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Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
közgyűlésének 2017. április 25-i ülésére
3. napirend: Beszámoló a 2017.01.01-04.25. közötti időszak eseményeiről
Működési feltételeink
A munkaszervezet tavaly június óta az Újpesti rakparton bérel irodahelyiséget, amely európai
színvonalú feltételeket biztosít a munkavégzéshez. 2017 elejétől 9 főállású és 3 részmunkaidős
munkatárs dolgozott az egyesületnél. Pete Márton tudományos segédmunkatárs kollégánk február
elsejével új munkahelyen, az ELTE TTK-n helyezkedett el, így a részmunkaidős kollégáink száma 2re csökkent. Gyakornoki programunkban az első negyedévben 4 fő vett részt.

1. Tudományos kutatás
Fantom-határ
2015-ben elkezdett kutatási projektünk a vége felé közeledik. Két külső szerzőnk tanulmánya
márciusban megérkezett, ami lehetővé teszi a tanulmánykötet véglegesítését. A kutatás új adalékokkal
szolgálhat a határon átnyúló projektek területi hatásvizsgálatának uniós módszertanához.
Kapcsolódó események
Február 15.: Részvétel a DanUrb projekt nyitó konferenciáján (Budapest)
Február 20.: Hiroshi Tanaka és Hideo Kojimoto japán kutatók látogatása a CESCI-nél

2. Tervezés, programozás
Szakmai támogatás a szlovák-magyar INTERREG V-A program megvalósításához
A Szlovákia-Magyarország INTERREG V-A program Szakmai Titkárságával együttműködve veszünk
részt a program 3-as prioritási tengelyéhez kapcsolódó, határon átnyúló foglalkoztatási akciótervek
kidolgozását és megvalósítását segítő pályázati kiírás előkészítésében, a szükséges dokumentumok
összeállításához és a pályázati rendszer kialakításához nyújtott segítséggel.
Szép Cserehát területi foglalkoztatási akcióterv
A Via Carpatia ETT megbízásából dolgozunk a csereháti térség határon átnyúló foglalkoztatási
akciótervén. Közel 50 interjút készítettünk a terepmunka során, és három műhelyt is rendeztünk.
Megbízásunk értelmében a szlovák-magyar PA3-as kiírás tematikájánál bővebb tervezetet kell
kidolgoznunk, amely átfogó módon reflektál a térség problémáira. A megrendelők az elkészült
dokumentum alapján választják ki a szlovák-magyar kiírásra benyújtandó akcióterv projektjeit.
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Az Arrabona ETT területi foglalkoztatási akcióterve
Ugyancsak egyesületünk készíti el tag ETT-nk számára a szlovák-magyar kiírásra benyújtandó
akciótervet. Az első negyedévben több verziót vitattunk meg, amelyek közül kiválasztásra került az
akcióterv témája.
Határon átnyúló turisztikai utak
A CESCI Carpathia kérésére állítottunk össze átfogó tanulmányt Kassa és Borsod-Abaúj-Zemplén
megyék határon átnyúló tematikus turisztikai útvonalainak fejlesztése érdekében. A tanulmányban
értékeltük a jelenlegi útvonalakat, nyugat-európai jó gyakorlatokat mutattunk be, és javaslatokat
fogalmaztunk meg a jövőbeli fejlesztések irányára vonatkozóan. A dokumentum felhasználható lesz a
kapcsolódó kiírásokon előkészítő tanulmányként.
Kapcsolódó események
Január 25.: Szép Cserehát akcióterv: indító műhely (Kassa)
Január 26.: Szép Cserehát akcióterv: indító műhely (Encs)
Február 6.: egyeztetés az SZPI-ben az SK-HU PA3-as kiírásról
Február 7.: egyeztetés a Máltai Szeretetszolgálatnál Kovács Gábor regionális igazgatóval a csereháti
akciótervről
Március 23.: egyeztetés a Miniszterelnökségen az SK-HU PA3-as kiírásról
Április 19.: a Szép Cserehát területi akcióterv bemutatása (Kassa)

3. Projekt- és intézményfejlesztés
Benyújtott pályázataink
A Duna Stratégia stratégiai alapja a makrorégió egészét érintő projekteket támogat. A 2017-es kiírás
az Adriai-Jón Stratégiában érintett országok bevonását is szükségessé tette, külön balkáni hangsúllyal.
