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Duna Régió Stratégia (DRS) 

Az EU Balti-tengeri régiós stratégiája után - amelyet a svéd elnökség idején, 2009 második felében 

fogadtak el - a DRS az Unió második makroregionális fejlesztési stratégiája lesz. Megalkotásában 

nyolc európai uniós tagállam és hat EU-n kívüli ország vesz részt: Ausztria, Bulgária, Csehország, 

Magyarország, Németország (Baden-Württemberg és Bajorország), Románia, Szlovákia, 

Szlovénia, valamint Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova és 

Ukrajna. 

Célok 

Az Európai Unió Tanácsa 2009. június 18-19-i ülésén hivatalosan felkérte az Európai Bizottságot, 

hogy 2010 végéig készítse el a Duna Régió Stratégia tervezetét. A Bizottság 2010 decemberében 

terjesztette elő javaslatát, amely 11 cselekvési területet ölel fel a következő fő súlyponti témák 

alapján: a közlekedés és az energiahálózatok fenntartható fejlesztése, a környezet- és vízvédelem, a 

társadalom- és gazdaságfejlesztés, valamint az irányítási rendszer koordinált fejlesztése. 

Összeurópai szempontból mind a Balti, mind a Duna-stratégia szimbolikus. Jelképezi, hogy a 

globalizáció korában az egyes államok egymásrautaltsága egyre növekszik. A stratégia így arra is 

egyedülálló alkalmat kínál, hogy a részt vevő országok összehangoltan adjanak választ olyan globális 

kihívásokra, amelyeket csak határokon átívelő módon lehet hatékonyan kezelni (energiabiztonság, 

klímaváltozás, árvízveszély, aszály stb.). 

A DRS célja a régió gazdaságának és versenyképességének, vagyis polgárai jólétének 

fenntartható módon történő növelése, egy virágzó, fejlődő és attraktív régió létrehozása. A DRS 

segíti az összetartozás erősítését, illetve a régiós különbségek csökkentését. Ennek fontos vetülete a 

kis- és középvállalkozások versenyképességének és terjeszkedésének támogatása a Duna-menti 

országokban. A Közép-Európa-politika fontos elemeként a DRS elősegítheti a Nyugat-Balkán 

európai integrációját is. 

A stratégia a rendelkezésre álló források eddiginél jobb és összehangoltabb felhasználását is szeretné 

elérni, mert céljaira az Unióban a 2013-ig tartó pénzügyi tervezési időszakban újabb összegeket 

nem különítenek el. A régió országainak kiemelt érdekük, hogy a 2013-ig terjedő uniós programozási 

időszakban a makroregionális stratégia projektekkel és programokkal segítse a gazdasági növekedést, 

a gazdasági fellendülést és munkahelyteremtést célzó Európa 2020 stratégiával és a nemzeti 

programokkal összhangban. 

Négy pillér, tizenegy feladat    

A tizenegy kiemelt terület koordinátora csak uniós tagállam lehet, tekintettel arra, hogy a Duna-

stratégia valójában uniós politika, miközben lényeges, hogy nem uniós tagállamok, kormányközi vagy 

más szervezetek is bekapcsolódhatnak a folyamatba. A közreműködés önkéntes. 

A stratégia négy pillére és a cselekvési területek 

A Duna régió összekapcsolása                     (1;2;3;) 

http://www.eu2011.hu/hu/europa-2020


 

 

Környezetvédelem a Duna mentén             (4;5;6;) 

Gyarapodás és jólét a Duna térségében      (7;8;9;)                     

A Duna régiójának erősítése                        (10;11;) 

  



 

 

Cselekvési területek 

 

Ország 

1. A mobilitás és a többféle közlekedési eszköz összekapcsolási-, összehangolási 

lehetőségeinek vizsgálata, fejlesztése. 

Belvízi hajóutak 

Ausztria,  Románia 

Vasúti, közúti és légi 

közlekedés 

Szlovénia, Szerbia    

Érdekelt: Ukrajna) 

2. A fenntartható energiafelhasználás ösztönzése. 

Magyarország 

Cseh Köztársaság 

3. A kultúra és az idegenforgalom, valamint az emberek kapcsolatteremtésének 

előmozdítása. 

