят жилища и
широк спектър от социални, технически, транспортни, културни, дигитални,
зелени и свързани със свободното време инфраструктури. За поддържане
на високото качество на живот, всички тези инфраструктури трябва да бъдат
осигурени с високо качество. В допълнение към това, значителна част от
растежа на населението се дължи на международната миграция, което води
до необходимост за допълнително развитие на Виенската администрация
към администрация, ориентирана към различието.
Община Виена в момента разработва нов план за развитие на града, който ще определи основните стратегии и дейности
на града през следващото десетилетие. Планът за развитие на града ще гарантира контролирано развитие на града,
включително и взаимовръзката между града и околностите му и ще предостави насоки за подробно планиране и
финансови приоритети. Планът трябва да допринесе също за прозрачността на управление на града, за извличане на
ползи и засилване на градското управление. Като актуално предизвикателство пред Виена може да се определи
следното: нарастващото и все по-различно общество, запазването на качеството на живот и околната среда, засилване
на местната икономика в рамките на свързаната глобална икономика с конкуренция по места и насърчаване на
регионалното управление като контрол на пространствените процеси. Освен това, Виена има намерение да развие
цялостна стратегия да се превърне в «умен» град.
Един от елементите на „умния” град се отнася до отвореността му към чуждите обитатели и предоставянето на равни
възможности и перспективи за всички граждани. Днес повече от 40% от обитателите на Виена имат миграционен
произход (поне един от родителите е роден в чужбина). Ориентацията към различието при предоставяне на услуги и в
сферата на човешките ресурси (съставът на общинската администрация) представлява сериозен проблем, тъй като само
ориентацията към различие може да насърчи включването и да накара миграцията да работи за развитие. Община
Виена е разработила инструмент за измерване на актуалното състояние и развитието на интеграционните процеси в
обществото и за произвеждане на данни по тези въпроси на регулярна основа. Община Виена е публикувала доклади
(достъпни на www.wien.gv.at) за актуалното състояние на интеграцията и различието на населението във Виена и на
общинската администрация във Виена. Резултатите от наблюдението на интеграцията и различието подпомагат
стратегиите за интеграция и мерките на общинската администрация във Виена. Наблюдението показа промени,
развития, дефицити и успехи в сферите на интеграцията и различието. Постиженията в областта са документирани на
всеки две години в доклад, озаглавен „Наблюдение върху интеграцията и различието”.

Основен принос за работата по плана за развитие имат актуалните демографски прогнози за Виена, достатъчният
мониторинг за различните измерения на качеството на живот и нуждите на различните социални групи за услуги, тъй като
всички искания за допълнително жилищно настаняване и инфраструктура се позовават на тези данни и на минал опит.
Развитието на политики, основани на доказателства, се нуждае от достатъчно данни и подбрани индикатори за
интерпретиране на данните. Най-важният аспект относно предоставяне на данни е: Предоставянето на по-кратка
информация с по-малко индикатори всъщност означава повече!
Райнер Хаусвирт,
Департамент за градско развитие и планиране
Общинска администрация във Виена, Австрия
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Промотиране на концепцията "Да накараме миграцията да работи за развитието"
пред органи на местното самоуправление, които в момента преразглеждат своите
стратегии за местно развитие
Главната цел на Агенцията за регионално икономическо
развитие за Шумадия и Поморавието (REDASP) е да се
създадат условия за устойчиво социално-икономическо
развитие на региона на Шумадия и Поморавието чрез
изграждане на инструменти на регионално и местно
икономическо развитие и стабилни мрежи. В светлината
на нашата постоянна подкрепа на местната власт за
развитие на техните стратегии, ние сме заинтересовани
най-вече от междурегионалната миграция и нейното
въздействие върху социалното и икономическото
развитие.
През м. април 2013г. REDASP започва процеса на
подкрепа за две общини, Деспотовац и Свилайнац да преразгледат своите местни стратегии за устойчиво развитие и да
дадат приоритет на проектите. Тези две общини се характеризират с високи нива на имиграция с тенденция към понататъшно увеличение. Това е първата голяма възможност за REDASP от началото на проекта MMWD действително да
насърчи концепцията "Да накараме миграцията да работи за развитието" на практика, чрез процеса на стратегическо
планиране в тези две общини, като се набляга на въздействието на миграцията върху заетостта, човешките ресурси,
образованието и социалните услуги.
Свилайнац е типична земеделска община. Въпреки че
тук имиграцията на селското население към градските
райони не е толкова висока, колкото в други общини от
региона, все пак общината има проблем с отлива на
селско население, особено на младите хора. Освен това,
в общината трудовата имиграция към страните от ЕС или
други страни е особено висока.
Деспотовац е община с висок потенциал в областта на
селското стопанство, въпреки това движението на
населението от селските към градските райони, и от помалките към по-големите градски центрове и към
столицата Белград е интензивно, с тенденция на
нарастване.
Паралелно с процеса на стратегическо планиране, REDASP съдейства за провеждането на семинари, в които участват
представители на публичния сектор, включително структурите за местно икономическо развитие и вземащите решения и
от двете общини. Процесът на преразглеждане на стратегиите ще изисква минимум шест срещи, по време на които
концепцията за MMWD ще бъде промотирана чрез конструктивни дискусии и преглед на възможностите, за създаването
на практически инструменти за демографските прогнози и на основани на знанието инструменти за политиците, което да
допринесе за процеса на стратегическо планиране, базирано на доказателства. Специално внимание ще бъде насочено
към анализ на демографските тенденции и миграцията.

