Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai
Segítő Szolgálata közgyűlésének 2016. április 25-i ülésére
Beszámoló a Cesci Balkans munkájáról
A Cesci Balkans munkája 2015 januárjában kezdődött, a szervezet jogerős bejegyzésére
2015. február 25-én került sor, működését viszont március közepétől kezdte meg Újvidéken.
Az Európai Határrégiók Egyesületének (AEBR) belgrádi referense, Ana Nikolov is a Cesci
Balkans foglalkoztatottja. Munkánkat többen is segítették bérmentesen az elmúlt
időszakban, dr. Nora Repo, finn emberi jogok és vallások közti párbeszéd szakértője, dr.
Ksenija Crnomarković a jénai Friedrich Schiller egyetem tanára: ugyanerről az egyetemről
több, mint 6 hónapja érkezett lelkes gyakornokunk Isabell Reinhardt, illetve a tavalyi év
folyamán 5 gyakornokot fogadtunk az újvidéki és a belgrádi egyetemről. Szerbia Ifjúsági
Szövetsége ősztől rendelkezésünkre bocsájtott Belgrádban egy kis irodahelységet teljesen
bérmentesen.
Munkásságunk második évét megfontoltabb, tervszerrűbb lépések jellemzik, igyekvéseink
inkább a kulcsfontosságú kezdeményezések és szereplők irányában történtek, szélesítettük
területi és szakmai beágyazottságunkat, ugyanakkor igyekeztünk megtalálni azt a
szolgáltatási kört melyben egyedülállók lehetünk a balkáni piacon. Továbbra is fontos
szerepet tulajdonítottunk a szervezet mielőbbi pénzügyi függetlenségének, szerteágazóbb
forrás-struktúra kialakításán dolgoztunk, ez több év lelkes munka eredménye lesz, így a
tavalyi évet sajnos anyagi nehézségek is jellemezték. Büszkék vagyunk arra, hogy egyre
inkább „balkáni” a szervezetünk, ugyanakkor egyre inkább „európai” is. Hatáskörünk,
kapcsolati tőkénk és kezdeményezéseink már jelen vannak a Balkán többi országában is
illetve európai szinteken is.
Kiemelt jelentőségű eredményeink:
 A Madridi Keretegyezmény ratifikálásához való hozzájárulás után a jogi
harmonizációs folyamatokban is segítjük a szerbiai hatóságokat az anyaszervezet és
az Európa Tanács szakmai támogatásával.
 Részt veszünk oktatóként az Európa Tanács Vezetői Akadémia Programjában,
határon átnyúló közreműködés, ETT-k, illetve stratégiai tervezés témakörben
 A Vezetői Akadémia Program keretén belül ősztől előadássorozatot tervezünk
indítani az Európa Tanáccsal Szerbiában is
 A boszniai Szerb Köztársaság Regionális együttműködésért és gazdasági
kapcsolatokért felelős minisztériumával aláírt együttműködési megállapodás után
felkerestek minket, hogy határon átnyúló integrált stratégiai tervet készítsünk
 Több ETT kialakulásának a folyamatát követjük, ösztönözzük és segítjük a térségben
 A vajdasági kormánnyal és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházával
kialakított partneri viszony hozadéka többízben is megnyilvánult, 2016-ban is két
nagy méretű rendezvényt szerveztünk a Képviselőházban.
 Partneri viszonyunkat valamennyi EU integrációért illetékes szerbiai intézménnyel
2016-ban tovább építettük: a kormány integrációs irodájával (SEIO), a
Külügyminisztériummal, a Közigazgatási Minisztériummal és az EU szerbiai
delegációjával. A delegáció újvidéki munkatársai a mi irodánkat használják.
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Jelentős kezdeményezéseket indítványoztunk az ifjúság és a vállalkozásfejlesztés
témájában
Partnerségünk a jénai Friedrich Schiller Egyetemmel folytatódott, műhelymunkát,
képzést tartottunk határon átnyúló együttműködésekről, továbbá ősztől
megkezdődött a tervezett gyakornoki program irodánkban
A Prosperitati alapítvány és a VMSZ vezetőségével kialakított partnerség hozadéka,
hogy a Cesci Balkans aktív szereplője lehet a vajdasági gazdaságfejlesztési
folyamatnak, mentorálási, tanácsadói szerepben illetve egy tervezett átfogó
vajdasági magyar turisztikai felmérés kidolgozásában
Igencsak szerteágazó kapcsolati tőkét létesítettünk meghatározó intézményekkel, a
szervezet partneri hálózata évröl-évre erősödött, ami egyre több és komolyabb
lehetőséget hoz mint megbízások, úgy pályázatokon való részvételben is.

