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Makro-regionális stratégiák
az Európai Unióban

Balti-tengeri Stratégia Duna Régió Stratégia 

Alpok StratégiaAdriai- és Jón-tengeri Stratégia



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



Célkitűzések

 I. A régió gazdaságának összehangolt fejlődését és
versenyképességének növelését ösztönző projektek
kidolgozásának támogatása.

 II. A nem EU-s országok integrációs törekvéseinek
támogatása a magyar tapasztalatok átadásával.

 III. A magyar vízdiplomáciai törekvések támogatása



 Stratégiai partnerségek létrehozása és projektek előkészítése a közös 
kihívások kezelése érdekében

 A Stratégia célkitűzéseinek megjelenítése a 2014-2020-as időszak magyar  
részvételű támogatási programjaiban (beleértve a határon átnyúló 
programokat)

 Létrejött a Duna Transznacionális Program budapesti központtal 

 Forráskoordináció a potenciális hazai pályázók felé 

 Megjelenés a  kétoldalú gazdasági együttműködésekben

 A Magyarország által társkoordinált energia terület  folyamatosan az 
egyik legjobb értékelést kapja Brüsszeltől (DG ENER)

 Magyarország pozitív megítélése a DG REGIO-nál

 Legerőteljesebben Magyarország segíti a nem EU-s országok részvételét a 
Stratégiában (képzés, szakértők csereprogramja, bevonás projektekbe), 
különös tekintettel a szomszédos magyarlakta területekre (Vajdaság, 
Kárpátalja)

A végrehajtás általános eredményei



Az energia terület jelentősebb eredményei

I. Innovatív regionális elemzések
kidolgozása:

a) Duna Régió gázpiaci modell és gáztároló
elemzés,;

b) Biomassza akcióterv és makro-regionális
projekt előkészítés a SZIE vezetésével;

c) Geotermikus jelentés és makro-regionális
projekt előkészítés az MFGI vezetésével;

II. Energiapiaci integráció elősegítése:

a) energiapiaci tréningprogram Moldovában;

III. Energia Unióról szóló deklaráció
elfogadása



I. Nemzeti Tisza Iroda átadása 2014 novemberében Szolnokon

II. Kárpátaljai szennyvíztisztító telepek rekonstrukciója

III. Tiszai országok együttműködési projektjének kidolgozása 
magyar vezetéssel

a) Az összehangolt tiszai árvízi védekezést segítő egységes 
nemzetközi előrejelző rendszer üzembe állítása;

b) A Tisza medence vízgazdálkodási tervezési folyamatának 
egységesítése az érintett országokban (Ukrajna, Szlovákia, 
Magyarország, Románia, Szerbia)

IV. A Duna hordalékegyensúlyának helyreállítását célzó projekt 
kidolgozása a BME vezetésével

a) Cél: hordalék egyensúly vizsgálata, mely az általános 
vízgazdálkodási kérdéseken túl a mezőgazdaságot és a 
turizmust is befolyásolja.

V. Szakmai támogatás az aknaszlatinai veszélyhelyzet 
elhárításához

A vízminőségi terület jelentősebb eredményei



I. Duna Régió Árvízvédelmi Intézkedési
Program kidolgozása magyar vezetéssel,
illetve elfogadtatás a régió országaival

a) árvízvédelmi felmérés a stratégia mind a 14 országában több
mint 70 intézmény szakértőinek bevonásával: az elmúlt
árvizekhez kapcsolódó tapasztalatok és fejlesztési igények
összegyűjtése

b) konkrét projektek, amelyek érdemben javíthatják a Duna
régió árvízvédelmi rendszerét

II. Ukrán-magyar árvízvédelmi együttműködési
program forráskoordinációja

III. Képzési program Bosznia-Hercegovinában
árvízvédelmi szakértők számára

IV. Árvízi előrejelző rendszerek összehangolását
célzó projekt kidolgozása magyar vezetéssel

Az árvízvédelmi terület jelentősebb eredményei



Szakértők fogadása nem EU-s 
országokból

I. Vízügyi szakértő fogadása Ukrajnából
 Együttműködés kialakítása az ukrán-magyar  árvízvédelmi program 

kapcsán

II. Energetikai szakértő fogadása Moldovából

III. Vízügyi szakértő fogadása Moldovából
 Szakmai látogatások Nyíregyházán, Baján, valamint a Fővárosi 

Vízműveknél és a Budapesti Központi Szennyvíztisztító telepen

 Tájékoztatás a bajai Eötvös József Főiskola hallgatói csereprogramjáról

IV. Vízügyi szakértő fogadása Bosznia-
Hercegovinából (2015 szeptemberében)

V. Vajdasági szakértő fogadása (2015. szeptember-
2016. szeptember)



A Duna Régió Stratégia 
finanszírozási eszköztára
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Duna Transznacionális Program 

 A 14 országos Duna régióval azonos célterület;

 Legalább 3 különböző ország szervezeteiből álló konzorcium „soft” 
jellegű együttműködése;

 Kb. 250 millió EUR elérhető teljes összeg, 85% EU-s + 10-15% hazai 
társfinanszírozási támogatási aránnyal;

 Támogatható területek: innováció, környezetvédelem és kultúra, 
fenntartható közlekedés;

 Első pályázati felhívás szeptember végén várható.

 Átlagos projektméret a korábbi Dél- Kelet Európa programban  1,72 mill. 
Euró



 „A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének 
előkészítése”

 „A magyarországi dunai hajóút kitűzési rendszer 
fejlesztése" 

 „Hajóút fenntartási főterv” 

 „Vízi úti információs rendszer kiépítése” 

 “Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési 
ágazatban: a Rajna-Duna folyosó Komárom–
Komárno határon átívelő hídja”

CEF forrásból megvalósuló projektek



A Duna Stratégia Éves Fóruma

 2012 – Regensburg: „versenyképes 
Európa”

 2013 – Bukarest: „együtt erősebbek 
vagyunk”

 2014 – Bécs: „fenntartható 
növekedés”

 2015 – Ulm: „intelligens, szociális, 
fenntartható”

 2016 – Pozsony: vízminőség

 2017 - Budapest



Köszönöm a 
figyelmet!

http://dunaregiostrategia.kormany.hu/

DunaStrategia@mfa.gov.hu

http://dunaregiostrategia.kormany.hu/
mailto:DunaStrategia@mfa.gov.hu

