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Az EU makroregionális stratégiái 

Forrás: https://pbs.twimg.com/media/CUAwL88WwAAh1cH.png 
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• 9 EU tag: 

– Ausztria 

– Bulgária 

– Csehország 

– Horvátország 

– Magyarország 

– Németország (Bajorország 
és Baden-Württemberg) 

– Románia 

– Szlovákia 

– Szlovénia 

2011. magyar EU elnökség – 2. makro-regionális stratégia 

 5 nem EU-s 

 Bosznia-Hercegovina 

 Montenegró 

 Moldova 

 Szerbia 

 Ukrajna 

„A világ legnemzetközibb folyója” 

 14 ország 
 100 millió lakos 
 Az EU területének 1/5 része 

Forrás: http://www.danube-region.eu 



EU: NEM – NEM - NEM 

• a DRS megvalósításához a résztvevők nem hoznak létre 

– sem új intézményeket, 

– sem új jogszabályokat és 

– új uniós forrásokat sem rendelnek hozzájuk. 

• a célkitűzéseket be kell ágyazni a meglévő (uniós, regionális, 
nemzeti, helyi, előcsatlakozási szintű) szakpolitikai keretekbe, 
(uniós, ország specifikus, területi együttműködési, ágazati) 
programokba és pénzügyi eszközökbe 

• a többszintű kormányzás elvének betartásától pedig a különböző 
szinten álló szereplők együttműködésének javítását várják, újabb 
döntéshozatali szintek létrehozása nélkül. 



Fejlesztéspolitikák összehangolása 
4 pillér és 12 prioritásterület mentén 

A Duna régió összekapcsolása a többi régióval 

PA 1/a 
Mobilitás - belvízi 

hajóutak 

Ausztria és 

Románia 

PA 1/b 
Mobilitás– vasúti, közúti 

és légiközlekedés 

Szerbia és 

Szlovénia 

PA 2 Fenntartható energia 
Csehország és 

Magyarország 

PA 3 Kultúra és a turizmus 
Bulgária és 

Románia 

Környezetvédelem a Duna régióban 

PA 4 Vízminőség 
Magyarország 

és Szlovákia 

PA 5 Környezeti kockázatok 
Magyarország 

és Románia 

PA 6 
Biodiverzitás, táj, levegő- 

és talajminőség 

Bajorország és 

Horvátország 

A jólét megteremtése a Duna régióban 

PA 7 
Tudásalapú 

társadalom 

Szerbia és 

Szlovákia 

PA 8 Versenyképesség 

Baden-

Württemberg és 

Horvátország 

PA 9 
Emberi erőforrás és 

képesség 

Ausztria és 

Moldova 

A Duna régió megerősítése 

PA 10 

Intézményrendszer 

és intézményi 

együttműködés 

Bécs városa és 

Szlovénia 

PA 11 Biztonság  
Bulgária és 

Németország 



A végrehajtás eszközrendszere 

• A Nemzeti 
Koordinátorok (14 NC) a 
DRS döntéshozó 
testülete  

• Az SG az adott 
prioritásterületet érintő 
döntések fóruma 

• A DSP egy újonnan 
létrehozott, 
koordinációt és 
kommunikációt segítő 
szervezet 

• A miniszteri deklarációk 
jelentik az országok 
elkötelezettségét a DRS 
ügyei mellett Forrás: http://www.danube-

region.eu/about/governance 



Mandátum – NC (nemzeti koord.) 

• 2014-től a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium feladatkörében (152/2014 

Korm.rend. /Statútum/ 88§. (2) bek. h) 

– Magyarország Duna Régió Stratégiában való részvételével 
kapcsolatos nemzetközi képviseleti, szakmai koordinációs és 
szervezési feladatok, valamint a hazai koordinációs feladatok 

– Részvétel a Stratégia megvalósításában releváns 2014-2020 
időszaki EU-s támogatási programok irányító testületeinek 
munkájában, 

– a Duna Régió Stratégia megvalósításának összehangolása a 
Duna Transznacionális Programmal (és egyéb programokkal). 

– Duna Régió Stratégiáért felelős miniszteri biztos kinevezése 2014. 
június 26-án 



• Legfőbb kihívások 
feltérképezése 

• Célterületek priorizálása, 
akciótervek kidolgozása 

• Régiós kapcsolatrendszer 
kialakítása 

• Projektek megvalósítása, 
konkrét eredmények  

• Hatékony forrás allokáció 

• Megszilárdult 
együttműködések – bővülő 
hálózatosodás 

Felkészülés Projektek 

„A régió ereje az országok  
közötti intenzív együttműködésben rejlik.” 