A felhíváson egy olyan pályázattal indultunk el, amely egy on-line és egy személyes platformot
alakítana ki a határ menti együttműködésben érintett szereplők bevonásával, segítené szakmai
fejlődésüket, és az AEBR balkáni irodájának korábbi kezdeményezését terjesztené ki, amely fiatal
vezetőket von be a határ menti együttműködésbe. Partnereink: az AEBR, a CESCI Balkans és az ISIG.
Az Erasmus+ program Stratégiai Partnerségek tengelyének kiírására a CESCI kezdeményezésére, a
kehli Euro-Institut vezető partnerségével nyújtottuk be a CB ManGo elnevezésű, a határon átnyúló
fejlesztések és kormányzás menedzsereit képezni hivatott uniós szintű hálózat kialakítását célzó
pályázatunkat. A partnerségben részt vesz az AEBR, az ISIG, a MOT, a Libereci Műszaki Egyetem, a
Szegedi Egyetem és a Salamancai Egyetem is.
Az AEBR balkáni irodájának megkeresése nyomán további két Erasmus+ projektben is partnerként
veszünk részt – sikeres pályázás esetén.
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Projektfejlesztés
Az év elején tovább folytattuk a mórahalmi kezdeményezésre elindított projektfejlesztési munkát. A
celluláris térségi energetikai modell elterjesztését célul kitűző pályázatot a Duna INTERREG V-B
kiírásra tervezzük benyújtani.
Az Interreg Europe keretében a Nürnbergi Egyetem részéről érkezett javaslat egy ETT-témájú
pályázatra. Ehhez kapcsolódóan munkatársaink kidolgoztak egy háttéranyagot a területi eszközöknek a
határ menti fejlesztésekben játszott szerepére vonatkozóan.
A KKM által megjelentetett, projektfejlesztési célú KÖFOP-kiíráson is elindultunk. Az eredmények az
előterjesztések kidolgozásakor még nem ismertek.
Intézményfejlesztés
Két ETT létrehozását támogatjuk szakmailag: a MURABA ETT a magyarországi szlovén és a
szlovéniai magyar közösségeket hivatott egyesíteni, közös területi fejlesztések megvalósítása céljával;
az Euro-Contrôle Route hálózatban együttműködő, nemzeti szintű közlekedési hatóságok ETT-jének
alapítása idén felgyorsult, az alapszabály és az egyezmény elfogadása júniusban várható.
Kapcsolódó események
Január 10.: DTP-projektfejlesztő értekezlet (Mórahalom)
Január 11.: egyeztetés az akciótervről az Arrabona ETT képviselőivel (Budapest)
Január 12.: Részvétel az Erasmus+ pályázati szemináriumon (Budapest)
Január 12.: egyeztetés Frank Schouwaerttal, az ECR hálózat EGTC-munkacsoportjának
képviselőjével (Budapest)
Január 30.: projektfejlesztő értekezlet (Mórahalom)
Február 9.: részvétel a Duna Transznacionális Program szemináriumán
Február 15.: az ECR hálózat ETT-munkacsoportjának ülése (Brüsszel)
Március 2.: részvétel és előadás a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió partnerségi szemináriumán (Ocskay
Gyula, Révkomárom)
Március 7.: a MURABA ETT alapítási értekezlete (Lendva)
Március 28.: az alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség projektfejlesztési műhelye (Ipolydamásd)
Április 5.: az ECR hálózat irányító bizottságának ülése: az ECR EGTC alapszabályának és
egyezményének első olvasatos tárgyalása (Brüsszel)
Április 6.: egyeztetés Kassán a határátmenetekről
Április 11.: egyeztetés Máltai Szeretetszolgálatnál a csereháti akciótervről
Április 12.: egyeztetés az Arrabona ETT képviselőivel a tervezett akciótervről; egyeztetés Kovács
Apor igazgatóval (Európa-kapu ETT) a bevonható forrásokról
Április 20.: értekezlet a MURABA ETT alapításához kapcsolódóan (Szentgotthárd)
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4. Mediáció
Szakmai támogatás az ETT-k számára
A Tisza ETT számára 2016-ban dolgoztuk ki az integrált fejlesztési stratégiát. A menedzsment
kérésére, a társulás népszerűsítését támogatandó, plusz szolgáltatásként készítettünk egy füzetet, amely
áttekintést nyújt a stratégiáról, magyar és angol nyelven. Az ukrán fordítást az ETT készíti el, amelyet
szintén nyomdakészre szerkesztünk.
A soron következő ETT-műhelyt Esztergomban tartották, március 7-8-án. Főtitkárunk képviselte
egyesületünket, aki előadást is tartott a határon átnyúló foglalkoztatási akciótervekről.