Марица Гаич, Съветник по териториално развитие
Агенция за регионално икономическо развитие за Шумадия и Поморавието, Сърбия
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ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ
Изграждане на база-данни. Анализ на наличните данни.
През
месец
февруари
бе
осъществен сравнителен анализ за
съществуващите източници на
данни и съществените пропуски на
под-национално ниво. Анализът бе
извършен от Региона Фрули
Венеция
в
Италия
с
цел
идентифициране на пропуски на
данни в наличната база данни в
териториите, обхванати от проекта
и принос за дефиниране на
основен набор от налични данни,
необходими за изготвяне на
демографски прогнози и сценарии,
ориентирани към резултати.
За тези държави, в които базите от
данни не позволяват изготвяне на
демографски прогнози и сценарии,
проектът ще разработи специфични
за страните Планове за действие,
съдържащи конкретни действия,
които ще осигурят обмен на
информация между институциите,
участващи в проекта MMWD. Те
могат да приемат различни форми
като стажове и посещения и са
ориентирани
предимно
към
методите
за
събиране
и
организиране на статистическа
информация в различните страни.
Що се отнася до сравнителния
анализ
на
MMWD,
идентифицирането на пропуски в
данните и в други области (налични
източници на данни, времево и
териториално покритие, разлики
между чуждото население, родено
навън и чуждестранни граждани)
не представлява не означава
финализиране на дейността, а
отправна точка за разработване на
общи насоки за идентифициране
на инструменти, базирани на
знанието, които са полезни за
развитие на политики.
Потребностите от статистически и
аналитични данни, както и други
сходни въпроси, съотносими към
проект MMWD, са пресечни точки
на поне четири основни теми или
области: демография и миграция,
работна сила,
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заетост, образование и човешки
капитал, интеграция и социална
кохезия.
Анализът на пропуските установи
значителни липси в набора от
индикатори,
дефиниран
в
предишната фаза на проекта, което
се отнася на ниво държава и в 10те предложени тематични групи от
индикатори:
население,
раждаемост, смъртност, миграция,
домакинства, заетост, образование
и квалификация, доходи и условия
на живот, социални и културни
индикатори.
Всичките държави, участващи в
MMWD, с малки изключения, имат
добро покритие на данни за
населението и това е положителен
резултат в анализа. Все пак се
открояват два проблема: първо,
всички държави по проект MMWD
имат застрашени от риск данни за
миграцията и чуждите обитатели и
второ, динамичните редове не са
съпоставими
в
различните
държави.
Като
се
има
предвид,
че
наличността
на
динамичните
редове за чуждото население
представлява
най-сериозния
проблем
за
почти
всички
партньори,
с
много
малко
изключения, всяка държава е
наложително да реши дали да се
фокусира върху наличието на
динамични редове за цялото
население и за чуждестранното
население.
По отношение на другите групи от
индикатори,
социалноикономическите теми имат ниска
средна наличност и представляват
относителни пропуски. Стратегиите
за компенсиране на пропуските
могат да включват използването на
идентифицирането на допирни
теми или натрупване на теми.