Bulgária 

Románia 

4. A vízminőség helyreállítsa és megőrzése. 

Magyarország 

Szlovákia 

5. A környezeti kockázatok kezelése. 

Magyarország  

Románia  

6. A biodiverzitás, a fajok sokszínűségének a táj eredetiségének fenntartása, 

valamint a levegő- és talajminőség megőrzése. 

Németország 
(Bajorország) 

Horvátország 

7. A tudásalapú társadalom kialakítása. (a kutatás, oktatás és az információs 

technológiák segítségével) 
Szlovákia, Szerbia 

8. A vállalkozások versenyképességének támogatása. 

Németország (Baden-

Württemberg) 

Horvátország 

9. Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés. 

Ausztria 

Moldova 

10. Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés 

megerősítése. 

Ausztria (Bécs) 

Szlovénia 

11. A szervezett bűnözés elleni küzdelem, a biztonság megteremtéséért való 

együttmunkálkodás.  
Németország, Bulgária 



 

 

A magyar szerepvállalás 

Az Európai Bizottság a tagállamok, a régiók, és a városok mellett a civil szervezetek, kamarák, 

valamint az egyetemek véleményét, javaslatait és hozzászólásait is kérte. A nyílt konzultációt a 

Bizottság 2010 júniusában zárta le.      

Ezt követően a konzultációs folyamat során a Bizottság kétszer hívta meg a részt vevő országokat: 

először július végén, amikor a tagországokkal egyenként, külön-külön tárgyalt, másodjára pedig 

októberben, amikor a készülő akciótervről közösen egyeztettünk. A Duna-stratégiát és a hozzá 

kapcsolódó végrehajtási tervet 2010. december 8-án az Európai Bizottság véglegesítette. 

A Kormány 2010. június 7-én hagyta jóvá a harmadik magyar hozzájárulást. (Az első két 

hozzájárulást az előző kormány készítette el, amelynek értékes elemeit felhasználtuk). Ebben 

rögzítettük a legfontosabb törekvéseket, amelyek – összhangban az új magyar kormány programjával 

– a magyar nemzeti hozzájárulást jelentik a Duna-stratégiához.  

Ezzel egyidejűleg a Kormány kérésére projekteket is javasoltunk, amelyeknek a kidolgozásában 

Magyarország már korábban megkezdte, mert a magyar a jelenleg futó EU-elnökség idején az „uniós 

elnöki kalapban” az a legfőbb feladatunk, hogy a Huszonhetekkel folytassuk a konkrét 

egyeztetéseket.  

    

Három fő terület  

                      Magyarország koordinálásában:   

             

              „A fenntartható energia ösztönzése” (Csehországgal).  

                  „A vízminőség védelme és megőrzése” (Szlovákiával)  

             „A természeti katasztrófák kezelése” (Romániával).  

 

Magyar kezdeményezések 

 A „Szeged +” folyamat a régiós kis- és középvállalkozások gazdasági integrációját segíti az 

egységes európai piacon. Ez a kezdeményezés továbbá az uniós kapcsolatépítést is célozza a 

szomszédos nyugat-balkáni térségben. (A Budapesti Kereskedelmi Kamara tematikus 

konferenciája 2011. március 11-én.) Ehhez kapcsolódik a duális szakképzés fejlesztése, 

szakképzési rendszerek összehangolása, valamint Szakképzési Klaszter létrehozása, 



 

 

amely kezdeményezések a munkaerőhiány enyhítését célozzák. A Duna-régió országaiban a 

szakképzés tartalmi összehangolása révén a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szaktudással 

rendelkező szakemberek képzése a cél. 

 A geotermikus energia hasznosítása: hogy a Duna-medence országainak eddig nem használt, 

nagymennyiségű energiakincsét feltárja, és annak hasznosítása a városok, települések szociális 

és gazdasági környezetét ellátva az ott élő emberek életét fenntartható módon befolyásolja. 

 Energiahatékonyság, fenntartható, környezetbarát építkezés, valamint 

kistérségek/falvak/városok/önkormányzatok „innovatív technológián alapuló - 

energiahatékonysági” zöld együttműködése: hogy a Duna menti országokban olyan 

példaértékű zöld települések jöjjenek létre, amelyek mintaként szolgálnak a Duna mentén lévő 

országok lakosai számára. A kommunikációt és a tapasztalatcserét a polgármesterek, valamint 

a testvérvárosok szövetsége is segítheti. 