Az elmúlt időszakban több tucatnyi projekteket dolgoztunk ki, nyújtottunk be, ezek közül a
következőket emelnénk ki:










Nyertes pályázataink:
Network Start-ups 101 – Erasmus+ (Fiatalok mobilitása program) – A szegedi Fatima
Ház Alapítvánnyal közösen benyújtott projekt, mely fiatalok motiválásával és aktív
bevonásával foglalkozik három országból (Magyarország, Németország, Szerbia). A
projekt előrelátott tevékenységeit kiviteleztük, pillanatnyilag a jelentéseket fejezzük.
A Vajdaság Autonóm Tartományának kormánya által támogatott „Nők rurális
térségekből és határon átnyúló együttműködés" nemzetközi konferencia. A projekt
kivitelezése teljes mértékben befejeződött.
A Szerb Köztársaság Képviselőháza által támogatott VIII Youth Forum. A projekt
ugyancsak befejeződött.
Kiemelt benyújtott és tervezett projektötletek
A magyar-szerb határon átnyúló kiírásra összesen 7 projektben vettünk részt és
több, mint 10 másik projekt kialakulását és kidolgozását segítettük
6 Erasmus+ projektet dolgoztunk ki Szerbia Ifjúsági Szövetségével
Közel 20 projektet dolgoztunk ki, különböző kiírásokra
3 nagy volumenű projekttel készülünk a második Duna transznacionális kiírásra

A következő munkáinkat, megbízásainkat emelnénk ki az elmúlt időszakban:






Elkészítettünk szerb és magyar nyelven egy jogi-finanszírozási jellegű feltáró
tanulmányt mely a következő témákat dolgozza fel:
Szerb engedélyező hatóságok rendszere a határ menti gazdasági kapcsolatok,
különösen szolgáltatások terén; bankrendszer, finanszírozási lehetőségek; piacra
jutás módjai, helyi üzleti szokások, magyar cégek szerbiai megjelenését
támogató intézmények tevékenysége (pl. kamara); szerb nemzetközi vásárok
2016. évben; vállalatalapítás, adó, járulékok, bérek.
Leltárat készítettünk a határ menti együttműködésben érintett szerb szereplőkről
mely a határ menti városokat tartalmazza, határon átnyúló együttműködéseket,
eurorégiókat, az egyes határtérségekben működő jelentősebb intézményeket illetve
a központi kormányzaton belül a határ menti együttműködésben érintett részlegeket,
intézményeket
Tanulmányt, leltárat készítettünk a határ menti együttműködésben érintett Bosznia
hercegovinai és montenegrói szereplőkről mely a határ menti városokat,
határátkelőket, tartalmazza, határon átnyúló együttműködéseket, eurorégiókat, az
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egyes határtérségekben működő jelentősebb intézményeket illetve a kormányzaton
belül a határ menti együttműködésben érintett részlegeket, intézményeket
3 ETT, területi együttműködés kezdeményezést segítünk:
- A regionális fejlesztési folyamatokat és a mikrorégión belüli területi
önkormányzatok és közigazgatási szervek együttműködését segítjük Baja,
Mohács, Zombor, Apatin, Eszék, Pélmonostor között.
- Horvátország, Bosznia és Montenegró hármashatárán Dubrovnik, Trebinje,
Tivat és Herceg Novi által tervezett ETT kialakulását segítjük.
- A görögországi Közép-Makedónia által indítványozott több uniós tagállam
Agrotech-ipari szereplőit tömörítő társulás kialakulását segítjük megbízott
szakintézményként.