MMWD не е единственият проект,
който работи по тези въпроси:
съществува тясна връзка между
дейността му и други европейски
изследователски
и
транснационални програми за
сътрудничество по въпроси на
миграцията и потребностите от
политики. Можем да споменем
изследователската
инициатива
ESPON
и
особено
проекта
DEMIFER, дейности по 7-мата
Рамкова Програма по тема Социоикономически
и
хуманитарни
науки, целящи развитието на нови
познания, инструменти, индикатори
и бази данни за подкрепа на
европейските
политики,
посрещащи настоящите социоикономически предизвикателства
(пазар
на
труда,
социално
благополучие, социална кохезия,
дискриминация).
Друг
стратегически проект, финансиран
по същата покана за предложения
по Програмата за Югоизточна
Европа, е SEEMIG, който цели подобро разбиране и адресиране на
дългосрочната
миграция
в
Югоизточна Европа, както и
ефектите върху пазара на труда,
националните
и
регионални
икономики. Euro-Med Migration III
(2012 – 2014) цели насърчаване
на сътрудничеството и капацитета
за управление на миграцията и
насърчаването
на
мерки,
свързващи
миграцията
и
развитието.
PROMINSTAT
насърчаване на сравнителното
качествено изследване в сферата
на миграцията и интеграцията в
Европа като целта е допринасяне
за по-доброто разбиране на
статистическите данни, свързани с
миграцията, източниците на данни
и събирането на данни.
Ирене Плет, статистик,
Автономен регион Фрули Венеция
Джулия, Италия