  Az aszály és szárazság kezelése a Duna vízgyűjtőjén: elsősorban a közép- és alsó-

Dunavölgy országai aszály- és szárazságkezelési akcióterveinek összehangolása, különös 

tekintettel a határokon túli hatásokra és szempontokra. Magyarország számára 

kulcsfontosságú a probléma megoldása (sokkal nagyobbak a károk, mint az azok 

megelőzéséhez szükséges ráfordítások lennének).  

 Szorgalmazzuk a Duna-menti Rektori Konferencia egyetemközi együttműködéseit a 

doktori tanulmányok, oktatói és hallgatói mobilitás, valamint a klímaváltozás és a 

világörökségek témáiban. Kiemelt figyelmet kell fordítani a háromciklusú képzésben a doktori 

iskolák előtt álló kihívásokra, a kutatás fontosságára és külföldi vendégprofesszorok 

alkalmazására. 



 

 

Európa leghosszabb útja 

Hazánk a hajózhatóság fejlesztésével kapcsolatosan csak az ökológiai megoldást tartja 

elfogadhatónak.  Ez azt jelenti, hogy a legkisebb beavatkozás elvét tükröző mederalakítást fogadja el, 

amely összhangban van valamennyi érvényes uniós környezeti irányelvvel, különös tekintettel a Víz 

Keretirányelv előírásaira, valamint a kijelölt Natura 2000 minősítésű védett területekre. Valamennyi 

esetleges hajózó út-fejlesztési beavatkozáshoz a mellékág-rendszer, valamint a folyó természeti 

környezetének rehabilitációját kell párosítani!. 

A hajózás kérdése teljes körűen értelmezendő a DRS keretein belül. A vízi közlekedés fejlesztésekor 

tekintettel kell lennünk annak valamennyi gazdasági vonatkozására, a szűk értelemben vett szállítási 

szektoron túlmenően. A hajózás fő vonatkozásai e tekintetben felölelik az infrastruktúra-fejlesztést, a 

piacképzést, az új munkahelyek létrehozását különös tekintettel a közép-európai hajóépítő klaszter 

létre hívására és a szükséges szakképzésre.  

A Duna hazai szakaszának hajózhatóságára vonatkozó környezeti hatástanulmány elkészítését 

2011. novemberi határidővel vállalta Magyarország. Felelős hazai politikai döntés tehát csak ezt 

követően – ennek a megállapításaira alapozva - történhet a jövőben. 

 

Különpénz nélkül? 

Az Unió a 2013-ig tartó pénzügyi tervezési ciklusban nem biztosít külön költségvetési sort a DRS 

részére. A stratégia a rendelkezésre álló források jobb és koordinált felhasználását célozza. 

Fontos szempont, hogy a DRS országait fokozottan érintette a gazdasági válság. A régió országainak 

kiemelt érdeke ezért a 2013-ig terjedő uniós programozási időszakban, hogy a makroregionális 

stratégia a gazdasági növekedést segítse a projektek és programok révén, összhangban a gazdasági 

fellendülést célzó EU 2020 és nemzeti programokkal (pl. Új Széchenyi Terv). 

A 2007-2013-as uniós programozási időszak európai uniós forrásai (pl. a kohéziós alap, a 

strukturális alapok és a mezőgazdasági, vidékfejlesztési alap) minden eddiginél nagyobb méretű 

fejlesztéseket tesznek lehetővé. A már ismert kötelezettségvállalások számos esetben a DRS 

megvalósítását is szolgáló programokra, beruházási projektekre vonatkoznak, így ezek megvalósítása 

kulcsfontosságú. 

Mindezek alapján 2013-ig a jelenlegi uniós jogi, intézményi, pénzügyi keretek között van 

mozgástér, ahol különösen fontos a DRS-t szolgáló ismert kötelezettségvállalások hatékony 

végrehajtása és a még rendelkezésre álló források DRS-t is szolgáló felhasználása. 

Az elérhető szabad uniós és hazai források mellett a banki források bevonásának lehetőségét. 

Különösen igaz ez olyan potenciális projektek estében, ahol a partnereink nem uniós tagállamok. 

Kiemelt fontosságú a nemzetközi pénzügyi és szakmai befektetők szerepe (EIB, EBRD stb.). 



