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Makro Regionális Stratégiák 

 Cél: Különböző országok és területek közötti 
együttműködések kialakítása helyi és regionális szereplők 
bevonásával, a szakpolitikák és a fejlesztési források 
összehangolása, valamint a közös kihívások, megoldások és 
cselekvések beazonosítása érdekében  

 

 
 Naptár: 
       2009: Balti Régió Stratégia 
       2011: Duna Régió Stratégia 
    2014: Adria- Jón Régió Stratégia 
       2015 (Június):  Alpok Régió Stratégia 
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A Stratégia megvalósítása  

• Ágazatokat átfogó és integrált 
megközelítés:  

 

• A Prioritás Területek több ágazatot magukba foglalva 
kapcsolódnak egymáshoz 

 

 
környezetvédelem  hajózhatóság  gazdaságfejlesztés  
munkaerőpiaci mobilitás  emberi erőforrás  fejlesztés  'soft' 
biztonsági intézkedések  intézményfejlesztés  stb. 
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A Stratégia megvalósítása  

• Transznacionális megközelítés: a közös 
kihívások nemzeti es uniós határokat átnyúlóan 
történő együttes kezelése 

 

• Partnerség: tagállamok es nem-EU tagok 
egyenlő együttműködése 

 

• Több szintű megközelítés (szubszidiaritás): 
minden releváns hatóság és érintett bevonása és 
részvétele 
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Source: 
World Bank 

Egy főre jutó GDP a 
Duna Régióban 
(2013, USD) 
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A Stratégia különböző területeket céloz 

4 pillért, 

11 prioritásterületet,  

és természetesen különböző cselekvési terveket és projekteket magába foglalva 

 

  Pillérek: 

A) A Duna régió összekapcsolása  

• B) Környezetvédelem a Duna régióban 

• C) A jólét megteremtése a Duna régióban 

• D) A Duna régió megerősítése 
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Prioritás terület A koordinációért felelős ország 

P1 | A mobilitás és a multimodalitás fejlesztése 
belvízi hajóutak: Ausztria, Románia 

vasúti közúti és légi közlekedés: Szlovénia, Szerbia 

P2 | A fenntartható energia használatának ösztönzése Magyarország, Csehország 

P3 | A kultúra és az idegenforgalom, valamint az 

emberek egymással való kapcsolatteremtésének 

előmozdítása 

Bulgária, Románia 

P4 | A vizek minőségének helyreállítása és megőrzése Magyarország, Szlovákia 

P5 |Környezeti kockázatok kezelése Magyarország, Románia 

P6 | A biodiverzitás, a táj, valamint a levegő- és 

talajminőség megőrzése 
Németország (Bajorország), Horvátország 

P7 | Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, az 

oktatás és az információs technológiák segítségével 
Szlovákia, Szerbia 

P8 | A vállalkozások versenyképességének és a 

klaszterek támogatása 
Németország (Baden-Württemberg), Horvátország 

P9 | Az emberi erőforrásba és képességekbe való 

befektetés 
Ausztria, Moldova 

P10 | Az intézményrendszer kibővítése és az 

intézményi együttműködés megerősítése 
Ausztria (Bécs város), Szlovénia 

P11 | A biztonság javítása a súlyos bűncselekmények és 

a szervezett bűnözés elleni küzdelem 
Németország, Bulgária 
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Duna Stratégia: már elért eredmények 

• - Energia 

 

• - Roma ügyekben történő együttműködés 

 

• - Hajózhatóság 

 

• - Árvíz készültség 
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Projektek és tevékenységek 
finanszírozása 

- Strukturális és Kohéziós Alap, IPA, ENI 

- Interreg (határmenti, transznacionális,interregionális) 

- EU ágazati programok (HORIZON 2020, ERASMUS+, 

LIFE, CEF) 

- Nemzetközi pénzintézetek (EIB, EBRD, WB, etc.) 

-  Nemzeti, regionális és helyi források 

-  Privát források 
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• További információk:  

 

• www.danube-region.eu 

• www.ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index
_en.cfm 
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