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Предговор и заключение
SEEMIG предстои да
п р и к л ю ч и
изпълнението по
проектните дейности
официално на 30
ноември 2014 г. В
настоящия последен брой на информационния
бюлетин имаме удоволствието да представим на
вашето внимание някой от основните резултати от
прогнозите за населението за две от страните в
региона (Унгария и Словакия), както и
международни политически препоръки за
подобряване на производствените системи за
миграционни данни. Два местни партньора
представят своята роля в проекта: община Канжица
и Областна администрация Монтана. На вашето
внимание ще представим също така и акценти от

Съдържание
някой от тазгодишните есенни мероприятия по
проекта: заключителната конференция на SEEMIG,
кръглата маса за миграцията в Австрия и
Ежегодната среща на ЮИЕ. Настоящото
п р ед с та в ля в а за к л ю ч и т е лн и я б р ой н а
информационния бюлетин по проект SEMIG, но не
и заключитенлата част на резултатите от него. В
момента се проучват различни начини за
продължаване на някой от дейностите по проекта.
Ще се радваме, ако всички ние продължим да
осъществяваме връзка чрез интернет сайта на
SEEMIG, който ще продължи да се актуализира
редовно за период от още 2 години. Също така с нас
може да осъществявате контакт и чрез електронната
поща seemig@demografia.hu.
Унгарски демографски изследователски
институт

Заключителна конференция, 21 октомври 2014, Будапеща
9:00 – 9:30
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ОТКРИВАНЕ на конференцията и приветствия към участниците
Gabriella Vukovich, президент (Унгарска централна статистическа

служба)
Roberta Calcina (JTS – Международна програма за сътрудничество на Югоизточна Европа)
Tamás Molnár (Министерство на вътрешните работи, Унгария)
9:30 – 10:15

За споделяне на резултатите от проекта с поширока
аудитория
бе
организирана
международна конференция на тема Миграция
и развитие - Стратегии за подобряване на
системите с база данни.
Презентациите от конференцията са достъпни
на: www.seemig.eu/index.php/news-a-events
Финалната конференция бе и последната среща
на партньорите по проекта, които се включиха в
заседанията на международните работни групи
един ден преди и един ден след самата
конференция.
Проектните
партньори
се
включиха също и в дискусиите на кръгла маса,
касаещи техните национални стратегии и
дискутираха академичното бъдеще на проект
SEEMIG - предвидените изследователски
дейности и перспективни научни публикации,
основани на резултатите от проекта. По време на
конференцията, представители на партньорските
организации имаха възможност да направят
своята оценка за участието си в проекта като
цяло, по време на презентация, представяща
казуси, изведени от анкетни карти, попълвани от
партньорите.
Заедно
с
оценката
бяха
представени и бъдещите възможности за
продължаващо финансиране.

Кратко представяне на SEEMIG
SEEMIG филм
SEEMIG интерактивно представяне
Zsuzsa Blaskó (Унгарски институт за демографски изследвания)
Zoran Jančić (Статистическа служба на Република Сърбия)
Borut Jurišić (Агенция за развитие Маринор, Словения)
Nada Stropnik (Институт за икономически изследвания, Словения)