ПРОДЪЛЖАВАЩО В МОМЕНТА
Определяне на модел на проект MMWD за разработване на прогнози за
населението, които вземат предвид мигрантите и миграционните движения
Институтът за изследване на обществото и знанието към Българската академия на науките е партньорът по проект
MMWD, който води четвъртия работен пакет, отнасящ се до „разработване на сценарии на политиките, описвайки
национални и регионални/местни тенденции в сферата на човешкия капитал, пазарите на труда и социалните
потребности“.
Сценариите на политиките са всъщност прогнозни сценарии, предвиждащи бъдещите ефекти на настоящи демографски
тенденции в различни сектори на политиките: пазар на труда, човешки капитал и социални дейности. Сценариите на
политиките ще подпомогнат партньорите по проект MMWD в изследването на последствията от настоящите демографски
тенденции сред различни области на политиките, за да могат впоследствие на тази основа да насърчават и подкрепят
междусекторния диалог за разработването на дългосрочни стратегии за развитие, на следващ етап от проекта.
Прогнозите за населението, на свой ред, ще послужат като демографска основа за разработване на сценарии на
политиките в национален и регионален мащаб и ще превърнат натрупаните до момента налични знания относно
демографската промяна и миграцията в конкретни инструменти за развитие за регионите и градовете от Югоизточна
Европа.
Прогнозите за населението (бъдещите прогнози за населението) са формални изчисления, направени при условия,
приети съгласно определени допускания за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията, които
очертават възможното бъдещо развитие на населението в рамките на прогнозния период (до 2020 г.).
В зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната се използват различни сценарии на прогнози
за населението (Източник: Национален статистически институт – България).
Изготвянето на прогнози за населението е ключова дейност от изпълнението на проект MMWD, тъй като това е
критичната първа стъпка към инкорпорирането на промяната и движението на населението в стратегическото
разработване на политиките. Сценариите относно търсенето и предлагането на работна сила, образование/ човешки
капитал, нуждата от услуги за социално подпомагане, пряко или косвено, се ползват от прогнозите за населението.
Например, прогнозите за заетост обикновено се правят заедно с прогнозите за работна сила, които на свой ред се
извличат от прогнозите за населението.
Преди разработването на прогнози за населението в контекста на проект MMWD, партньорите по проекта събират
хармонизирана информация относно прогнозите за населението, които се използват в страните-партньори. Събраната
информация ще бъде използвана за осигуряване на индикации за методологиите за прогнозиране на населението, които
вече се използват от партньорите по проекта. Целта на проект MMWD всъщност не е да определи нова методология за
демографски прогнози, а да подсигури, че използваните модели от партньорите по проекта позволяват да се включи
определена информация, която проектът ще определи като минималната необходима, за да е възможно използването на
такива прогнози за извличане на сценарии на политиките. За тези страни, в които понастоящем не се правят прогнози за
населението и няма наличен модел за следване, партньорството ще разработи референтна методология, която може да
бъде използвана за набелязване на регионални демографски вариации. Очаква се дейността да бъде приключена до
октомври 2013 г. Разпространението на знания относно използването на разработената методология ще бъде
съществена част от дейностите по изграждане на капацитет, които ще се осъществят на по-късен етап.
Доцент д-р Васил Киров,
Д-р. Екатерина Маркова,
Институт за изследване на обществата и знанието
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ПРОЕКТНИ СИНЕРГИИ
Проектите MMWD и SEEMIG
Проектите MMWD и SEEMIG – и двата
одобрени в рамките на третата покана за
предложения на Програма „Югоизточна
Европа“ – са разработени по допълващ се
начин и имат за цел „разделение на
труда“ с оглед постигането на целите на
Програма „Югоизточна Европа“. Те целят
да подкрепят устойчивия растеж, като
вземат
демографската
промяна,
включително миграцията и човешкия
капитал, за отправна точка.
MMWD се фокусира по-скоро върху
териториалните ефекти на демографската
промяна и миграцията – отколкото върху
самата миграция – в ключови области за
социално-икономическото развитие на
териториите от Югоизточна Европа, с оглед
засилване капацитета на публичните
администрации
за
включване
в
разработването на стратегии за развитие,
основани на знанието. Проектът се
фокусира върху настоящи тенденции в
демографската промяна и миграцията, и
върху техните взаимовръзки с тенденциите
на пазара на труда, нуждите от социално
подпомагане и образование/ човешки
капитал, за да пресметне еволюционните
ефекти на настоящите демографски
тенденции върху различните области на
политиките.
SEEMIG си поставя за цел да разбере подобре и да насочи дългосрочните процеси и
ефекти,
осигурявайки
подкрепа
на
публичните администрации за използването
на политики, основани на подсилването на
базите данни и емпиричните доказателства.
Проектът цели да идентифицира и
анализира
детерминантите
на
миграционните движения, за да може да
прогнозира тенденции.
Пресечните точки на двата проекта са,
например, попълването с информация и
знания в областите, в които те не са били
достатъчни; изграждането на капацитет на
публичните администрации в страните от
Югоизточна Европа и подкрепата за
разработването на политики на местно/
регионално/ международно ниво. Предвид
на това става ясно, че развитието на
синергии между двата проекта се счита за
„един път“, за да капитализира тяхната
добавена стойност и да сподели техните
крайни продукти и резултати.
Като начало на сътрудничеството между
проектите MMWD и SEEMIG може да се
посочи срещата между двата проекта,
организирана от Виенския университет, в
качеството му на партньор по проект
SEEMIG. Срещата беше проведена във
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Виена на 12-13.02.2013 г. Освен
участници от проектите MMWD и SEEMIG,
на срещата имаше и представители на ReTurn, Платформата за възрастни хора СЕ,
IOM Виена, а Приоритетна област 9 „Хора и
умения“ с демографската промяна и
миграцията в Дунавския регион бяха
основните теми за дискусия между
експертните групи, с цел изследване на
възможни връзки. Имаше и отделни
дискусии между експерти от проектите
MMWD и SEEMIG.

