
17. számú függelék 

 

Országhatáron átnyúló Uniós fejlesztési programok 

(kapcsolódik a program 1.1.3. fejezetéhez és  
kiegészíti a 13-16. számú függeléket) 

 
 

A határon átnyúló együttműködések keretében az alábbiakban ismertetésre kerülő 
intézkedésekhez kapcsolódó, a megye fejlesztését szolgáló projektcsomagok 
megvalósítása javasolt: 

 

CENTROPE kezdeményezés 

Projektcsomag: A humántőke fejlesztése, a tudásrégió megteremtése, a kulturális és turisztikai 

kínálat kiaknázása 

 I. A CENTROPE térség határon átnyúló fejlesztése 

Projektcsomag-elem Határon átnyúló fejlesztési 
szükséglet 

1 A térség tudás tőkéjének hasznosítása 
az energetika, az élettudomány, az 
intelligens mobilitás és az agrárinnováció 
területén. 

A/2. Agrárinnováció, agrár 
együttműködések (agrárinnováció, 
fenntartható mezőgazdálkodás, 
értékesítési láncok, akvakultúra) 

A/5. Innovációs és tudományos 
együttműködések (kutatóközpontok 
között / kutatóközpontok és a 
vállalkozások különböző szintjei között) 

2 Kapcsolódás a CENTROPE 
energiaklaszter kezdeményezéséhez 
(megújuló erőforrások, 
energiahatékonyság, határon átívelő 
stratégiai partnerségek, know-how és 
információ terjesztés, 
technológiaátadás) 

B/3. Helyi megújuló energiaforrások 
hasznosítása 

3 Integrált munkaerőpiac kialakítása, a 
versenyképes régió szükségleteinek 
megfelelő szakértelem-bázis biztosítása 

(közös munkaerőpiac, közös humántőke-
fejlesztési agenda, szakképzési 
rendszerek harmonizációja, szomszéd 
nyelvek ismerete) 

A/3. Határon átnyúló munkaerő-piaci 
együttműködések 
A/4. Együttműködés a duális képzés 

területén a képzések különböző szintjein 
(középfokú, felsőfokú) 

4 Határokon átívelő sűrű és hatékony 
tömegközlekedés. 

C/1. Alacsony széndioxid kibocsátású 
közös közlekedési rendszerek 
C/2. Ingázást szolgáló közösségi 
közlekedési fejlesztések megvalósítása 

5 Transznacionális urbanisztikai hálózat 
kialakítása különös tekintettel a 
CENTROPE határon átnyúló policentrikus 
városhálózati együttműködésében való 
részvételre (közös település- és 
területrendezési dokumentumok 
kidolgozása) 

D/2. Urbanisztikai, településhálózati 
együttműködések 
F/2. Intézményi együttműködések 



 I. A CENTROPE térség határon átnyúló fejlesztése 

Projektcsomag-elem Határon átnyúló fejlesztési 
szükséglet 

6 Tematikus turisztikai klaszterek 

létrehozása (bor, fürdők, barokk és XIX. 
század), kombinált turisztikai ajánlatok 
kialakítása 

E/2. Érték alapú turizmus (térségi 

potenciálokra építő turizmus, természeti 
és kulturális értékek; ökoturizmus, TDM) 

7 Határon átnyúló közszolgáltatási 
rendszer és egyeztető platform 
létrehozása a határon átnyúló 
vonzáskörzettel rendelkező 
szolgáltatások területi gazdaságossági 
szempontok szerinti megszervezésével 
(a határon átnyúló szolgáltatásszervezés 
funkcionális, finanszírozási és jogi 
lehetőségeinek vizsgálata, a potenciális 
igények felmérése, a lakosság és a 
döntéshozók tájékoztatása a határon túli 
funkciók igénybevételéről) 

D/1. Közszolgáltatási együttműködések, 
kapacitások megosztása, fejlesztése, 
funkciók összehangolása 
F/1. Közös információs rendszerek 
kialakítása 

8 Együttműködés a Duna, megyét érintő, 
határon átnyúló vízgyűjtő területtel 
rendelkező mellékfolyóinak 
ökoszisztémáinak védelmében és 
vízgazdálkodásában. 