 

 

Az Európai Bizottság adatai szerint 100 milliárd euró áll a Duna-makrorégió rendelkezésére a 

jelenlegi strukturális alapokból. Becslések szerint 10 és 30 milliárd euró közötti összeg elköltetlen 

maradhat ezekből a forrásokból. Az ilyen mértékű maradvány keletkezése senkinek nem lehet 

érdeke.  

A Duna Stratégia pénzügyi jelentősége abban áll, hogy jó esetben lehetőséget nyújt a teljes mértékű 

forrásfelhasználásra az újszerű együttműködés és a reális, életképes projektek, a valódi hozzáadott 

értékek segítségével. 

A Duna Stratégia arra is kereteket ad, hogy olyan nagyméretű közös projektek induljanak el a 

régióban, amelyeket már a nemzetközi hitelintézetek is finanszírozni tudnak. E téren kulcsszerepe 

és komoly tapasztalata lesz az Európai Beruházási Banknak. Mind az uniós tagállamoknak, mind a 

harmadik országoknak komoly beruházási lehetőségek nyílhatnak meg ebben a finanszírozási 

formában is. 

A résztvevő partnereken múlik az térségi együttműködés felépítése és eredményessé tétele. Ezt a 

folyamatot segíti alapvetően a gödöllői Duna Stratégia konferencia a soros magyar uniós 

elnökség szervezésében. 

 

Miért jó? Miért? Jó?   

A makrorégiók, s a rájuk vonatkozó stratégiák létrehozásával az Unió értéket teremt, valamint az 

együttműködés új, hatékonyabb formái előtt nyit teret, elősegítve a jószomszédi kapcsolatok 

ápolását, építését. Nem cél új határok létrehozása. Páneurópai szempontból a makrorégióknak 

szimbolikus jelentőségük van:  

    a) az országok közötti az egymásra utaltság egyre nő, így az együttműködés nemcsak lehetőség, 

hanem kényszer;  

    b) a globális kihívások (pl. árvíz, aszály, energiaellátás) szükségessé teszik az együttműködést;  

    c) a DRS (konkrétan) a jószomszédságot hirdeti Közép-Európában, és hozzájárulhat a még 

gyümölcsözőbb kapcsolatok kialakításához az Unió és Kelet-Európa között. 

 

DRS és Uniós Elnökség 

Az Elnökség során Magyarországnak olyan stratégia elfogadása a célja, amely együttesen szolgálja a 

makrorégió élhetőségét és gyarapodását.  

Az élhető Duna-mente programjai a Duna, mint zöld folyosó köré épülnek, megőrizve és gazdagítva 

a térség komplex ökológiai értékeit, amelyek Közép-Európa különlegesen értékes élőhelyei közé 



 

 

tartoznak. Az élhető Duna-térség koncepciójának lényeges eleme a közbiztonság és a szervezett 

bűnözés elleni összehangolt küzdelem.  Itt hiányzik a security 

A fejlődő és gazdagodó Duna régió programjai erősítik a kohéziót a térségben, ill. hozzájárulnak az 

unión belüli regionális fejlettségbeli különbségek csökkentéséhez, a régiók lehetőségeinek 

hatékonyabb kihasználásához, segítik a kitörést a gazdasági válságból. 

A stratégia fontos törekvése, hogy közelebb hozza az Európai Uniót a polgárokhoz. Lényeges tehát, 

hogy a jövőbeni akciók és projektek között legyenek zászlóshajók, amelyek azonnali és látható 

előnyöket jelentenek a polgárok számára, makroregionális hatásúak, valamint technikailag és 

pénzügyileg is megvalósíthatóak.  

 

 A Duna Stratégia keretei  

 A Duna Stratégia és a kapcsolódó Akcióterv elfogadásában kulcsfontosságú koordináló szerep 

jut a 2011. első félévében az EU soros elnökségét betöltő magyar kormánynak. A magyar 

elnökség egyértelműen elkötelezett a stratégia elfogadásában és az azt megvalósító akciók 

eredményes útnak indításában. A stratégiát és az akcióterv végrehajtását két szakaszra 

célszerű bontani, amelyek eltérő politikai és pénzügyi keretek között valósíthatóak meg. Az 

első tervezési és egyes témák kivitelezési szakaszának a 2013 végéig terjedő uniós 