Сътрудничеството между двата проекта
беше
засилено
по
време
на
международната конференция на проект
SEEMIG, проведена в Будапеща на
22.05.2013
г.
Под
заглавието
„Демографска
промяна,
миграционни
процеси и процеси на пазара на труда в
Югоизточна Европа“, събитието даде
възможност на партньорите по проект
MMWD да се запознаят с други проекти,
инициативи и работни групи, както и да
споделят знания и опит и да капитализират
резултатите и разработените до момента
крайни продукти. Представен от водещия
партньор – регион „Емилия Романя“,
проект MMWD участва в работна група
„Население, миграция и пазар на труда –
разработване на стратегии на базата на
емпирични данни на национално и местно
ниво“. Важно е да се отбележи, че по време
на срещата участниците инициираха
дискусия относно разработването на Пътна
карта, като част от процеса по изграждане
на по-обхватна синергия, която ще
идентифицира дейности по капитализация
между „сродни“ инициативи / организации/
проекти в сферата на „Заетост и
демографска промяна“ (тематична ос), в
контекста
на
инициативата
за
капитализация на Югоизточна Европа.
Повече информация за тази инициатива ще
бъде публикувана в следващите бюлетини
на проект MMWD.

Вилко Шрьотер, изследовател,
Университет за приложни науки,
Австрия

SEEMIG
УПРАВЛЕНИЕ
НА МИГРАЦИЯТА
И НЕЙНИТЕ ЕФЕКТИ
В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА
www.seemig.eu

ОТМИНАЛИ СЪБИТИЯ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
от Герасимос Кутцогьоргос, външен експерт
Регион Крит, Гърция
Национална конференция на тема „Миграция, взаимодействие и развитие“
Регион „Емилия Романя“ (Италия) организира на 01.07.2013 г.
национална конференция на тема „Миграция, взаимодействие и
развитие“. Събитието бе проведено в Болоня с участието на 231
регистрирани участници, представляващи голям брой национални,
регионални и местни власти, сред които Европейската комисия – ГД
Вътрешни работи, италианското Министерство на труда и социалните
дейности – ГД Имиграция, 35 общини, 6 провинции, 3 регионални
администрации, 2 регионални агенции, 7 социално-здравни агенции,
университети и изследователски центрове, синдикати, предприятия
(кооперативи, занаяти, индустрия) и 74 институции от третия сектор.