10:45 – 12:30 SEEMIG В АКАДЕМИЧЕН КОНТЕКСТ
Теми, засягаши европейската демографска карта
Zsolt Spéder (Унгарски институт за демографски изследвания)
Миграционни периоди и движения в Югоизточна Европа: от емиграция към имиграция?
Attila Melegh (Унгарска централна статистическа служба)
За пилотните SEEMIG проучвания в Унгария и Сърбия
Zsuzsa Blaskó (Унгарски институт за демографски изследвания)
SEEMIG пилотно проучване - Сравнителни резултати
Zoran Jančić (Статистическа служба на република Сърбия)
Подобряване на базата данни за международната миграция - Академична гледна точка
Michel Poulain – Почетен професор в Университета на Талин
13:30 – 16:15 SEEMIG ON TRANSNATIONAL LEVEL
13:30 – 13:50 Presentation of SEEMIG transnational policy recommendations
Attila Melegh (Унгарска централна статистическа служба)
13:50 – 14:30 Дискусия на кръгла маса
Модератор: Gert Guri (Университет Тренто, Италия)
Дискутиращи:
Magdalena Majkowska-Tomkin – Ръководител на мисия в Унгария, IOM
Tamás Molnár – Министерство на вътрешните работи, Унгария
Mustafa Hakki Özel – ILO, Катедра по статистика
Jason Schachter – UNECE статистически отдел, сектор по социална и демографска статистика
Endre Sik – external външен експерт в SEEMIG
Ferenc Szigeti-Böröcz – ръководител на проект, програма “SILVER CITY”
14:45 – 15:45 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - Дискусии на кръгла маса
за делегатите от статистическите служби от региона
Модератор: Zsolt Németh, Заместник председател по социална статистика в Унгарската централна статистическа
служба
Дискутиращи:
Mauro Albani – експерт, ISTAT Италия
Danilo Dolenc – Ръководител на демографска статистика и начин на живот, Статистическа служба на Република
Словения
Juraj Horkay – Вице-президент, Статистическа служба на Република Словакия
Zoran Jančić – Вице-президент, Статистическа служба на Република Сърбия
Elda Muça – Специалист, сектор Specialist, трудова статистика, Институт по статистика Албания
Barica Razpotnik – Съветник, Статистическа служба на Република Словения
16:15 – 17:30 SEEMIG НА МЕСТНО НИВО
Модератор: Borut Jurišić (Агенция за развитие Марибор, Словения)
16:15 – 16:25 Проучване в Печ
Katalin Füzér (Община Печ, Унгария)
16:25 – 16:35 Проучване в Сфънту Георге
Gergely Buja (Община Сфънту Георге, Румъния)
16:35 – 17:20 Дискусия на кръгла маса
Дискутиращи:
Gert Guri – Университет Тренто, Италия
Márta Lévai – Транснационална експертна комисия за община Зугло, Област 14, Будапеща, програма “SILVER CITY”
Attila Molnár – Координатор по въпроси за равен шанс, община Будапеща
17:30 – 18:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЛОВА, ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Dragana Avramov – независим оценяващ експерт
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Прогнози за населението на Унгария и Словакия
Една от основните цели на работния
пакет, ръкoводен от ИНФОСТАТ в
рамките на партньорството му със
SEEMIG е да създаде бъдещи сценарии
за основните процеси, свързани с
миграцията, демографските промени и
пазара на труда и техните възможни
дългосрочни последствия във всички
участващи държави на различни
териториални нива. В този контекст
прогнозите за населението на Унгария
и Словакия са разработени на
национално, регионално и местно ниво.
Шест сценария за бъдещото развитие
на населението на национално ниво в
рамките на проекта са изготвени за
Унгария и Словакия. Най-често се
използва три-степенното прогнозиране
на населението. То се изготвя
благодарение на най-общо прилагания
метод на групов компонент по
детерминиран (ръстов) начин. Трите
основни компонента на бъдещото
демографско развитие са моделирани
по три начина. И по-конкретно
процесите на раждаемост, смъртност и
миграция са изобразени в среден, висок
и нисък ръст.
От 1970 година насам спадът на
населението се превръща в найактуална, гореща тема в Европа и в
други развити страни. Вместо
очакваното бързо нарастване на
населението, демографията е превзета
от теми свързани с обезлюдяване и
застаряване на населението. Следвайки
тези тенденции, бяха изготвени три
алтернативни сценария на населението.
Всичките три симулации се различават
по миграционните предположения,
като предположенията за плодовитост
и смъртност са изведени от средната
графика.
Нулевият сценарий за миграцията
показва какво би било развитието на
населението, ако няма увеличение на
м играцият а. Р азликат а м еж д у
прогнозите с включени миграционни и
нулеви миграционни прогнози
представят ясно въздействието на
миграцията върху промяната на
населението.В повечето Европейски

страни миграцията има положително
въздействие.
Оценка и последващо включване на
нелегални миграционни потоци са
основните цели на
истинския
миграционен сценарий. Подценяването
на официалните данни за миграциятаособено в случаите на външна
миграция- обосновава необходимостта
от такива сценарии.
Р ез улт ат ит е о т замя нат а на
миграционния сценарий дават
отговори на въпроса: „Каква е
стойността на чистата миграция, която
ще допринесе за избягване на процеса
на обезлюдяване?” С други думи тази
симулация показва какво ниво на чиста
миграция е необходимо за да се
избегне естествения спад на
населението. Тя представлява
„изравнителното” ниво на чистата
миграция.
На поднационално равнище е
разработен само средният (найвероятен) сценарий. Регионалната
прогноза е изготвена на ниво NUTS-III,
а местните прогнози са изготвени за
градовете Турчанске Теплице и Печ,
които са местните партньори по проект
SEEMIG.
Според основните цели на проекта,
ключовия сценарий на проектирането е
истинският миграционен сценарий.
Този сценарий решава проблема на
нерегистрираната
и нелегална
миграция в Унгария и Словакия.
Използвана е сходна методология за
оценка на нерегистрираната миграция
и в двете страни.Това е опит да се