programozási időszakra kell kiterjednie. Ebben a szakaszban a résztvevő tagállamok a már 

meghatározott keretek között hajthatják végre az akcióterv alapján kijelölt célokat és 

projekteket. Az első szakaszban a stratégia általános alapelveinek következtében nincs érdemi 

lehetőség pótlólagos uniós pénzügyi források bevonására, ill. gyökeresen új fejlesztési 

prioritások megfogalmazására, tekintettel az előrehaladt uniós és nemzeti programozási 

időszakra, így a stratégiához illeszkedő, már elfogadott célkitűzések megvalósítása áll a 

középpontban. Regionális szinten törekedni kell a rendelkezésre álló források teljes 

felhasználására. 

 A második, 2014 után kezdődő uniós pénzügyi tervezési időszakkal induló szakaszban 

ezzel szemben optimális esetben lehetőség nyílik arra, hogy a stratégiában résztvevő országok 

egy megújított akcióterv keretében (gördülő programozás) új célokat is megfogalmazzanak. 

 Jóllehet a stratégia tartalmi alapját a résztvevő tagállamoktól érkezett prioritásrendszerek 

képezik, az elfogadás és a végrehajtás fázisában megfelelő hangsúlyos szerepet kell 

biztosítani a nem kormányzati szervezeteknek, tudományos nemzetközi szervezeteknek, 

egyetemeknek, a regionális, városi és helyi önkormányzatoknak, az egyházaknak, és 

általában a civil szférának.  

 

A Duna Stratégia sikeréhez a polgárok és a közvélemény aktív szerepvállalása is szükséges.  

 A tagállamok elkötelezett szerepvállalása alapfeltétele a Duna Stratégia és az akcióterv 

sikeres végrehajtásának. Egybehangzó álláspont az érintett felek között, hogy a stratégia akkor 



 

 

vihető sikerre, ha valamennyi érdekelt önként elkötelezi magát, azonosul a fő irányokkal, és 

érdemben végrehajtja a közösen megfogalmazott célokat. Ezért is célszerű, hogy minden 

prioritási területet tagállam (illetve résztvevő állam) vezessen, az előzőekben leírt széles 

közreműködéssel.  

 

Kérdések és válaszok 

1. Milyen szerepet vállal Magyarország a Duna hajózhatóságának fejlesztésében? Elő tudja-e 

mozdítani Magyarország a vízi szállítás dunai térnyerését? 

 

A Duna Európa egyedülálló természeti értéke, komplex ökológiai rendszer. Tekintettel erre 

Magyarország csak az ökológiai szempontból elfogadható víziút-fejlesztési módokat támogatja. Más 

uniós országokhoz hasonlóan a magyarországi Duna-szakaszon is léteznek szűk keresztmetszetek a 

hajózhatóság szempontjából. Hasonló akadályok megszüntetése érdekében dolgozik környezetbarát 

megoldásokon Bajorország, valamint Ausztria is a Bécs és Pozsony közötti szakaszon. Magyarország 

2011 végére készíti el az Európai Unió által is támogatott hatástanulmányt, amely a magyarországi 

fejlesztések és beavatkozások lehetőségeit mutatja be. Ha valamennyi érintett ország elkészíti a 

környezetbarát hajózóút-fejlesztésre vonatkozó terveit, akkor leszünk abban a helyzetben, hogy 

végleges megoldást keressünk és találjunk. 

 

2. Tervezi-e Magyarország a vízenergia fokozott hasznosítását a Dunán? Épül-e Magyarországon 

vízerőmű? 

 

A vízenergia hasznosításáról országonként eltérő koncepciók léteznek az Európai Unióban. Az EU 

nem ad egységes előírásokat a vízenergia-hasznosítás terén a tagállamoknak. Magyarország tekintettel 

a folyó egyedülálló környezeti értékeire, és a magyar energiapolitikai célkitűzésekre nem tervezi dunai 

erőművek vagy vízlépcsők építését. 

 

3. A magyar elnökség elősegíti-e a civil társadalom bevonását a Duna Régió Stratégia 

megvalósításába? 