B/1. Környezetügyi együttműködések a 
természetvédelem, a környezetvédelem, 
a tájgazdálkodás, a tájrehabilitáció és a 
környezeti nevelés témakörében  
B/2. Környezetügyi együttműködések a 
vízgazdálkodás és a katasztrófavédelem 
(elsősorban árvíz és belvíz) területén 

9 Intézményi együttműködések a térség 
kohéziójának erősítése érdekében 

F/2. Intézményi együttműködések 

 

Országhatár menti együttműködések 

Projektcsomag: Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (ETT-k) 

 

 II. Az RDV térség határon átnyúló fejlesztése 

Projektcsomag-elemek Határon átnyúló fejlesztési 
szükséglet 

1 Határon átnyúló közlekedési szövetség, 
regionális közlekedésfejlesztési platform 

létrehozása (közös közlekedésbiztonsági 
kérdések tisztázása), valamint határon 
átnyúló fenntartható közösségi 
közlekedési rendszerek kialakítása az 
interoperabilitás megteremtésével 
(összehangolt, kereslethez igazodó 
ütemes menetrendek, elektronikus 

regionális jegy- és bérletrendszer, 
tarifarendszer, valós idejű utas-
tájékoztatás stb.) 

C/1. Alacsony széndioxid kibocsátású 
közös közlekedési rendszerek 

C/2. Ingázást szolgáló közösségi 
közlekedési fejlesztések megvalósítása 
C/3. Közös közlekedésbiztonsági 
fejlesztések 



 II. Az RDV térség határon átnyúló fejlesztése 

Projektcsomag-elemek Határon átnyúló fejlesztési 
szükséglet 

3 A Duna mente integrált 

környezetvédelmi rehabilitációja és 
katasztrófa-elhárítása (közös 
információs, monitoring és 
környezetértékelési rendszerek, 
vízgazdálkodási, árvízvédelmi és 
kockázatkezelési koncepciók, stratégiák 
és cselekvési tervek kidolgozása) 

B/1. Környezetügyi együttműködések a 

természetvédelem, a környezetvédelem, 
a tájgazdálkodás, a tájrehabilitáció és a 
környezeti nevelés témakörében 
B/2. Környezetügyi együttműködések a 
vízgazdálkodás és a katasztrófavédelem 
(elsősorban a szélsőséges időjárás 
következményei, pl. árvíz, belvíz, 
szárazság) területén 

4 Részvétel az RDV EGTC hatékony 
érdekképviseletének megteremtésében a 
Duna Stratégia keretein belül (jó 
gyakorlatok megosztása, a Duna 
Stratégiához kapcsolódó akcióterv 
készítése, projektek kidolgozása) 

F/2. Intézményi együttműködések 

5 Nagytérségi szintű befektetői és üzleti 

információs program összeállítása 
(befektetési és vállalkozói adatbázis 
összeállítása és megjelenítése, 
befektetői közvetítő ügynökség 
létrehozása, nagybefektetői 
érdekegyeztető klub elindítása, a 
telephelyek közös felmérése és 
kiajánlása) 

A/1. Gazdasági együttműködések 

(klaszterek, logisztikai hálózatok) 
F/1. Közös információs rendszerek 
kialakítása 

6 A KKV szektor innovációs potenciáljának 
növelése a vállalatok közti klaszter- és 
beszállító-szintű együttműködések 
ösztönzésével, különös tekintettel a 
járműiparra és az agrárszektorra (K+F 
együttműködés, munkaerő-piaci 
együttműködés, KKV-k fejlesztése, 
szerepük növelése, új piacok együttes 
megszerzése) 

A/1. Gazdasági együttműködések 
(klaszterek, logisztikai hálózatok) 
A/5. Innovációs és tudományos 
együttműködések (kutatóközpontok 
között / kutatóközpontok és a 
vállalkozások különböző szintjei között) 

7 A határon átnyúló munkaerő mobilitás 
támogatása különös tekintettel az 
EURES-T Pannonia és az EURES-T 
Danubius által nyújtott szolgáltatások 
fejlesztésére (tájékoztatási 

tevékenységek fejlesztése, állásbörzék 
és tanulmányutak szervezése, 
nemzetközi szakmai egyeztetések a 
munkaadók, a munkavállalók és a 
munkaügyi hivatalok bevonásával) 

A/3. Határon átnyúló munkaerő-piaci 
együttműködések 

8 Határon átnyúló szolgáltatásszervezés 
feltételeinek megteremtése különös 

tekintettel az egészségügyi funkciókra (a 
határon átnyúló betegellátás 
megteremtése érdekében közös 
humánerőforrás-képzési programok 
kidolgozása, távdiagnosztikai, 
információs-kommunikációs rendszer 
kiépítése) 