Cél: 2014-2020-as fejlesztési időszak lehetőségeinek hatékony 
kihasználása 

Eredmény: a régió összehangolt, közös 
fejlesztése 

2011-2013 2014-2020 



A Duna Régió Stratégia magyar koordinálású 
területei számára releváns és elérhető finanszírozási 

eszköztár 

Duna Régió 
Stratégia 

Európai 
Területi 

Együttműkö-
dési 

Programok 

Nemzeti  
Operatív 

Programok 

Taiex és 
Twinning 

tapasztalatcsere 

Egyéb 
források: 

DUNA START 
és Technical 
Assistance 

Fund 

EIB hitelek és 
szolgáltatások 

központi 
programok 

7 db határ -
menti 

2 db 
transznacioná-

lis 

4 db 
interregioná-

lis 

LIFE+ 

HORIZON 
2020 

Interreg 
CE 

DTP 

… egyéb 



Projektfinanszírozási konferenciák – 
projektek kezdeti támogatása 

• Egyes prioritási területek témájához illeszkedve 
(pl. PA4-PA5 közös, PA2 májusban) 

• magyar koordinálású területek számára elérhető 
források bemutatása (földrajzi és tematikai 
koncentráció); 

• Hangsúlyosan gyakorlati információk megosztása 
a potenciális projektgazdák felé 

• Projektpartner keresés támogatása 

• Cél: a 2014-2020-as programozási időszak 
nemzetközi forrásainak lehívása tekintetében a 
magyar pályázók sikerességének növelése 

• Danube Financing Dialogue (PA10) 

• Technical Assistance Facility for Danube Region 
Projects (TAF-DRP) 2013-2015 

• PA10 START Project Fund (2014-2016), DSPF 
(2017-) 

• A prioritási területek ajánlólevele (LoR) 



Magyar vezetésű területek eredményei a DTP első 
felhívásán 

Forrás: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/179 

 Összesen 576 projekt kezdeményezést 
nyújtottak be az első felhívásra (119 db 
SO.2.2.) 

 384 minőségi értékelése történt meg (93 
db SO.2.2) 

 100 jutott tovább a második fordulóba 
(20 az SO.2.2-ben) 

 Végül 55 projekt került kiválasztásra (9 
db SO.2.2) összesen 704 partner 
szervezet részvételével 

 Hazánk adja a legtöbb projekt partnert 
(102) és a harmadik legtöbb 
projektvezetőt (11) 



Elnökségi Program: 
 

• Az elnökséget 2016. november 4-én vettük át Pozsonyban 

 

• Többéves finanszírozási keretrendszer – szeminárium (május) 

 

• 3 workshop az Éves Fórum három fő témája mentén 

 

• Nemzetközi Duna Nap méltó megünneplése (június 29.) 

 

• DunaPest Kulturális Fesztivál a főváros szervezésében és a DRS támogatása mellett 

 

• Civil Nap – szeptember (EurópaHáz) 

 

• Pályázati felhívás és fotókiállítás („A Duna egy napja”) – Robert Capa Kortárs Fotográfiai 

Központ 

 

• Éves Fórum (2017. október 18-19, Budapest) 

• Két a magyar DRS elnökség által jóváhagyott kísérő esemény az Éves Fórum margóján 

(a Duna Régió Kamarák Szövetségének Éves Gyűlése, a Duna Menti Régiók és Városok 

Tanácsának éves konferenciája) 

 



Éves Fórum 
 

•    2017 Október 18-19. (másfél nap) 

 

•    Cím: “A secure, connected and prospering Danube Region” 

 

•    Miniszteri találkozó (várhatóan külügyminiszterek) 

 

•    Becsült résztvevői létszám: 750 fő 

 

• Expo – az Éves Fórum alatt (Prioritási Területek bemutathatják 

eredményeiket) 

 

 



Általános megközelítés: 

 
• Lehetőséget biztosítani a sikeres és/vagy bíztató projekteknek, 

hogy bemutatkozzanak a Fórum során 

 

• Inspiráló, hálózatosodást elősegítő platform biztosítása, ahol a 

potenciális projekt partnerek eszmecserét folytathatnak 

 

 

• A szomszédos, nem-Eus országok (Ukrajna, Szerbia, Moldova, 

Bosznia és Hercegovina, Montenegro) számára a lehetőségek 

bemutatása, hogyan működhetnek együtt hatékonyabban a 

Stratégiával 



Az Éves Fórum tematikus felépítése: 