 

A Duna Régió Stratégia előkészítését átfogó társadalmi egyeztetési folyamat előzte meg, mind az EU-

ban, mind pedig Magyarországon. Ennek során alkalom nyílt a civil társadalom számára, hogy 

hangoztassa véleményét, elképzeléseit a Stratégia irányáról. Értékes javaslatok érkeztek. Megemlítjük 

pl a „Vadkacsa” egyesületet, amely fiatalokat fog bevonni a vízi sportok oktatásába, ezzel is erősítve a 

polgárok környezettudatosságát. Várjuk a civilek érdemi bekapcsolódását a Stratégia megvalósításába 

és a konkrét projektekbe, 2011 nyarától. Tekintettel a Duna Régió Stratégia 11 cselekvési területére, a 

civil társadalom a Duna régió valamennyi együttműködési területén bekapcsolódhat a konkrét 

projektekbe, valamint a régiós partnerkeresésbe. 

 

4. Mi Magyarország álláspontja a Duna Régió Stratégia finanszírozását illetően? 



 

 

 

A jelenlegi rendszerben számos forrás elérhető, amelyek elégségesek a Stratégia sikeres elindítására: 

az EU regionális fejlesztési forrásai, az előcsatlakozási alap, az EU szomszédságpolitikai pénzügyi 

eszköze, a kutatási keretprogram, vagy a transz-európai hálózatok forrásai. A banki források, például 

az Európai Beruházási Bank szintén jelentős szerepet vállalhat a finanszírozásban. A siker a jelenleg is 

elérhető források koordinált felhasználásában rejlik. A hatékonyságot az összehangolt célok, és a 

koordinált felhasználás biztosíthatja. 



 

 

EU elnökségi konferencia 

A Duna Régió Stratégiára vonatkozó Tanácsi Következtetések 2011. április 13-i, luxemburgi 

Általános Ügyek Tanácsán  történt elfogadásával teljesült a magyar elnökség  fontos célkitűzése. 

A Stratégia megerősítésére az Európai Tanács június 24-ei ülésén kerül sor.  

Az elnökségi menetrend első fázisa ezzel lezárult, s kezdetét vette a Stratéga végrehajtását segítő 

előkészítési szakasz. A következő két hónap fő feladata, s ezzel az elnökség második fő célkitűzése, 

hogy június végére létrejöjjön a végrehajtás kereteit adó informális intézményrendszer.  

A végrehajtás minél gyorsabb indítását segítendő a magyar elnökség koordinátori találkozót szervez 

2011. május 8-10 között Gödöllőn, a Duna Stratégia Nemzeti Kapcsolattartói valamint a Prioritás 

Terület Koordinátorok részvételével.  

A találkozóra – amelynek célja elsősorban az együttműködés kereteinek kidolgozása, a számszerű 

célok átgondolása és a finanszírozási kérdések megvitatására – meghívást kaptak a Balti-tengeri 

Stratégia Nemzeti Kapcsolattartói, Koordinátorai is.  



 

 

Melléklet:  

 
JOINT MEETING OF NATIONAL CONTACT POINTS AND PRIORITY AREA COORDINATORS OF THE             

                                                        EU STRATEGY FOR THE DANUBE REGION  

Royale Palace Gödöllő, Gödöllő, 8-10 May 2011 

 

PROGRAMME 

 

9 May 2011 (Monday)  

 

08:00-9:00 Registration for the conference at the Royale Palace Gödöllő 

 

OPENING SESSION 

 

09:00-09:10 Welcome address by Mrs Etelka Barsi-Pataky, Government Commissioner, on behalf 

of the Hungarian Presidency 

09:10-09:30 Keynote speech by Mr Pál Völner, Minister of State for Infrastructure  

09:30-09:50 Keynote speech by Mr Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy 

 

SESSION  A  GOVERNANCE STRUCTURE AND THE DANUBE-COOPERATION FRAMEWORK 

 

Moderator: Mrs Etelka Barsi-Pataky, on behalf of the Hungarian Presidency 

 

10:00-10:20 Presentation by Mr Colin Wolfe, Head of Unit, DG Regional Policy 

10:20-10:40 Presentation by INTERACT Point Vienna 

10:40-10:50 Presentation by Mr Bozidar Djelic, Deputy Prime Minister of Serbia, on behalf of the 

participating third countries 

10:50-11:00 Coffee break 



 

 

11:00-12:30 Two working groups in session discussing how to develop a “Danube approach” 

(Group I: Pillar “A” and “B”; Group II: Pillar “C” and “D”) 

