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Az RDV ETT fő céljai 

A társulás megalakításának célja a határon 

átnyúló, nemzeti és regionális szintű 

együttműködés megkönnyítése és elősegítése, 

elsősorban határon átnyúló projektek és 

programok útján. 

. 

 



Az RDV ETT tagjai és területeik  

    A Rába-Duna-Vág Európai 

Területi Társulás 2011-ben 

alakult és 5 régió alkotja : 

 

 Pozsonyi kerület 

 Komárom-Esztergom megye 

 Nagyszombati kerület 

 Győr-Moson-Sopron megye 

 Pest megye 

 



Programterületek 

Nyugati programterület: Keleti programterület: 

SKHU/1701/1.1/002 
SKHU/1701/4.1/004 

 



A KPA végrehajtásában résztvevő intézmények 

A KPA 4 ernyőprojekten keresztül valósul meg:  

A nyugati programterület vezető partnere: 
Rába-Duna-Vág ETT 

A keleti programterület vezető partnere: 
Via Carpatia ETT 



Partnerek 

A KPA keretében a döntéshozatali jogkör a nemzeti szintről a régiós szintre került 



Programszintű együttműködés 

Monitoring 
Bizottság 

RDV ETT 
Nemzeti Hatóság  

(SzK Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Minisztériuma)  

Közös Titkárság 
(Széchenyi Programiroda) 

 

Irányító Hatóság 
(Külgazdasági és Külügyminisztérium)   

 



A Kisprojekt Alappal kapcsolatos  

előkészületek folyamata a nyugati programterületen 

belül 
I. kör (dokumentumok): 

 Az ernyőprojekt irányításához benyújtott kérvény  

   mindkét prioritási tengelyen belül  

 A KPA stratégiája mindkét prioritási tengelyen 

belül 

II. kör (dokumentumok): 

 Közös akcióterv 

 Projektértékelési kézikönyv 

 A KPA Monitoring Bizottság eljárási szabályzata 

 

 

 

 



A Kisprojekt Alappal kapcsolatos  

előkészületek folyamata a nyugati programterületen 

Kidolgozott dokumentumok:  

 A felhíváshoz kapcsolódó 

dokumentumok:  

 útmutató a pályázó számára  

 a pályázati űrlap és mellékletei 

 értékelőlapok 

 támogatásra jogosult költségek  

 egyéb   

 

 

 

 



A KPA céljai és prioritási tengelyei 

Fő célok:   

 határmenti társadalmi kohézió erősítése 

 hosszútávú együttműködés megerősítése 

 

 

 Specifikus cél 1. 1 - A határterület vonzerejének fokozása  

 

 

 Specifikus cél 4. 1  - A határon átnyúló intézményközi együttműködés 

szintjének javítása és az állampolgárok közötti  határon átnyúló 

együttműködés kiszélesítése 

 

1. Prioritási tengely – Természet és kultúra 

4. Prioritási tengely – Közintézmények és a határtárságben élő 

emberek határon átnyúló együttműködésének javítása   



PT1 – Természet és kultúra 

A prioritási tengely a Természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és 

fejlesztése c. prioritási célhoz járul hozzá 

Specifikus cél: A határterület vonzerejének fokozása 

• A régió endogén természeti és kulturális lehetőségeinek 

hatékonyabb kihasználása a helyi gazdaság hosszú távon 

fenntartható támogatása érdekében; 

• A társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése kulturális 

tevékenységek és a természet megőrzésével és védelmével 

kapcsolatos tevékenységek megvalósítása által; 

•  A társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése a természeti 

és kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek 

megvalósítása által; 

• A látogatók számának növelése a programterületen  



A KPA PT1 keretében támogatható tevékenységek 

Természet:  
 a kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése 

a programterületen, 
 a kiegészítő infrastruktúra felújítása vagy építése (helyszínek, 

látogatóközpontok jelölése, stb.), 
 a természetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatok megosztása 

a folyó menti területeken, 
 közös környezetvédelmi kampányok és oktatási programok 

kialakítása és megvalósítása,    
 erdészettel kapcsolatos programok kialakítása és megvalósítása 

gyermekek számára, 
 közösségi kertek létrehozása, 
 a természetes élőhelyek tisztítására és javítására irányuló 

programok kialakítása és megvalósítása, 
 stratégiák, tanulmányok, kutatások vagy tervek kidolgozása 

a természeti örökség megújítása érdekében (csak átfogó 
beruházási tervek kiindulásaként jogosult)   

 

 



A KPA PT1 keretében támogatható tevékenységek 

Turizmus:  
 kerékpárútvonalak (nem közutak) és a turisztikai infrastruktúra megújítása és 

megjelölése, 
 közös kerékpártúrák szervezése, 
 zöld útvonalak / öko utak építése, 
 kis vízi /folyami infrastruktúrák építése (pontonok, stb.), 
 kempingek / táborok létrehozása és kialakítása, 
 kerékpár, csónak, stb. bérbeadó közösségek alapítása és bővítése, 
 a kisléptékű turizmus koncepciójának kialakítása, amely a szolgáltatás vagy 

termékinnováció útján helyi környezetvédelmi vagy kulturális szempontokhoz 
kapcsolódik, 

 tematikus utazások szervezése (várak, kastélyok, történetek, mondák, stb.), 
 sport-és kulturális programok kialakítása a turisták számára, 
 innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT-megoldások) 

alkalmazása, 
 a magas hozzáadott értékkel rendelkező turizmus kihasználása specifikus 

szegmensekben: kulturális és környezetvédelmi turizmus, gasztronómiai 
turizmus, sportturizmus, konferenciaturizmus, agroturizmus, fürdő 
turizmus/gyógyturizmus (fürdők, termálfürdők), vallási turizmus, stb.  



