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Aiškinamasis modelis skirtas geresniam numatymui ir atsakui į regioninės
plėtros iššūkius besiplėtojančiame
tarptautiniame kontekste

Kodėl DERREG?

Tiriamosios vietovės

Globalizacija yra vienas pagrindinių iššūkių su kuriais
susiduria Europos kaimo regionai, sukeliantis žymius
socialinius, ekonominius, kultūrinius bei politinius
pokyčius. Dabartiniuose globalizacijos poveikio kaimo
regionams tyrimuose dėmesys sutelktas į speciﬁnius
sektorius, procesus ar vietoves. Apjungiančios integruotos analizės trūkumas ribojo efektyvių regioninės
plėtros strategijų galimybes įveikti šiuos iššūkius.

Tyrimas atliekamas dešimtyje Europos regionų:

DERREG siekia sukurti aiškinamąjį modelį, suteikianti
galimybę tyrėjams bei regioninės plėtros veikėjams
geriau suprasti ir reaguoti į svarbiausius globalizacijos
iššūkius kaimo regionams.
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Oevre Norrland, Švedija
Vakarų regionas, Airija
Alytaus apskritis, Lietuva
Comarca de Verin, Ispanija
Goriška regionas, Slovėnija
Pomurska regionas, Slovėnija
Jihomoravsky kraj, Čekija
Westerkwartier, Nyderlandai
Regierungsbezirk Dresden, Vokietija
Saarland, Vokietija

Kam naudingas DERREG
projektas?
DERREG projekto komanda dirbs kartu su vietos
atstovais ir kitais socialiniais mokslininkais siekdama
pagerinti turimas mokslines žinias ir pateikti praktines
rekomendacijas regioninės plėtros strategijoms.

Tyrimo programa
DERREG projektas numato atlikti empirinius tyrimus
keturiuose teminiuose darbo paketuose:
•
•
•
•

Kaimo verslų dalyvavimas globaliame verslų
tinkle ir įsitvirtinimas vietoje
Tarptautinis mobilumas ir kaimo gyventojų
migracija
Aplinkos kapitalas ir subalansuota kaimo
plėtra
Gebėjimų kūrimas, valdymas ir žinių
sistemos

Tolesniame darbo pakete bus atlikta empirinių
duomenų sintezė bei integruota analizė.

DERREG sklaida
DERREG rezultatai įvairiomis priemonėmis bus
pristatyti akademinei ir neakademinei auditorijoms.
Bus sukurta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projekto svetainė
kasmetiniai informaciniai pranešimai
ﬁlmas
straipsniai žurnaluose
prezentacijos konferencijose
kviestinės paskaitos
regioniniai seminarai ir ekskursijos
internetinis duomenų centras
baigiamasis sklaidos renginys