 
• Pre2020 és Post2020 keretek 

 

• Három tengely: 

 

• Energia biztonság 

 

• Infrastruktúra fejlesztés 

 

• Clean Connectivity 

 

• Támogatási lehetőségek 

 



Energia biztonság (pre-2020): 

 
• A jogi, szabályozási és piaci aspektusaira fókuszálva a gáz és 

villamosság szektoroknak 

 

• Megválaszolandó kérdések: 

• Az új európai szintű energia szabályozásnak milyen 

lehetőséget biztosítanak az energia együttműködés 

elmélyítésére a Duna régió országai között 

 

• Hogyan alakul Ukrajna, mint tranzit ország jövőbeli szerepe 

és ez hogyan érintheti a Duna régiót? 

 

• A meglévő intézmények munkája és erőfeszítései hogyan 

lehetne még összehangoltabb? 

 

• Kell-e az EUSDR országainak egy regionális platformot 

alkotnia a dekarbonizációs politika megvalósításának 

összehangolása érdekében? 

 

• PA2 által támogatott tanulmányok készítése 

 



Szállítás (pre-2020): 

 
•   ‘Corridors Work Plan’ – az Európai Bizottság által készül 

 

•   Kapcsolatok az EU közlekedési politikája és a nemzeti közlekedési 

stratégiák között 

 

•   Két altéma:  

1) Nagy távolságú korridorok (TEN-T hálózat, a Duna medencét 

keresztező útvonalak) és 

2) Regionális/lokális kapilláris hálózatok csatlakozása ezekhez a 

fő közlekedési csatornákhoz a régió összekapcsolása 

érdekében (pl. városi csomópontok, kikötők és repülőterek) 

  

•   Azoknak a projekteknek a meghatározása, melyek stratégiainak 

lesznek tekinthetőek a poszt-2020 időszakban 



Clean connectivity (poszt-2020): 

 
• 2030 Agenda a Fenntartható Fejlődésért és a Párizsi Megállapodás 

 

• A tiszta közlekedés jelenlegi helyzete a régióban. 

 

• Megválaszolandó kérdések: 

• Hogyan tudnak a dunai országok hozzájárulni a fenntartható 

közlekedési szektor megvalósításához? 

• Rendelkezésre áll a megfelelő infrastruktúra, mely képes 

megküzdeni az elkövetkező változásokkal? 

• Milyen jó gyakorlatok léteznek, melyből tanulhatunk? 

• Hogyan leszünk képesek áthidalni az Eus és nem EU-s 

országok közötti különbségeket és azok hogyan határozhatóak 

meg? 

 

• Az okos specializációs stratégiák dimenziója 

 

 



 

 

Venue: Budapest Congress Centre 

18th October 2017 

Time Plenary room (room capacity: 
1,000 PPs) 

WS I (300 PPs) WS II (120 PPs) WS III (80 PPs) WS IV (140 PPs) 

12:00-13:00 Lunch     

13:00-13:15 Artistic Opening     

13:15-13:45 Welcome Speeches      

13:45-15:15 Opening Panel Discussion 
(Selected ministers, COM) 
Poss. Topic: Energy Security 

    

15:15-16:00 Coffee break     

16:00-18:00  EUSDR and non-EU 
Member States 

Transport (EUSDR) Poss. 
Topic: COM review 

Clean connectivity 
(EUSDR)  
Poss. Topic: Innovation 

Energy (EUSDR) 
Poss. Topic: Gas and 
Electricity 

20:00-20:30 Artistic show     

20:30- Gala dinner     

19th October 2017 

Time Plenary room (1,000 PPs) WS I (300 PPs) WS II (120 PPs) WS III (80 PPs) WS IV (140 PPs) 

9:00-10:30 Plenary Session  
Poss. Topic: DTP Capitalisation 

    

10:30-11:15 Coffee break     

11:15-13:00  Poss. Topic: Financing for Pillar 
I of the EUSDR 

Poss. Topic: Financing for 
Pillar II of the EUSDR 

Poss. Topic: Financing for 
Pillar III of the EUSDR 

Poss. Topic: Financing for 
Pillar IV of the EUSDR 

13:00-14:00 Lunch     

14:00-15:30 Closing  Plenary Session 
Poss. Topic: Post 2020 from a macro 
regional perspective  

    

 



Köszönöm a figyelmet! 


