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Előzmények
 Közép-európai Kezdeményezés (KEK)
o 1989. 11.11. Budapest, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és Olaszország -

Quadragonale

o Ma 18 tagország, ebből 10 EU-tag és 8 nem EU tagország

o Célja: az EU közeledés, integráció elősegítése

o Magyarország eddig 3 elnöki ciklust valósított meg: 1989, 1993 és 2000

o Nemzetpolitika: valamennyi szomszédunk KEK-tag
A 18 országra kiterjedő tagság előnyös lehet a dunai, fekete-tengeri, adriai és balti
makro regionális stratégiák és kezdeményezések megvalósítása szempontjából is.

 Visegrádi Csoport (V4)
o 1991. 02.15., Visegrád

o Eredeti célja: Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország euro-atlanti
integrációjának segítése

o 2004 új Visegrád Nyilatkozat - hatékonyabb érdekérvényesítés az EU-n belül

o Visegrádi Alap szerepe

o Elnökség legutóbb 2009-2010. Eddig cseh, most már lengyel elnökség , 2013.07.01.-
től HU elnökség



Értékek és víziók

Értékek: Víziók:

 Kreativitás

 Centrális fekvés 

 Hagyománytisztelet

 Kultúrák találkozása

 Szolidaritás

 Kohézió

 Fenntarthatóság

 Növekedés

 Kontinuitiás

 Érdekérvényesítés



„Közép-Európa Év” három stratégiai célkitűzése

 A közép-európai együttműködés akadálymentesítése, a régió országait 
összekötő fizikai és humán infrastruktúra kiépítése és erősítése.

 Közép-Európa közös törekvéseinek megjelenítése az Európai Unión 
belül, illetve az Európai Unió irányába.

 Az Európán kívüli meghatározó tényezők közép-európai 
szerepvállalásának ösztönzése.



Elnökségből adódó lehetőségek:
 A nyugat-balkáni és a keleti partnerségi program összehangolása

 Közép-európai politikánk átláthatóbbá tétele

 Egységes kommunikációs és külső megjelenés

 Transzatlanti és eurázsiai együttműködés politikai és gazdasági erősítése

 Hatékony nemzetközi megjelenés

 Energia diverzifikáció optimalizálása

 Határokat átívelő környezetvédelmi  programok megvalósítása

 Agrárgazdaság erősítése

 Kulturális  és oktatási együttműködés

 Mobilitás, a polgárok szabad mozgásának biztosítása

 Határ menti infrastruktúra  fejlesztése

 Vízumliberalizáció, illegális migráció felszámolása

 Turizmus támogatása



Célkitűzések a Nyugat-Balkánon:

 Az EBRD regionális és a KEK tagországok fejlesztési stratégiájának 
támogatása 

 Saját forrásból megvalósuló egyéni kezdeményezések:

 A régión belüli közlekedési hálózat kiépítése elősegítve a EU 
gazdaságába történő integrálódását

 Privatizáció felgyorsítása , a környezetvédelmi sztenderdek átvétele a 
jobb gazdasági környezet megteremtése érdekében

 Az önkormányzati és környezetvédelmi projektek támogatása a 
lakosság életszínvonalának emelkedése céljából



Horizontális prioritások
 Láthatóság

 Fenntartható gazdasági fejlődés

o Energetika

o Üzletfejlesztés

o Környezetvédelem-környezetipar

o Fenntartható agrárium

 Mobilitás

o Infrastruktúra-fejlesztés

o Polgárok szabad mozgása

o Turizmus

 Befogadás



A prioritások konkrét megjelenítési 
lehetőségei

 Fenntartható fejlődés:

 Üzletfejlesztés: B2B meetingek rendszerének újra 
indítása a 18-as körben

 Éves üzleti fórum, vendégország bevonásával.

 Energiahatékonysági projektek és programok

 Regionális környezetvédelmi programok és projektek

 Találkozók és projektek az agribusiness számára

 Turisztikai desztinációfejlesztési programok

 Infrastruktúra fejlesztési projektek SETAC, stb.



A regionális év tagolása



Források & Eszközök


 1. KEK Együttműködési Alap (Cooperation Fund)

 A KEK-nek tagállamok nemzeti hozzájárulása (374 040 euró.) KEK Együttműködési 
tevékenységeinek, megvalósítását, szemináriumok, workshopok, tréningek 



 2. KEK EBRD-nél vezetett Letéti Alapja által finanszírozott projektek

 34,5 millió EUR-t (Trust Fund).  - 4,1 milliárd eurónyi összbefektetés  

 2.1 Technikai Együttműködési projektek (Technical Cooperation Programme - TC)

 A TC projektek célja, hogy feltárják és előkészítsék a fejlesztési programokat nem EU 
orsszágokban

 2.2 Tudás csere programok (Know- how Exchange Programme - KEP) 

 Tudástranszfert a KEK EU tagállamaiból a szervezet nem EU tagállamaiba. 



 3. EU által finanszírozott Projektek (EU-funded Projects) 

 Fokozzák a közép- és kelet-európai országok részvételét az uniós projektekben 



 4. Egyetemi hálózat (University Network) (CEI UniNet)

 Együttműködés az egyetemek és más felsőoktatási intézmények között 



 5. Tudományos és Technológia Hálózat (CEI Science & Technology Network-S&TN)





2012. évi elfogadott költségvetés 7.530.701 €

Visegrádi Alap költségvetési bontása(2012)

www.visegradfund.org/about/budget   
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Támogatási programok
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Támogatási programok:
Kis összegű támogatások (≤ 6,000€; 6 hónap maximum)

Átlagos támogatások (≥ 6,001€; 12 hónap maximum)
Visegrád Stratégiai Program (kb. 40,000 €; 12–36 hónap)
Visegrad Egyetemi Tanulmányi Támogatás (kb. 10,000€ - 40,000€)
Visegrad+ (egyéni költségvetés) Nyugat-Balkán Programok

Mobilitás programok:
Visegrád Ösztöndíj Program (2,300 € + 1,500/félév)
Visegrád OSA Ösztöndíj (2,000€/2 hónap)
Visegrádi Művészeti Rezidensek (2,250€ + 2,250/3 hónap)
Visegrádi Művészeti Rezidensek New Yorkban (4,000€/3 hónap)
Visegrádi Előadó Művészeti Támogatás (4,000€/ 8,000€/3 hónap)

Visegrádi Alap Programjainak típusai

www.visegradfund.org   
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• Kulturális Együttműködés (49%)
• Tudományos Csereprogram & Kutatás (19%)
• Oktatás (14%)
• Ifjúsági Csereprogramok (10%)
• Határon átnyúló együttműködés (7%)
• Turisztikai Programok (2%)

Visegrádi Alap támogatási kategóriái

100% = 3,240 projects approved in 2000–2011

www.visegradfund.org/grants   
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A Visegrádi Alapból 2004 és 2011 között a balkáni 
országokban megvalósult programok értékei 

Ország Érték  ezer €

Albánia 50,30

Bosznia-Hercegovina 77,30

Macedónia 51,30

Montenegró 4,60

Szerbia 475,89

Összesen 659,390



 Köszönöm a figyelmüket.


