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‣‣Európában

egyelőre nincsen nemzetközileg elismert, az európai és transznacionális
kormányzással foglalkozó oktató és kutatóközpont (mint amilyen a harvardi Kennedy
School of Government).

Az Európai és Transznacionális Kormányzás Intézete, mely a firenzei Európai Egyetemi Intézet keretei között
működik, azt a célt tűzte maga elé, hogy az európai és regionális transznacionális kormányzás kutatásának,
tanításának és magas szintű képzésének nemzetközi referenciaközpontjává válik.

MIT TEHETÜNK A KÖVETKEZŐ KÉT ÉVBEN?

‣‣2017-re és 2018-ra az Európai Egyetemi Intézet pénzügyi támogatást kap az Erasmus+ programból az Európai
és Transznacionális Kormányzás Intézetének létrehozására (2017: 1,7 millió EUR, 2018: 3,2 millió EUR).
A pénzügyi támogatás az intézet teljes mértékű létrehozásáig folytatódni fog.
Az intézet tevékenységeit fokozatosan indítják majd be öt fő pillér mentén:

‣‣
‣‣

1. közös mesterképzés fiatal szakemberek részére, más európai egyetemekkel szoros együttműködésben;
2. az európai kormányzás iránt érdeklődő program ígéretes fiatal szakemberek részére Európából és Európán
kívülről;
3. kormányok, nemzeti és nemzetközi szervezetek, NGO-k, valamint az üzleti világ vezetői számára kialakított
program;
4. egy olyan fórum, ahol a gazdasági, a politikai és a szociális élet vezetői eszmét cserélhetnek
kulcsfontosságú politikai kérdésekről;
5. kutatási tevékenységek.
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‣‣Az intézet nem önállóan működik majd, hanem intézetek olyan hálózatát fogja működtetni, melynek például

az Ecole Nationale d’Administration, a Hertie School of Governance, vagy a bruggei College of Europe lesznek
a tagjai – így biztosítható a szinergia és elkerülhetők lesznek az átfedések a már létező programok között.

‣‣A Mario Monti professzor által vezetett magas szintű külső szakértői csoport dolgozik jelenleg az intézet jövőbeli

munkájára vonatkozó gyakorlati ajánlások megfogalmazásán. A csoport munkájának következtetéseit még
2017 vége előtt közzéteszik, így az intézet hamarosan megkezdheti bizonyos tevékenységeinek végrehajtását.

LEHETSÉGES KEZDEMÉNYEZÉSEK 2025 TÁVLATÁBAN

‣‣Az uniós társfinanszírozás mellett lehetőséget kell teremteni az intézet számára ahhoz, hogy a képzési
kínálata iránt érdeklődő nemzeti közigazgatásoktól, vállalkozásoktól, NGO-któl és alapítványoktól
külső finanszírozást kaphasson.
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‣‣Az intézet célja, hogy a transznacionális kormányzás európai vezető intézményévé váljon.
‣‣Az intézmények hálózata tudományos dolgozók és kutatók nemzetközi csapatával fog nagy

mértékben integrált módon együttműködni, és különböző célközönségek számára kínál majd
képzési programokat.
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