Öt fontosabb nagyobb méretű saját rendezvényt is szerveztünk, ebből kettőt Vajdaság
Autonóm Tartomány Képviselőházában egyet a Szerb Köztársaság Képviselőházában
Belgrádban:
Szarajevói tanulmányút és találkozó - Határon átnyúló együttműködés a konfliktus előtti
és utáni helyzetben (Izrael / Palesztina)
Az AEBR Balkáni irodájával, a Nemzetközi Béke és Együttműködési Központtal, a
Jeruzsálemi Héber Egyetemmel, a Shasha Stratégiai Tanulmányok Központjával illetve a
Szarajevói Egyetem Építészmérnöki Karával partnerségben tanulmányutat és találkozót
szerveztünk azok a palesztin és izraeli szakemberek számára, akiket stratégiai terv
elkészítésére bíztak meg a Jordán-folyó és a Földközi-tenger közötti területre 2016 április
15-17 Szarajevóban (Bosznia és Hercegovina).
"Médiaműveltség és információszolgáltatás Szerbiában és régióban"
A CESCI Balkans, a Média Oktatási Központ és az AEBR balkáni központja a Vajdaság
Autonóm Tartomány Képviselőházának támogatásával 2016 augusztus 1-jén rendezte meg
a "Médiaműveltség és információszolgáltatás Szerbiában és régióban" című nemzetközi
konferenciát. A konferencián több, mint 100 résztvevő jelent meg és a médiaműveltség és
információs műveltség témakörét tárgyalta a globális és fenntartható oktatás fejlesztésének
millenniumi céljai megvalósításának alapjaként.
A konferencia többek közt részt vett: Damir Zobenica, a Vajdaság Autonóm Tartomány
alelnöke, Szakállas Zsolt A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti
Kisebbségi Titkárság altitkára, Miomir Rajčević, a Média és Oktatási Központ elnöke, Walter
Olensky, Ausztria Oktatási Minisztériumának képviselője, Ivana Jelača, a Media Diversity
Institute vezetője.
A konferencia végén együttműködési megállapodást írtunk alá a Média és Oktatási
Központtal, az Újvidéki Újságíró Iskolával illetve Media Diversity Institute-al.
VIII Ifjúsági Fórum - A karrier és a barátságos szomszédság támogatása
A VIII. Ifjúsági Fórum szervezésében segítettünk az AEBR-nek, melyet 2016. december 2.
és 3. között tartottunk meg Belgrádban a Szerb Köztársaság Képviselőházában, vitafórum
és műhelymunka formájában, a következő témákörökkel: a fiatal vezetők szerepe a határon
átnyúló együttműködésben, ifjúsági kezdményzés ereje a pozitív átalakuláshoz, illetve
ifjúsági határon átnyúló barátság a békéért. A VIII Ifjúsági Fórum eredményként létrejött a
Határon átnyúló együttműködés Ifjúsági Alapszabálya.
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A "Fiatalok szerepe a határon átnyúló együttműködésben" - fiatalok vezetőinek
találkozója
2017 február 16-19 szerveztük meg a "Fiatalok szerepe
együttműködésben" találkozót Temesváron, Temes Megye Ifjúsági
AEBR-el. Kerekasztal megbeszélések és műhelymunka folyamán
céloztuk meg: az ifjúság részvétele szakpolitikák kidolgozásában,
átnyúló együttműködésben illetve határon átnyúló projektfejlesztés.

a határon átnyúló
Alapítványával és az
a következő témákat
jógyakorlatok határon

„Nők rurális térségekből és határon átnyúló együttműködés"
A CESCI Balkans az Európai Határrégiók Egyesületének Balkáni Központjával
együttműködésben 2017. Március 6-án Újvidéken a Tartományi Képviselőházban
nemzetközi konferenciát és műhelymunkát szervezett „Nők rurális térségekből és határon
átnyúló együttműködés" címmel. A konferencián több mint 120 résztvevő jelent meg, és
célja a vidéken élő nők helyzetének fellendítése és megerősítése volt. A nemzetközi
tanácskozást Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke nyitotta meg, továbbá
felszólaltak Ann-Sofi Backgren az AEBR alelnöke, Sanda Šimić a szerb kormány integrációs
irodájából, Ana Milenić az EU szerbiai delegációjából, Maja Sedlarević, a Tartományi
Képviselőház Női Parlamenti Hálózatának koordinátora.
A szervezet munkatársai több fontos európai, és szerbiai eseményen, találkozón vettek
részt az elmúlt időszakban, ezek közül kiemelnénk a következőket:


















