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A program célterülete az alábbi régiókat érinti: 

Magyarország: 

- 9 EU tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, 

Németország két szövetségi tartománya (Baden-Württemberg és Bajorország), 

Románia, Szlovákia, Szlovénia;  

- 5 nem uniós tagállam: tagjelölt státusszal - Bosznia Hercegovina, Montenegró és 

Szerbia; valamint az EU szomszédsági politikája keretén belül vesz részt az 

együttműködési programokban Moldova és Ukrajna négy régiója. 

Az együttműködési programban a partnerországok a programozást segítő külső szakértőkkel 

közösen öt prioritástengelyt azonosítottak a hozzájuk kapcsolódó specifikus célterületekkel:  

Prioritás tengely Specifikus célok 

Kapcsolódó beruházási 

prioritás (az 1301/2013, 

valamint az 1299/2013/EU 

rendelet alapján) 

1. Innovatív és 

társadalmilag 

felelős Duna 

Régió 

 

61 904 902,70 

1.1. K+F+I Keretfeltételek javítása 

az innovációs keretfeltételek javítása az intézményi 

együttműködés, a politikai eszközök, illetve a 

vállalkozások, a K&F intézmények, a felsőoktatás, az 

állami szektor és a felhasználók, azaz a négyes spirál 

tagjai közötti gyakorlati kapcsolatok fejlesztése révén 

valósulhat meg 

1.2. Üzleti és társadalmi innovációs készségek 

fejlesztése 

- emberi erőforrások technológiai változásokhoz és a 

piaci igényekhez való jobb alkalmazkodásának 

elősegítése képzési programok által 

- transznacionális gyakorlati megoldások a vállalkozói 

kultúra és tanulás elősegítése érdekében, 

klasztertámogatási programok 

- beruházás-finanszírozáshoz és innovatív kezdő 

vállalkozásokhoz való jobb hozzáférést szolgáló 

stratégiák és eszközök kidolgozása 

- társadalmi innováció és a társadalmi szolgáltatások 

elősegítésére irányuló környezeti feltételek, készségek és 

kompetenciák javítása a társadalmi igényeknek való jobb 

megfelelés, illetve a régiók és közintézmények 

kapacitásának további erősítése céljából 

- közös oktatási kínálat kiépítése (pl.: a fenntartható 

közlekedési ágazatban) 

1b: A vállalkozások K+I 

beruházásainak 

előmozdítása, valamint a 

vállalkozások, a kutatási és 

fejlesztési központok és a 

felsőoktatási ágazat közötti 

kapcsolatok és szinergiák 

létrehozása, különös 

tekintettel a termék- és 

szolgáltatásfejlesztésbe, a 

technológiaátadásba, a 

társadalmi innovációba 

2. A környezetért 

és a kultúráért 

felelős Duna 

Régió 

 

70.746.194,03 

2.1. A természeti és kulturális örökség, valamint az 

erőforrások fenntartható használata 

Közös és integrált fellépések javítása, hogy a 

fenntartható fejlődési és növekedési stratégiák alapjaként 

meg lehessen őrizni és kezelni lehessen a Duna Régió 

természeti és kulturális örökségének és erőforrásának 

sokféleségét. 

 

2.2. Ökológiai folyosók helyreállítása és 

6. c) a természeti és 

kulturális örökség 

megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése 

 

 

 

 

6. d) a biológiai sokféleség 



Prioritás tengely Specifikus célok 

Kapcsolódó beruházási 

prioritás (az 1301/2013, 

valamint az 1299/2013/EU 

rendelet alapján) 

menedzsmentje 

Nagyszabású bio-folyosók és vizes élőhelyek 

fenntartásának, helyreállításának és kezelésének 

eredményes módjainak javítása, hozzájárulva ezáltal az 

európai jelentőségű ökoszisztémák nagyobb fokú 

védettségéhez. 

 

2.3. Transznacionális vízgazdálkodás és árvízvédelem 
Közös és integrált fellépések erősítése a Partnerországok 

vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek továbbfejlesztése és 

megvalósítása céljából a Duna Vízgyűjtő-gazdálkodási 

Tervének megfelelően a transznacionális vízgazdálkodás 

és árvízveszély-megelőzés javítása érdekében. 

 

2.4. Jobb felkészülés a katasztrófakockázatok 

kezelésére 
Míg a 2.3 célkitűzés célja a kockázat megelőzése, addig 

a 2.4 a már kialakult kockázatok kezelését célozza 

(katasztrófavédelmi szervezetek közötti együttműködés): 

Közös kockázatkezelési stratégiák és cselekvési tervek, 

tudásbázisok, jövőképek, képzési programok felkészülés 

céljából stb. 