оценят истинските процеси на
международна миграция и да се
определи нейното възможно бъдещо
развитие. Истинският миграционен
сценарий дава възможност да се
планира населението, използва се за
оценка на истинските миграционни
процеси, като се вземат предвид
оценките относно посоката и
нарушения в обема на статистическите
данни. Този сценарий се изчислява на
базата на предположенията за
плодовитост и смъртност от средния
сценарий, но с приложени
модифицирани
миграционни
предположения. Предположенията за
миграцията
се
състоят
от
предположения за обема на чистата
миграция, полов и възрастов състав на
емигрантите за срока на прогнозния
период
(2012
- 2060
г.).
Международната миграция се състои
от имиграция и емиграция на
чуждестранни граждани в Словакия,
съответно Унгария и емиграцията на
словашки, съответно унгарски
граждани в чужбина и тяхната
повторна миграция към Словакия,
съответно Унгария.
Значителни различия в миграционното
развитие между различните сценарии
за Унгария и Словакия са представени
в таблиците по-долу. Те показват
съществен елемент на несигурност за
демографските прогнози, изобразяващи
миграцията и също необходимостта да
се работи за подобряване на
миграционните база данни.

Сравнение на различни варианти за миграцията, Словакия, 2013-2060
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Прогнози за населението на Унгария и Словакия (продължение)
Разработен е сравнителен анализ
между новоизвършени прогнози
за Словакия и Унгария с прогнозни
резултати и наличните най-важни
прогнози на населението, включващи
сравнителен анализ на
предположенията и резултатите и
тяхната връзка с миграцията, пазара
на труда и човешкия капитал. Опитът
със създаването на нови прогнози за
Унгария и Словакия е допринесъл за
изготвянето на препо ръки за
бъдещото усъвършенстване на
проектната методология.

Boris Vaňo
ИНФОСТАТ, Словакия
Сравнениен на различни варианти за миграцията, Унгария, 2013-2060

Кръгла маса за миграцията във Виена

На 11 септември 2014 година
австрийският партньор по проект
SEEMIG - Катедрата по география и
регионални изследвания към
университета във Виена организира
кръгла маса на тема „Международната
миграция в Югоизточна Европа:
Тенденции, статистика, политики ”.
Повече от 60 представителя на
изследователски институти, публични
власти, групи със специални интереси и
международни организации от Австрия,
Полша, Румъния, Сърбия и Унгария
участваха в еднодневната конференция,
на която проектните партньори от
региона на SEEMIG бяха поканени да
представят резултатите от своята
д ейн ос т . Ос ве н д ъл г ос р оч ни т е
миграционни процеси в региона, бяха

обсъдени също предизвикателствата,
свързани със събирането на данни за
международната миграция. Резултатите
от прогнозната дейност, извършвана от
партньорите по проекта дадоха поглед
върху възможните сценарии за бъдеща
миграция в осем страни от Югоизточна
Европа.
По време на кръглата маса се обърна
внимание и на това, че региона на
Югоизточна Европа се сблъсква с
комплексен национален и регионален
набор от разнообразни демографски,
миграционни и трудовопазарни
предизвикателства. В повечето от тези
страни има застой и застаряващо
население и тенденция към емиграция
особено сред по-младия и най квалифициран сегмент от населението.
Една от причините е, че други държави,
особено в Западна Европа плащат повисоки заплати и предлагат
разнообразни възможности за работа,
които привличат емигрантите.
В рамките на дискусионен форум на
тема „Международната миграция в
Югоизточна Европа - от едностранно до
взаимно управление на миграцията”,

експертите най-накрая обсъдиха
изводите за създаване на политика и
възможните начини за действие от
страна на държавите, които приемат
емигранти в техните родни страни.
Стигна се до извода, че само чрез
използване на общи, транснационални
действия и чрез разработване на
комплексна система за управление на
миграцията, като се вземат предвид
интересите на всички заинтересовани
участници, европейските страни от
Югоизточна Европа могат да се борят с
м н ог об р ой н и т е де м ог р аф с к и и
икономически предизвикателства, с
които региона се сблъсква.
Daniela Blecha
Венски университет