Сред изказващите се бяха включени италианското Министерство на интеграцията, Сесил Киенж, Министерството на
социалните политики и имиграцията на регион „Емилия Романя“, Тереза Марсоки, и директора на ГД Вътрешни работи
на Европейската комисия, Стефано Мансервиси. Конференцията осигури възможност на участниците да обсъдят как
демографските промени влияят на образователните нива, заетостта и търсенето на услуги за грижа/подпомагане. Това
предостави възможност и на заинтересованите лица и на лицата, вземащи политически решения да идентифицират
ролята на миграцията за развитието на европейските региони и градове, както и необходимите инициативи за
насърчаване на социална кохезия и интеграция.
Годишна конференция 2013 на Програма „Югоизточна Европа“
Годишното събитие на Програма „Югоизточна Европа“ за 2013 г. се проведе в Букурещ (Румъния) на 19 юни. Тази
година събитието беше насочено към ключовото териториално сътрудничество в Югоизточна Европа и осигури форум, на
който различните политически и тематични дискусии да свържат резултатите от Програмата с бъдещите
предизвикателства. Събитието събра около 350 участници, включително практици, представители на Европейската
комисия, Европейския парламент, държавни служители и експерти от страните на Югоизточна Европа, представители на
международни организации и академичната общност, потенциални изпълнители на проекти.
Една от сесиите на събитието беше фокусирана върху работни групи,
съставени от специфични тематични полета, целящи да: засилят
връзките между проекти, които работят по сходни теми (така
наречените „тематични полета“); дадат възможност на проектите да
използват и консолидират взаимно постиженията си; допринесат за
създаването и/или осъществяването на бъдещо международно
сътрудничество в областта.
Тематичното поле на проект MMWD е „Заетост и демографска
промяна“. От проектите под това поле се очаква да капитализират найдобрите практики и опит относно демографската промяна, свързани
със заетост и трудова мобилност.
В Букурещ, членовете на работната група, координирана от SEEMIG бяха помолени да разработят Пътна карта на
Югоизточна Европа за бъдещи дейности по капитализация, като резултат от процес на брейнсторминг относно
възможности за споделяне на опит и начини за използване на съществуващия опит и постижения по отношение на
заетостта и демографската промяна. Разработването на Пътната карта ще продължи в следващите месеци. Следващата
тематична среща ще бъде в Сплит през септември 2013 г. Тематичните полета ще представят своите финални
постижения на годишната конференция на Югоизточна Европа 2014 г., следващото лято.
(продължава на стр.10)
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
(продължава от стр. 9)
Национална конференция на проект MMWD в Румъния
Втората национална конференция на проект MMWD ще се проведе на 05.11.2013 г. в Букурещ, Румъния, организирана
от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация. През следващите 2 дни, на 06 и 07.11. ще се
проведе четвъртото заседание на Научния и Управителния комитет на проекта на същото място. Повече информация за
двете събития ще бъде предоставена на интернет-страницата на проект MMWD.
Местно събитие за разпространение във Виена
Процесът на събиране и преглед на съществуващата информация за събиране на данни и тяхната систематизация, както
и за самите методи за събирането им, е в напреднала фаза и първия му етап е почти приключен. От набелязването на
данни става ясно, че наличните данни се различават значително сред всички участващи страни, което посочва важността
от обмена на знания сред всички партньори по проекта. Съставянето на конкретни Планове за действие на страните
относно трансфера на знания цели да стимулира събирането на данни, за да може да се изготвят сценарии и прогнози на
различни регионални нива.
Не само за да отговори на искането за отворена наука по принцип, а и в частност, за да привлече вниманието на
заинтересованите страни в областта на политиката, науката, икономиката и други, и да разпространи информация за
проект MMWD, Залцбургският университет за приложни науки, в сътрудничество с гр. Виена, планира местно събитие за
разпространение, което ще се проведе във Виена до края на годината. За повече и по-подробна информация за това
предстоящо събитие, моля преглеждайте интернет-страницата на проект MMWD.
Елизабет Зекентер, научен сътрудник
Университет за приложни науки, Залцбург, Австрия

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ MMWD
Регион „Емилия Романя“, Италия

Училище на развитите социални изследвания,
Словения

Автономен регион „Фриули Венеция Джулия“,
Италия

Община „Бистрица“, Румъния

Регион „Абруцо“, Италия

Министерство на регионалното развитие и
публичната администрация, Румъния

Институт за изследване на обществата и
знанието, Българска академия на науките,
България

Университет за приложни науки, Залцбург,
Австрия

Агенция за регионално икономическо
развитие за Шумадия и Поморавие, Сърбия

Община „Враца“, България

Философски факултет в Никшич – Институт по
социология и психология, Черна гора

Регион Крит, Гърция

Статистическа служба на Република Сърбия,
Сърбия

Агенция за развитие Хераклион , Гърция

Стара столица Цетине, Черна гора

Агенция за регионално развитие на Северна
Приморска ООД Нова горица, Словения

АСОЦИИРА
НИ
ПАРТНЬОРИ

Градска администрация Виена – Общински отдел за градоустройство и
планиране, Австрия

10%
ПАРТНЬОРИ
ПО
ПРОЕКТА

Министерство на външните работи и европейската
интеграция, Молдова
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Министерство на труда и социалната политика,
България

Министерство на труда и социалните политики –
ГД за политики по имиграция и интеграция, Италия

НАБЛЮДАТЕЛИ
Международна организация за миграция, Швейцария