és a talaj megóvása és 

helyreállítása és az 

ökoszisztéma-

szolgáltatások elősegítése, 

többek között a Natura 

2000 és a zöld 

infrastruktúrák révén 

 

 

3. Jobban 

összekapcsolt és 

energiatudatos 

Duna Régió 
 

46.425.702,64 

3.1. Környezetbarát és biztonságos közlekedési 

rendszerek, városok és vidéki települések 

kiegyensúlyozott megközelíthetőségének támogatása: 

- közlekedésben érintett felek közötti koordináció és 

transznacionális integráció javítása a környezetbarát 

közlekedési folyosók megfelelőbb irányítása és kezelése 

érdekében 

- energiahatékony teher- és személyfuvarozást elősegítő 

platformok 

- alacsonyabb rendű utak összekapcsolása a TEN-T 

rendszerrel (stratégiai tervezés szintjén) 

- kikötő (infrastruktúra) fejlesztés területén szerzett 

know-how, tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje 

- integrált megközelítések kidolgozása a közlekedési 

rendszereknek a Duna ökoszisztémájára gyakorolt 

hatásainak csökkentése érdekében 

- felek közötti koordináció a további multimodiális 

csomópontok, terminálok és kapcsolatok kialakítása 

érdekében, modális váltás ösztönzése 

- tömegközlekedés és egyéb fenntartható közlekedési 

módok összekapcsolásának jobb szervezése 

- határokon átnyúló kerékpárutak kialakításának 

ösztönzése a Duna régióban 

3.2. Az energiabiztonság és energiahatékonyság 

javítása: 

- közös energia infrastruktúra-fejlesztési lehetőségek 

megvizsgálása 

- intelligens elektromos hálózatokra vonatkozó 

7. b), 7. e) 

 



Prioritás tengely Specifikus célok 

Kapcsolódó beruházási 

prioritás (az 1301/2013, 

valamint az 1299/2013/EU 

rendelet alapján) 

szakpolitika és a közös cselekvési tervek támogatása 

- energiahatékonysági koncepciók gyakorlati 

transznacionális koordinálása 

- szaktudás és tapasztalat megosztása 

4. Jól kormányzott 

Duna Régió 
 

28 739 154,13 

4.1. Jelentősebb társadalmi kihívások kezelésére 

szolgáló intézményi kapacitások növelése 

4.2. Az EUDRS kormányzása 

11. a)  

11. b)  

Az együttműködési program költségvetése: 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) 202,1 millió euró, az Előcsatlakozási 

Eszközből (IPA) 19,8 millió euró, azaz összesen 221,9 millió euró uniós forrás áll 

rendelkezésre a program keretében megvalósítandó fejlesztésekre. Az uniós forráskeretet a 

partnerországok nemzeti hozzájárulásai, valamint projektek szintű társfinanszírozás egészíti 

ki, így összesen hozzávetőlegesen 263 millió euró összköltségvetéssel rendelkezik majd a 

Duna Transznacionális Program. 

A Duna Transznacionális Program végrehajtása: 

A program végrehajtását közös intézményi struktúrák irányítják (közös irányító hatóság, 

ellenőrző hatóság, igazoló hatóság és közös titkárság), amelyeket a programozó munkacsoport 

2013. márciusi döntése értelmében Budapesten állítanak fel. 

A program első pályázati felhívása várhatóan 2015. szeptember második felében kerül 

meghirdetésre október végi határidővel, melynek keretében a rendelkezésre álló forrás kb. 

40%-ának projektszintre allokálásáról dönt a programvégrehajtó bizottság. A felhívás 

kétkörös lesz, azaz első körben (melynek határideje az említett október vége) csupán egy 

projekt-koncepciót kell benyújtani, és az így kiválasztott projektgazdák lesznek meghívva a 

második körös, részletes projektterv benyújtására. 

A program beruházást nem támogat, a támogatható tevékenységek között a következők 

szerepelnek: tapasztalat- és legjobb gyakorlatok cseréje, szabályozás-harmonizáció, 

döntéstámogatási rendszerek kialakítása /pl. beavatkozások lehetséges hatásainak modellezése 

révén/ technológia-transzfer, kisebb PILOT beruházások keretében megoldások tesztelése). 

Kizárólag olyan projektek támogathatóak, amelyet legalább 3 különböző országból 

származó partneri konzorcium nyújt be, a jellemző projektméret azonban 8-12 

partnerszervezetet jelent 5-7 ország részvételével, 1 – 5 millió EUR összköltségvetéssel. 

 