Допълнителна информация и презентации от събитието може да намерите на:
http://raumforschung.univie.ac.at/en/research-projects/seemig/seemig-migration-round-table/
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Община Канжица

Община Канжица принадлежи към групата
на по-старите общини, в които повече от 20
% от обитателите са на възраст над 65
години.
От 1971 година общината
регистрира спад в своето население и липса
на тенденции за разрешаване на пропблема
със застаряването на населението, което се
дължи на ниския ръст на раждаемост и
продължителната емиграция, особено на
млади хора в репродуктивна възраст. По
отношение
на
други
аспекти
на
миграцията, Канжица е гранична община
между Унгария
и
Сърбия,
която
емигрантите използват само като спирка по
пътя си към страните от Европейския съюз.
Горните две причини са двата основни
фактора, които ни повлияха да се включим
в проект SEEMIG като партньори, т.е.
нашето желание бе да наблюдаваме
миграционните тенденции в Сърбия като
цяло и по-специално в Канжица. Искахме
да се научим да разграничаваме причините

за миграция, възможностите за нови
средства за събиране на данни, как да
ангажираме политици и заинтересовани
страни от държавни и общински
институции за постигане на по-широк
поглед и съвременни решения на проблема.
Събитията
по
проект
SEEMIG,
организирани в Канжица бяха следните:
прогнозно обучение (от 12 до 13 декември
2013 г.); обучение (от 16 до 17 януари 2014
г.) работна среща на експертите (на 15
април 2014 г.) и местна кръгла маса (на 30
юни 2014 г.).
Всички събития
предоставиха отлична възможност да се
изслушат различни експерти, политици,
представители на граждански организации
със
становищата
им
относно
проблематични въпроси, които по тяхно
мнение се нуждаят от специално внимание
на всички нива (национално, регионално и
местно). По време на дискусиите се
появиха следните политически области,
които изискват незабавна реакция в
региона на Канжица и Войводина:
създаване на възможности
заетост
и
образование
различните
поколения
територията на общината;

предотвратяване на емиграцията на
репродуктивно-активното население;
повишаване на нивата на раждаемост;
предотвратяване на емиграцията на
квалифицирани кадри и загуба на
умствен капацитет;
въвеждане на мерки за спиране на
застаряването на населението;
разширяване на обхвата на здравните
и социални услуги;
повишаване
на
качеството
основното и средно образование;

на

търсене на съдействие в борбата с
нелегалната миграция.
Заключенията
от
всички
проведени
мероприятия, включително и становищата и
предложенията за подобряване събирането на
данни, са включени в Местната стратегия за
повишаване генерирането на данни за
миграцията и тяхното оползотворяване.
Laslo Vigi
Община Канжица

за
на
на

Местните стратегии скоро ще бъдат достъпни на: www.seemig.eu/downloads

Областна администрация Монтана

Област Монтана се намира в Северозападната
част на Република България и по обща площ и
брой население е на трето място сред другите
области в Северозападния район, който обхваща
общо пет области: Видин, Враца, Плевен, Ловеч и
Монтана. Областна администрация Монтана е
един от 27-те партньори по проект “SEEMIG –
Managing Migration and its Effects in South-East
Europe”, който успешно изпълнява ангажимента
си на партньор на областно ниво и работи за
управлението и създаването на бъдещ сценарий за
миграцията в Югоизточна Европа. Областна
администрация Монтана се ръководи от областен
управител, който е едноличен орган на

изпълнителната власт в областта и осъществява
държавното управление по места и осигурява
съответствие между националните и местните
интереси при провеждане на регионалната
политика. Според характера на дейността, която
извършват, административните звена в областната
администрация са обособени в обща и
специализирана администрация. Специализираната
администрация е
организирана
в
дирекция
"Административен контрол, регионално развитие и
държавна собственост". Тя подпомага и осигурява
осъществяването на правомощията на областния
управител. Общата администрация е организирана
в дирекция "Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността". Тя
осигурява технически дейността на областния
управител, на специализираната администрация и
дейности по административното обслужване на
гражданите и юридическите лица. Като партньор по
проект SEEMIG, Областна администрация Монтана
е организирала майсторски клас и две кръгли маси
с регионално и национално значение, чиято цел е
била да се изведат и предоставят препоръки,
основани на доказателства за усъвършенстване
производството и използването на данни за
миграцията, пазара на труда и човешкия капитал.
Като изводи от тези срещи е отчетена тенденцията
в миграционния процес в област Монтана към
увеличаване на броя емигрирали ученици,