D/1. Közszolgáltatási együttműködések, 
kapacitások megosztása, fejlesztése, 

funkciók összehangolása 



 

 III. A Fertő térség határon átnyúló fejlesztése 

Projektcsomag-elemek Határon átnyúló fejlesztési 

szükséglet 

1 Energia-hatékony ökomobilitási 
rendszerek fejlesztése (alapozás a Fertő-
Hansági Környezetbarát Mobilitás című 
projekt eredményeire, határon átnyúló 
kerékpárút-hálózat létrehozása, helyi 
érdekű vasút fejlesztése) 

C/1. Alacsony széndioxid kibocsátású 
közös közlekedési rendszerek 
C/4. Kerékpáros hálózat fejlesztése 

2 Integrált helyitermék-program 
kidolgozása összhangban az 
ökoszisztémák védelmével, közös 
védjegyrendszer és brand kialakítása, a 
borkultúra támogatása 

E/4. Helyi termékek fejlesztése 

3 A természeti és kulturális értékek 
fenntartható használata, a 

természetvédelmi területek határon 
átnyúló térségfejlesztési potenciáljának 
kiaknázása (közös 
környezetgazdálkodási, világörökségi, 
természetvédelmi kezelési tervek 
készítése, zöldinfrastruktúra-
befektetések menedzselése) 

B/1. Környezetügyi együttműködések a 
természetvédelem, a környezetvédelem, 

a tájgazdálkodás, a tájrehabilitáció és a 
környezeti nevelés témakörében 
E/2. Érték alapú turizmus (térségi 
potenciálokra építő turizmus, természeti 
és kulturális értékek; ökoturizmus, TDM) 

4 Határon átnyúló víztestek és élőhelyek 

összehangolt kezelése (együttműködés a 
vízgazdálkodás területén, vizes 
élőhelyek rehabilitációja, a fertői 
nádasok vízutánpótlásának biztosítása), 
fajvédelmi tevékenységek (közös 
megfigyelési, értékelési és információs 
rendszer) 

B/1. Környezetügyi együttműködések a 

természetvédelem, a környezetvédelem, 
a tájgazdálkodás, a tájrehabilitáció és a 
környezeti nevelés témakörében 
B/2. Környezetügyi együttműködések a 
vízgazdálkodás és a katasztrófavédelem 
(elsősorban a szélsőséges időjárás 
következményei, pl. árvíz, belvíz, 
szárazság) területén 
F/1. Közös információs rendszerek 
kialakítása 

5 Az ökoturisztikai infrastruktúra 
fejlesztése (határon átnyúló tematikus 
utak, kishajózási útvonalak, 
tanösvények, nyári táborok, turisztikai 

információs központok létesítése) 

E/2. Érték alapú turizmus (térségi 
potenciálokra építő turizmus, természeti 
és kulturális értékek; ökoturizmus, TDM) 

6 Közös szemléletformálási akciók, 
környezeti nevelés, diákcsereprogramok 

B/1. Környezetügyi együttműködések a 
természetvédelem, a környezetvédelem, 
a tájgazdálkodás, a tájrehabilitáció és a 
környezeti nevelés témakörében 
E/1. Emberek közötti (people-to-people) 
együttműködések, programok 
E/3. Hagyományőrzés, térségi identitás 
erősítése 

 

 IV. Az Arrabona térség határon átnyúló fejlesztése 

Projektcsomag-elemek Határon átnyúló fejlesztési 

szükséglet 



 IV. Az Arrabona térség határon átnyúló fejlesztése 

Projektcsomag-elemek Határon átnyúló fejlesztési 
szükséglet 

1 Energia-hatékony, fenntartható vízi 

közlekedés megteremtése (kikötők, 
kompok, révek rendszerének kiépítése) 
a Dunabusz projekt eredményeire építve 

C/1. Alacsony széndioxid kibocsátású 

közös közlekedési rendszerek 

2 A vízgazdálkodási együttműködés 
továbbfejlesztése, a vízkészletek 
fenntartható hasznosításának biztosítása 
(a határon átnyúló helyi vízbázis közös 
állapotfelmérése, projektjavaslatok 
kidolgozása, a vízrajzi információs 
rendszer továbbfejlesztése, a vízügyi 
szakhatóságok helyi határon átnyúló 
együttműködésbe való bevonásának 
támogatása) 