Erasmus+ Infónap, Belgrád (2016.01.20)
Szolidaritás Európában. Segítségre van szükség című rendezvény - Konrad
Adenauer Stiftung, Belgrád (2016.01.26)
Fogadtatás a Konrad Adenauer Stiftung-ban, Belgrád (2016.02.04)
A Prosperitati bemutatkozó rendezvénye, Szabadka (2016.02.04)
Public Diplomacy: Regional Dimension, Belgrád (2016.02.17)
Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása a boszniai Szerb Köztársaság
Regionális
Együttműködésért
és
Gazdasági
Kapcsolatokért
Felelős
Minisztériumával, Banja Luka (2016.03.07-08)
A macedón minisztériumok meglátogatása, Skopje (2016.03.10-11)
Az Open Arms zárórendezvénye, Moravica (2016.03.11)
Vajdasági Baráti Egyesület 2. Üzleti Találkozója, Etyek (2016.03.19)
Magyar Fejlesztési Központ – EU-források találkozó, Pilisszentkereszt-Dobogókő
(2016.03.31-04.01)
Vajdasági-magyar Külgazdasági Fórum, Újvidék (2016.04.05)
CBC-tervezési workshop, Zombor, Apatin (2016.04.14)
Egyeztetések Belgrádban a határ menti programok értékeléséről, az AEBR és a
CESCI részvételével, (SEIO, szerbiai EU-delegáció, az EU Cross-Border Institution
Building+ projekt), Belgrád (2016.04.15)
Vallások párbeszéde találkozó, Sarajevo (2016.04.16-19)
XXIII. gazdasági-politikai fórum, Konrad Adenauer Stiftung, Belgrád (2016.04.19)
CBC-tervezési workshopok, Vukovar, Sl. Brod (2016.04.26)
Találkozó a szerb kormány integrációs irodájával, Belgrád (2016.05.04)
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Találkozó Pásztor Istvánnal, a Tartományi Képviselőház elnökével, Újvidék
(2016.05.10)
Európai polgárok az Európai Unió felé konferencia, Zombor (2016.05.13)
A CESCI Közgyűlése, Budapest (2016.05.19)
Youth Digital Business Forum, Belgrád (2016.05.20-21)
Magyar Fejlesztési Központ, Újvidék (2016.06.01)
Részvétel az ESPON program soros elnökségi konferenciáján, Amsterdam
(2016.06.15-17)
Erasmus+ Projekt indító találkozója, Hódmezővásárhely (2016.06.20-22)
Előadásaink a jénai Friedrich Schiller Egyetemen, Jéna (2016.06.26-28)
Találkozó Sven Henrik Häseker, Pergo Management, Berlin (2016.06.29)
Találkozó Schalbert Csillával, a magyar parlament Twinning projektjeivel
kapcsolatban, Újvidék (2016.07.04)
EXIT fesztivál kutatás kivitelezése (2016.07.08)
Médiaműveltség és információszolgáltatás Szerbiában és régióban konferencia,
Újvidék (2016.08.01)
Erasmus + Network Start-ups 101 projekt kivitelezése, Hódmezővásárhely
(2016.08.12-23)
Cesci látogatása Budapesten (2016.09.06-07)
Dunai e-régiós együttműködésnek szentelt konferencia, Domžale (2016.09.19-20)
Részvétel az AEBR közgyűlésén és éves konferenciáján, Görlitz (2016.09.22-24)
ComUNYouth találkozó, Litvánia (2016.09.28-10.02)
Media and Information Literacy as a Tool to Build Trust in the Media konferencia –
Belgrád (2016.10.13)
Európai Ifjúsági Csúcstalálkozó, Belgrád (2016.10.14-16)
Ötödik nemzeti konferencia a határon átnyúló együttműködésről, Belgrád
(2016.10.21)
Nagyköveti ünnepélyes fogadás, Belgrád (2016.10.24)
Magyar-Szerb kiírás projektek egyeztetése, Szeged (2016.10.26)
Nisava Eurorégio látogatása, Pirot (2016.10.28)
Magyar-Szerb kiírás projektek egyeztetése, Zombor (2016.11.04)
EBESZ találkozó, Bécs (2016.11.10-11)
Katana Infó nap, Újvidék (2016.11.16)
Klaszterok és vállalkozások nemzetközi találkozója, Újvidék (2016.11.18)
Ifjúsági Csúcstalálkozó, Belgrád (2016.11.20)
Egyeztetés Ruma város polgármesterével (2016.11.21)
Nikola Tesla Múzeum, Vaip – Duna projekt találkozó, Belgrád (2016.11.23)
Egyeztetés Csóka város vezetőségével (2016.11.24)
A CESCI-hálózat stratégiai értekezlete, Budapest (2016.11.28)
VIII AEBR Ifjúsági Fórum, Belgrád (2016.12.02-03)
IPA infrastrukturális és közlekedési pályázat találkozó, Zombor (2016.12.11)
Több alkalommal egyeztetés a magyar-szerb kiírásra RTV, Műemlékvédő intézet,
Biosense, Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont, Zombor, Exit Alapítvány... (2016
december- 2017 január)
Egyeztetések Pásztor Istvánnal, a Tartományi Képviselőház elnökével, illetve a
Biosense-el Újvidék (2017.01.18, 02.03)
Vajdasági borok exportálása az EU-ba kerekasztal, Sremski Karlovci (2017.02.14)
Fiatalok szerepe a határon átnyúló együttműködésben találkozó, Temesvár
(2017.02.16-19)
Találkozó Kanizsa polgármesterével, Magyarkanizsa (2017.02.27)
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TransDanube.Pearls indító konferencia, Belgrád (2017.03.01)
„Nők rurális térségekből és határon átnyúló együttműködés" konferencia, Újvidék
(2017.03.06)
Egyeztetések a Duna kiírásra, Exit Alapítvány, RTV, Biosense... (2017 februáráprilis)
A Duna Stratéga Országos meghallgatása, Újvidék (2017.03.24)
I4MS Konferencia, Újvidék (2017.03.29)
Az Európa Tanács Vezetői Akadémiája, Trebinje (2017.04.03-07)
Találkozó a Konrad Adenauer Stiftung igazgatójával, Belgrád (2017.04.19)

A beszámolót készítette: Erős Ervin a CESCI Balkans igazgatója
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