A hazai szakpolitikák támogatása
2017-ben három szinten folytatódik tovább a 2016-ban a jogi akadálymentesítés témájában
megkezdett munka. Egyrészt szakmai támogatást nyújtunk az Igazságügyi Minisztérium számára az
akadálymentesítés háromszintű intézményrendszerének (tárcaközi munkacsoport, vegyes bizottságok
rendszere, V4 szintű koordináció) kiépítéséhez. Ennek keretében eddig három egyeztetésre került sor a
minisztérium képviselőivel.
Másrészt aktívan veszünk részt a témához kapcsolódó uniós konzultációs folyamatban, a 2016-os
projekt eredményeit bemutató összefoglalót juttatunk el az azonos tematikájú Cross-Border Review
projekt menedzsmentjéhez, a DG Regióhoz, ebben állapodtunk meg az érintett főosztály
munkatársával.
Harmadrészt az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 2017-ben négy területen visszük tovább az
előző évi projekt eredményeit: segítséget nyújtunk az ETT-k alapítását lehetővé tévő végrehajtási
rendelet megalkotásához a szomszédos Szerb Köztársaság kormányának; elindítunk egy-egy
munkacsoportot a jogi akadályok kezelése érdekében a helyi termékek piacra jutását, valamint a
mentőautók határon túli szolgáltatásnyújtását elősegítendő; valamint felmérjük a határ menti
ingázással kapcsolatban jelenleg meglévő információforrásokat, és javaslatot teszünk ezek
integrációjára. A projekt előkészítését elvégeztük, várjuk a támogatási szerződést.
Az uniós szakpolitikák támogatása
Hozzászólást készítünk a 7. kohéziós jelentéshez, a területi kohézió és határon átnyúló együttműködés
tényezőinek erősítése érdekében.
Idén is részt veszünk az ún. Luxemburgi Munkacsoport tevékenységében, amely a 2015-ös
luxemburgi elnökség idején kidolgozott, Európai Határmenti Konvenció (European Cross-Border
Convention) új uniós eszköz előkészítésén dolgozik.
A SYSTRA nevű brit közlekedési tanácsadó cég és a francia MOT megkeresésére veszünk részt az
Unió belső határai mentén hiányzó vasúti kapcsolatok felmérését célzó pályázaton. A tervezett
dokumentum célja, hogy az uniós szakpolitikai döntéseket támogassa az uniós államok jobb
összekapcsolása érdekében. A tenderfelhívás eredménye a beszámoló elkészítésének időpontjában
még nem ismert.
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Kapcsolódó események
Január 9.: egyeztetés Trócsányi László miniszterrel a Jogi akadálymentesítés című projekt
folytatásáról
Február 16.: ECBC értekezlet (Brüsszel)
Február 28.: részvétel a Pons Danubii ETT által vezetett DTP transznacionális turisztikai projekt
nyitó konferenciáján (Tata)
Március 7-8.: ETT-műhely (Esztergom)
Március 15-16.: részvétel a MOT éves közgyűlésén, Belvalban (Luxemburg)
Április 3.: egyeztetés Szokolai Zsolttal (DG Regio) a Jogi akadálymentesítési projektről
Április 10.: részvétel és előadás az RDV ETT helyi termékes műhelyén (Tata, Ocskay Gyula)
Április 10.: részvétel a DARLINGe transznacionális projekt konferenciáján (Budapest)

5. Tagi szolgáltatások
2017-ben jelentősen bővítjük tagi szolgáltatásaink körét. Ennek érdekében már az év első hónapjaiban
is több lépést tettünk.
Az éves közgyűléshez kapcsolódóan várospolitikai kamarakonferenciát rendezünk, amelyen előad
többek között Törökné Rózsa Judit, az Európai Bizottság várospolitikai osztályvezetője is. Célunk,
hogy a határvárosok versenyképességét támogassuk szakmai tudás átadásával.
Tavaly elindított tagi hírlevelünket februárban jelentettük meg.
Megkezdtük a könyvtárunk rendezését is, amelyet elérhetővé szeretnénk tenni tagjaink számára.
Új kezdeményezésünk a tanulmányutak szervezése: május végén 6 tagtársunk számára biztosítjuk a
lehetőséget, hogy baszkföldi tapasztalatokkal gyarapítsák a határ menti együttműködések terén
meglévő ismereteiket.
A beszámolót összeállította: Ocskay Gyula főtitkár
…./2017 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozati javaslat
A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlése
elfogadja a 2017.01.01-04.25. közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
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