 

  

WORKING GROUP I: 

PILLAR "A" and "B" of the EU 

Strategy for the Danube Region 

 

WORKING GROUP II: 

PILLAR "C and "D" of the EU 

Strategy for the Danube Region 

 

11:00-

11:45 

Tasks of the Priority Area 

Coordinators and Discussion of 

Targets 

Moderated by Ms A. Jerina (tbc.) and  

Mr R. Mafael 

Role of the Steering Group and Forms 

of Cooperation 

Moderated by Mr J. Eigner and  

Mr V. Ardelenau 

11:45-

12:30 

Role of the Steering Group and Forms 

of Cooperation 

Moderated by Mr J. Eigner and                                    

Mr V. Ardelenau 

Tasks of the Priority Area 

Coordinators and Discussion of 

Targets 

Moderated by Ms A. Jerina (tbc.) and  

Mr R. Mafael 

 

12:00-12:30 Bus transfer of representatives of the EU Strategy for the Baltic Sea Region from 

Budapest to Gödöllő, and registration at the Royale Palace Gödöllő 

12:30-14:00 Lunch  

 

SESSION B  CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF MACRO-REGIONAL STRATEGIES 

 

Moderator:  Ms Anna Bérczi, Head of Department, Hungarian Government 

Office of the EU Strategy of the Danube Region 

 

14:30-14:45 Presentation by Ms Anita Orbán, Travelling Ambassador and Priority Area 

Coordinator, on behalf of the Hungarian Presidency 

14:45-15:00 Presentation by Mr Olivier Baudelet, Programme Manager, DG Regional Policy 



 

 

15:00-15:20 Presentation by Mr Stefan Cairén, Priority Area Coordinator of Sweden – 

“Challenges of the macro-regional form of cooperation” 

15:20-15:40 Presentation by Ms Joanna Held, First Secretary of the Permanent Representation of 

Poland to the EU – “Perspectives of the macro-regional approach” 

15:40-16:30 Questions and discussion about synergies and differences between the Baltic Sea and 

the Danube Region Strategies 

16:30-17:00 Guided tour of the Royale Palace Gödöllő (optional) 

18:00-18:30 Bus transfer to Szentendre (bus leaves 17:50 from the Hotel Erzsébet Királyné, and 

18:00 from the Royale palace Gödöllő) 

18:30-19:00 Small welcome reception on the Boat Európa 

19:00-20:00 Lecture on the financial aspects of the Strategy, presented by Mr Tilman Seibert, 

Director of the Division Central Europe of the European Investment Bank, followed 

by questions and discussion 

20:00-22:00 Dinner on board 

around 22:00 Arrival to Budapest, bus transfer to the accommodations 

 

 

10 May 2011 (Tuesday)  

 

SESSION C FINANCIAL ISSUES 

 

Moderator: Mr Gábor Novotny, counsellor from the Ministry for National 

Economy 

 

09:30-9:45 Presentation by Mr Balázs Simó, Director General, National Development Agency, 

Managing Authority for International Cooperation Programmes, on behalf of the 

Hungarian Presidency  

09:45-10:00 Presentation by Mr Johann Sollgruber, DG Regional Policy 

10:00-10:15 Presentation on the Central Europe Transnational Cooperation Program by                  

Mr Markus Stradner, Communication Manager, Transnational Cooperation Program 

(tbc.) 

 



 

 

10:15-10:30 Presentation on the South-East-Europe Transnational Cooperation Program by        Ms 

Schrick Judit, Head of Division, National Development Agency, Managing Authority 

for International Cooperation Programmes 

10:30-10:45 Presentation by INTERACT Point Vienna 

10:45-11:00 Coffee break 

11:00-12:30 Two working groups in session discussing the questions on the financial issues. 

(distribution of the groups according to the model applied in Session A) 

12:30-13:30  Lunch 

13:30-15:00 Recommendation and lessons learned on the governance structure and financing by 

the moderators of the three sessions  

 Closing remarks by Mr Colin Wolfe, Head of Unit, DG Regional Policy 

 Final address by Mrs Etelka Barsi-Pataky, Government Commissioner for the EU 

Strategy for the Danube Region, on behalf of the Hungarian Presidency 

 

from 15:00 Bus transfer to Liszt Ferenc National Airport 

 

 

 

 

 

 