студенти, работещи и неработещи или учещи
младежи, лица в трудоспособна възраст.
Напускат млади и образовани хора, в които
държавата и обществото е инвестирало
значителни средства, тъй като именно те имат поголеми шансове да се адаптират към
изискванията в приемащите страни. Мотивирани
да емигрират са от осигуряване на по-високи
доходи, по-добра реализация и т.н. По тези
причини емиграцията оказва силен негативен
ефект, както количествено, така и качествено
върху разполагаемите човешки ресурси, върху
потенциала на човешките ресурси, а от там и
върху всички сфери на развитие на област
Монтана. Високото ниво на безработица, липсата
на бизнес инвестиции и активни политически
стратегии за насърчаване на заетостта и обучение
през целия живот, както и ниското заплащане на
труда създават високи нива на временна и
постоянна образователна или трудова миграция.
Със създаването на стратегия за управление на
миграцията, като дейност по проект SEEMIG,
Областна администрация Монтана цели да
провокира размисъл и политически действия на
национално ниво за ограничаване на проблема с
миграцията и поетапното привличане на младите
български експерти за работа и спокоен живот в
своята Родина.
Орлин Орлинов
Областна администрация Монтана
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Международни политически препоръки

Повече за резултатите от проект SEEMIG и международните
политически препоръки може да прочетете на адрес:
www.seemig.eu/downloads/FinalBrochure.pdf

Международните политически препоръки се основават на резултатите,
получени от SEEMIG по отношение на дългосрочните миграционни
процеси, проверка на системите за събиране на данни за миграцията и
пилотни емигрантски проучвания. Също така те са изведени от
информацията, събирана по време на консултативни срещи с участващи
заинтересовани страни от всички партньорски държави. Подробни
препоръки за развитието на миграционните данни на национално и
регионално ниво в района на SEEMIG са достъпни на интернет страницата
на проекта. Препоръките са разработени от Унгарската централна
статистическа служба, Катедрата по география и регионално проучване към
Виенския университет и Местното училище за развитие към Университета
в Тренто, в тясно сътрудничество с партньорите по проект SEEMIG.
Целта на международните политически препоръки на SEEMIG по
отношение на статистиката за миграцията е да спомогне политиците да
разберат, какви политически действия са необходими, за да се подобрят
системите за събиране на данни, свързани с международната миграция в
региона на Югоизточна Европа. Препоръките са насочени към политици и
статистически служби на национално ниво в региона на Югоизточна
Европа (също и тези, които не са пряко включени по проекта), както и към
политици от Европейските държави извън Югоизточния регион и политици
от ЕС. Те биха били полезни и за други заинтересовани страни,
включително практикуващи лекари и изследователи.

Политическа област № 1: Хармонизиране на събирането
и обмена на данни
Хармонизиране на определенията и методите
Европейския съюз и съответни международни органи

в

Продължаващо интегриране на миграционните база данни
Хармонизиране на адресната регистрация на територията
на Европейския съюз

Политическа област № 3: Засилване на международното
партньорство и сътрудничество
Изграждане на международен диалог между страните, които
изпращат и тези, които посрещат емигранти
Основаване на международен мониторингов комитет
Събиране и обмен на данни: засилено сътрудничество между
Националните статистически институти в Европейския съюз
Подобряване на международните бази данни и поддържане на
международните бази данни, създадени по проект SEEMIG

Политическа област № 2: Подобрение на методологияте
за събиране на данни

Политическа област № 4: Усъвършенстване на събирането и
използването на данни на местно ниво

Подобряване
и
интеграция
на
системите
за
административни данни Подобряване на събирането на
данни на регионално ниво

Повишаване на институционалния капацитет на местните
публични администрации за управление на данните, както и
нови форми на мулти-институционално сътрудничество

Подобряване на методите за оценка на миграционния
поток и наличните данни и употребата на „огромни база
данни” на международно ниво

Стартиране на местни проучвания за мигрантски групи,
местни общности и уязвими групи (особено млади хора) на
международно ниво

Емигрантски изследвания
методология на SEEMIG

основани

на

пилотната

Нови проектни документи
Национални стратегии за подобряване на системите за производство на миграционни данни (предстоящо)
Планове за действие за подобряване на системите за производство на миграционни данни
Branislav Bleha, Erzsébet Földházi – Branislav Šprocha – Boris Vaňo: Прогнози за населението на Унгария и
Словакия на национално, регионално и местно ниво
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TRANSNATIONAL ACTIONS TOWARDS EVIDENCE BASED STRATEGIES

