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A Duna Transznacionális Program (2014-2020) 

9 EU tagállam - Ausztria, 
Bulgária, Csehország, 
Horvátország, Magyarország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Németország (két  tartomány - 
Bajorország és Baden-
Württemberg - területével)  
 
5 nem uniós tagállam - Bosznia 
és Hercegovina, Moldova, 
Montenegró, Szerbia, és Ukrajna 
(négy régió területével: 
Chernivetska Oblast, Ivano-
Frankiviska Oblast, Zakarpatska 
Oblast, Odessa Oblast) 
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Danube Transnational Programme 2014-2020: 
  

 Pénzügyi eszközök: ERFA, IPA, (ENI) 

 Költségvetés (közösségi támogatás, 85%):     

 202 millió Euro (ERFA)  

 20 millió Euro (IPA) 

 Társfinanszírozás (projektek): 15% 

 Együttműködési Program (Cooperation Programme, „OP”): Európai Bizottsággal 
egyeztetés alatt (várható elfogadása 2015 közepe után) 

 Nyitó konferencia: 2015 szeptember vége 

 Első pályázati forduló: 2015 szeptembertől (két körös rendszer, kb. 40% allokáció) 
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2. prioritás 
Környezetvédelem és kultúra 

SO 2.3: Transznacionális vízgazdálkodás és árvízveszély 
megelőzésének támogatása. 

A Duna vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel összhangban, a közös, 
integrált megközelítés erősítése a partnerállamok vízgyűjtő-
gazdálkodási terveinek kidolgozása és megvalósítása területén 
(transznacionális vízgazdálkodás és árvízveszély megelőzés). 
 
Eredmények:  
A Duna régió vizei állapotának további védelme és javítása, 
valamint a vízkészletek hosszú távú fenntarthatóságnak 
biztosítása érdekében (az  árvízi kockázatkezeléshez 
kapcsolódóan) jobban integrált tervek és megoldások 
kidolgozása. 
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2. prioritás 
Környezetvédelem és kultúra 

SO 2.4: Jobb felkészülés a katasztrófák kockázatainak kezelésére. 
 
Hatékonyabb vészhelyzeti irányítási rendszer kidolgozása, valamint a hatóságok és a 
polgári védelmi szervezetek felkészültségének javítása a természetes és az 
éghajlatváltozással összefüggő kockázatok (pl.: árvizek, erdőtüzek, földcsuszamlások, 
talajerózió, földrengések), valamint az emberi tevékenység okozta kockázatok (pl.: nem 
szándékos ipari vízszennyezés) jobb kezelése érdekében. 
 
Eredmények:  
A Duna menti országok katasztrófavédelmi hatóságai és érintett szervezetei közötti 
stratégiai és operatív együttműködés javítása minden szinten. Ez magában foglalja a 
hatékonyabb természeti és éghajlati változások, valamint az emberi tevékenység által 
okozott katasztrófák kezelésére vonatkozó közös stratégiák és cselekvési tervek 
kidolgozását; egy közös tudásbázis felállítását, közös adat megfigyelő kapacitások 
létrehozását, és az információcsere közös mechanizmusainak kidolgozását; a közös 
eszközfejlesztést, az oktatási anyagok közös kidolgozását és azok gyakorlati 
alkalmazását, a képzéseket és kapacitásépítést. 

7 



 
 
 

SO 3.2 Az energiabiztonság és az energiahatékonyság javítása. 
 
A régió energiabiztonságához és energiahatékonyságához való hozzájárulás a 
közös, regionális energia-tárolási és elosztási megoldások, stratégiák 
kidolgozásával - az energiahatékonyság, valamint az megújuló energiaforrások 
használatának növelése érdekében. 
 
 
Eredmények:  
 
Az energiaellátás biztonságának növelése. A regionális energiatervezéssel 
kapcsolatos információ-megosztás és gyakorlati koordináció javítása a hatékony 
energiaelosztás, energiatárolás, az energiaforrások diverzifikációja elérése 
érdekében, ideértve a megújuló energiaforrások és a nagyobb 
energiahatékonyság népszerűsítését is. 
 

 
 
 

Priority 3  
Better connected and energy 
responsible Danube region 
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SO 4.2: A Duna Stratégia (EUSDR) irányítása (kormányzása). 
 

 
Az EUSDR hatékonyabb megvalósítása érdekében felállítandó komplex transznacionális  
irányítási rendszernek, valamint az abban résztvevő közintézmények és 
kulcsfontosságú szereplők kapacitásának és tudásának fejlesztése. 
 
 
 
 

Eredmények: 
 
• Prioritás Területek működésének támogatása 

 
• Projekt előkészítő alap („seed money”) működtetése 

 
• EUDSR stratégiai pont működésének támogatása 

 

4. prioritás 
A Duna Régió irányítása 
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DTP – EUSDR együttműködés 

Közvetlen támogatás 
(SO 4.2) 

- PA támogatás 
- Seed Money  

- Strategy Point 

Értékelő kritériumok 
harmonizációja (EUSDR 

releváns projektek) 

Közvetlen intézményi 
együttműködés 

- Projekt fejlesztés 
- Projekt végrehajtás 
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Kiválasztási kritériumok 

 
Értékelési fő kritériumok: formai és szakmai 

(stratégiai és működési) 
 
Szakmai értékelési kérdések: 0-5 pont 

 
Szakmai relevancia: 60% minimum 
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Kiválasztási kritériumok 

Stratégiai kritériumok: 
 
 Definiált igények/kihívások 
 Beavatkozási logika 
 Stratégiai háttér (EU stratégiák és politikák, stb.) 
 Transznacionális relevancia 
 Partnerség 
 Fenntarthatóság és az eredmények felhasználhatósága 
 Célcsoport 
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DTP transznacionális projektek 

- 2-3 éves kutatási, tervezési együttműködések 
(DTP első kör 30 hónap projekt időtartam) 
 

- Átlagosan12-15 partner 6-8 országból    
     (közintézmények és vállalkozások is)  
 
- Kiegyensúlyozott partnerség  
     (tevékenységek, költségek, országok) 

 
- 2 millió EUR átlagos projekt méret 
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DTP transznacionális projektek 

- Vezető partner elv 
 

- Programszinten a felmerült és elszámolt 
költségek félévenkénti, utólagos megtérítése 
 

- Társfinanszírozás (projektek): 15% (85% 
ERFA/IPA támogatás) 
 

- Nemzeti társfinanszírozás szerkezete ország-
függő (Mo. 2007-2013: 10-15%) 
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Köszönöm a figyelmet! 

 

Csalagovits Imre János 

főosztályvezető 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

imre.csalagovits@ngm.gov.hu 

 

www.southeast-
europe.net/en/about_see/danubeprogramme/ 
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