A KPA PT1 keretében támogatható tevékenységek 
Kultúra:  
 a kulturális örökség népszerűsítése, 
 közös kiállítások és kísérő rendezvények szervezése, 
 közös vásárok szervezése a helyi termékek népszerűsítése 

érdekében, 
 oktatási programok szervezése kézművesek számára, 
 azon vallási helyek megőrzése és megújítása, amelyek a 

kulturális örökség részét képezik 
 zarándokutak kialakítása/megjelölése, 
 közös zarándokutak szervezése, 
 közös fesztiválok szervezése,  
 amfiteátrumok és azok környezetének építése, felújítása, 
 közös színházi alkotások előkészítése és bemutatása,  
 határon átnyúló kulturális együttesek létrehozása (színházi 

társulat, zenei együttes, táncegyüttes stb.), 
 a programterületen meglévő oktatási intézmények 

együttműködése a zene/színház területén, 
 tehetségkutató és támogató programok kialakítása és 

megvalósítása a művészet különféle ágazataiban, 
 kulturális rendezvények szervezése UNESCO testvérvárosok 

között, 
 dokumentumok digitalizálása könyvtárak számára. 

 

 



A KPA PT1 keretében támogatható tevékenységek 

Sport:  
 többfunkciós játszóterek építése, 

 közös sportrendezvények szervezése, 

 közös sportligák lebonyolítása,  

 versenyek rendezése különféle sporttevékenységek keretén belül, 

 sporttevékenységek szervezése a hátrányos helyzetű lakosság /  

marginalizált csoportok számára, 

 új, rendhagyó sportágak bemutatása. 

 



PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének 

javítása 

 

 
 A prioritási tengely a Jogi és közigazgatási együttműködés támogatása a lakosság  

és az intézmények között c. prioritáshoz járul hozzá 

 Specifikus cél: A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az 

állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése: 

• a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés erősítése, aktív, határokon átnyúló 

tapasztalatcsere, 

• a résztvevő intézmények kapacitásának javítása és a határon átnyúló tevékenységek iránti 

érdeklődés erősítése, 

• a kölcsönös megértés javulása és a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való 

közeledése, 

• a tartós (intézményesített) partnerségek számának növelése, 

• a határon átnyúló tevékenységekben való magas szociális (társadalmi) részvétel, 

• magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét lefedő események és 

rendezvények szervezése, 

• a kétnyelvűség színvonalának javulása a programterületen. 

 



A KPA PT4 keretében támogatható tevékenységek 
 jelentős, határon átnyúló hatással rendelkező stratégiák, tanulmányok, kutatások vagy tervek 

kidolgozása,  
 közös szakmai programok kialakítása (csereprogramok indítása a kultúra, oktatás, kutatás,stb. 

területén), 
 rendezvények szervezése az önkormányzatok között, a fiatalok, illetve fogyatékkal élő fiatalok 

közötti együttműködés kialakítása érdekében, 
 általános- és középiskolák közös rendezvényeinek szervezése, 
 átfogó, kétnyelvű szakmai műhely kialakítása az IKT eszközök biztonságos használatáról és 

a résztvevő régiók kulturális érték-térképéről (pl. kétnyelvű eszközök, IKT eszközök - kulturális 
szolgáltatások, archívumok, kutatás, stb.), 

 iskolázások, tapasztalatcserék (pl. tréningek, nyári iskolák, egyetemek, versenyek szervezése), 
 brossúrák, könyvek, DVD-k kiadása, kisfilmek, stb., 
 a közintézmények által nyújtott határon átnyúló szolgáltatások közös tervezése és kialakítása, 
 olyan jogi eszközök és IKT megoldások kialakítása, amelyek javítják a határon átnyúló 

szolgáltatások nyújtását (az információ-áramlás megerősítése, e-governance, m-governance és 
egyéb), 

 határon átnyúló szolgáltatások kialakítása az egészségügyi ellátás, oktatás, szociális 
szolgáltatások, biztonság, adminisztráció területén (pl. adatszolgáltatás, stb.),  

 a helyi érdekű médiák együttműködése (információcsere, közös tréningprogramok, stb.), 
 határon átnyúló médiák létrehozása, 
 a társadalom perifériájára szorult közösségekre irányuló programok kidolgozása és 

megvalósítása. 



ERFA pénzösszeg mértéke 
 

 PT1 – Természet és kultúra 

 

 

 

 PT 4 - Közintézmények és a határtérségben 

élő emberek határon átnyúló 

együttműködésének javítása 

 

1 324 376,50 euró 

3 973 129 euró 

25% 

75% 
PT 1 PT 4



A KPA keretében tervezett felhívások 

•A felhívás időtartama: 2 hónap 

•Költségvetés: a rendelkezésre álló 
forrás 20%-a 1. felhívás 

•Az értékelések gyakorisága: 6 hónap 

•Költségvetés: a keret 80%-a 

•A felhívás tervezett ideje: 2019, amíg a 
keretösszeg ki nem merül 

2. felhívás 



www.rdvegtc-spf.eu 
 

 

 

info@rdvegtc-spf.eu 
 

 

http://www.rdvegtc-spf.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/


Köszönöm a figyelmet! 

Ezen prezentáció tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Únió hivatalos álláspontját. 