SEEMIG Работни документи

www.seemig.eu/downloads

1. Fassmann, Heinz - Elisabeth Musil: Концептуална рамка за дългосрочно моделиране на процесите
на миграцията, човешкия капитал и пазара на труда
2. Gárdos, Éva - Gödri, Irén: Анализи на съществуващи производствени системи за миграцията и
основни източници на данни в осем страни от Югоизточна Европа
3. Fassmann, Heinz - Musil, Elisabeth - Gruber, Kathrin: Динамичен исторически анализ за процесите
на миграцията, човешкия капитал и пазара на труда в региона на SEEMIG
4. Blaskó, Zsuzsa: Проучване на напускащите—Проучване на емигрантите. Методология на
пилотното проучване по проект SEEMIG за емигрантите от Унгария и Сърбия
5. Mýtna Kureková, Lucia: Разработване на сценарий за процесите на миграцията и пазара на труда
в Югоизтона европа: Прогнозни данни (предстоящо)
6. Dallago, Bruno: Кризата, валутният борд и миграцията (предстоящо)

Ежегодна среща на ЮИЕ в Любляна

Attila Melegh, ръководител на проект SEEMIG

Освен настъпването на края на финалната
част на нашия проект, Програма Югоизточна
Европа (ЮИЕ) също приключва своята 7годишна дейност. От 2007 година в рамките
на програмата са обявени четири покани за
проектни предложения, по време на които са
били одобрени 122 проекта, обхващащи
различни важни сфери, касаещи територията
на ЮИЕ. Ежегодната среща на Програма
ЮИЕ през 2014 година се проведе в
Любляна между 24-25 септември и
представляваше преглед и оценка на
постигнатите резултати от 2007 година
досега.
Шест ЮИЕ проекта бяха избрани за

представянето
на
ефективността
и
значението на програмата за териториалното
сътрудничество. Един от тези проекти бе и
нашият проект SEEMIG, което ни кара да се
чувстваме горди от постигнатите резултати и
положените по време на програмата усилия
за успешно изпълнение на дейностите. За
представянето на нашите резултати ние
изготвихме кратко видео (още веднъж
благодарим на всички, които съдействаха за
неговото изготвяне), което бе презентирано
от Атила Мелех (ръководител на проекта) по
интересен и вдъхновяващ начин. Поради
факта, че SEEMIG засяга един от важните
тематични стълбове на Програма ЮИЕ
(тематичната област “Заетост и демографски
промени”), нашите представители бяха
поканени за участие и в следващата сесия на
програма ЮИЕ. Béla Soltész (заместник
ръководител на проекта) взе участие в
дискусиите относно това как стратегията на
ЮИЕ допринася за разработването на
бъдещи успешни програми за европейски
териториално сътрудничество. Вторият ден
от ежегодната среща на ЮИЕ бе посветен на
програмите, застъпени през новия програмен
период. Участниците бяха запознати с това,
че в следващия програмен период районът на
ЮИЕ ще може да участва в три различни

програми. До момента информация от
Европейската комисия е постъпила само за
новата транснационална програма “БалканиСредиземно море 2014-2020”. Останалите
две програми (Програма АдриатическоЙонийско море и Програма Дунавски
регион) се очаква да бъдат представени до
края на настоящата година. Първите покани
по тези програми—с доста ограничени
средства на разположение—се очаква да
бъдат обявени през втората половина на
следващата година.
Ildikó Simonfalvi
Управленски екип на SEEMIG

Béla Soltész, зам. ръководител на проект SEEMIG

SEEMIG е стратегически проект, който има за цел по-доброто разбиране и справяне в дългосрочен план с
проблемите на миграцията, човешкия капитал и демографските процеси в Югоизточна Европа, както и на
тяхното въздействие върху пазара на труда, националните и регионалните икономики. SEEMIG разчита на
широка мрежа от партньори - научни институти, университети, статистически служби и органи на
местната власт от осем страни (Австрия, България, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения)
и наблюдатели от други три държави (Албания, Грузия, Украйна).
Проектът е финансиран по трета покана на Програмата за Югоизточна Европа.

ЗА КОНТАКТИ
Унгарски Демографски Изследователски Институт

H-1024 Budapest, Buday László utca 1-3.
Tel.:
+36 1 345 6593
Email:
info@seemig.eu

За повече информация, моля посетете нашия уебсайт
www.seemig.eu

Информацията, публикувана тук отразява мнението на автора и Управляващия орган не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от нея.
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