B/2. Környezetügyi együttműködések a 
vízgazdálkodás és a katasztrófavédelem 
(elsősorban árvíz és belvíz) területén 
F/1. Közös információs rendszerek 
kialakítása 

3 Határon átnyúló partnerség kialakítása 
az árvízvédelmi veszély- és 

kockázatfelmérés és -elhárítás 
érdekében 

B/2. Környezetügyi együttműködések a 
vízgazdálkodás és a katasztrófavédelem 

(elsősorban árvíz és belvíz) területén 

4 A Duna és mellékágainak, valamint 
mellékfolyóinak rehabilitációja (a vizes 
élőhelyek rehabilitációja, a vízszintek 
helyreállítása) 

B/1. Környezetügyi együttműködések a 
természetvédelem, a környezetvédelem, 
a tájgazdálkodás, a tájrehabilitáció és a 
környezeti nevelés témakörében 

5 Határon átnyúló mezőgazdasági 
termékklaszter létrehozása, Duna menti 
helyitermék-program kidolgozása (a 
termelés, raktározás, feldolgozás, 
értékesítés és marketing határon átnyúló 
alapjainak megteremtése) 

A/2. Agrárinnováció, agrár 
együttműködések (agrárinnováció, 
fenntartható mezőgazdálkodás, 
értékesítési láncok, akvakultúra) 
E/4. Helyi termékek fejlesztése 

6 Határon átnyúló agrárinnovációs 
tevékenységek támogatása (a megújuló 
energiaforrások közös felmérése és 

használata, gazdaképzési programok 
kidolgozása, a táji és piaci 
adottságokhoz, valamint a 
klímaváltozáshoz igazodó agrotechnika 
támogatása, alternatív 
jövedelemszervezési módok keresése) 

A/2. Agrárinnováció, agrár 
együttműködések (agrárinnováció, 
fenntartható mezőgazdálkodás, 

értékesítési láncok, akvakultúra) 
B/3. Helyi megújuló energiaforrások 
hasznosítása 

7 Határon átnyúló kerékpáros és vízi 
turisztikai rendszer kialakítása: a 
Szigetköz és a Csallóköz körüli 
kerékpárút-hálózat fejlesztése (az 
EuroVelo hálózat és a SacraVelo 
kerékpáros zarándokút bekapcsolása), a 
nagyobb vízfolyások határon átnyúló vízi 
turisztikai infrastruktúrájának kiépítése 

C/4. Kerékpáros hálózat fejlesztése 
E/2. Érték alapú turizmus (térségi 
potenciálokra építő turizmus, természeti 
és kulturális értékek; ökoturizmus, TDM) 

8 Egységes dunai turisztikai 
desztinációfejlesztés, közös turisztikai 
desztinációs menedzsement kialakítása, 
fejlesztése 

E/2. Érték alapú turizmus (térségi 
potenciálokra építő turizmus, természeti 
és kulturális értékek; ökoturizmus, TDM) 
F/1. Közös információs rendszerek 
kialakítása 

9 A mikrotérség társadalmi kohézióját 
erősítő közös kulturális 
programsorozatok támogatása. 

E/1. Emberek közötti (people-to-people) 
együttműködések, programok 

 



 

Projektcsomag: a vonzáskörzetek elérhetőségének javítása, infrastrukturális 

fejlesztések 

 V. Győr vonzáskörzetének határon átnyúló funkcióerősítése 

Projektcsomag-elemek Határon átnyúló fejlesztési 
szükséglet 

1 Csatlakozás a térség integrált 
munkaerőpiacához 

A/3. Határon átnyúló munkaerő-piaci 
együttműködések 

2 A határon átnyúló ingázás és tanulói 
migráció kiszolgálása érdekében 

közösségi közlekedési kapcsolatok 
kiépítése Pozsony, Nagymegyer és 
Dunaszerdahely irányába 

C/2. Ingázást szolgáló közösségi 
közlekedési fejlesztések megvalósítása 

3 Közös oktatási és kutatási programok 
kidolgozása különös tekintettel a 
műszaki tudományok és az 
orvostudomány területére fókuszálva 

A/5. Innovációs és tudományos 
együttműködések (kutatóközpontok 
között / kutatóközpontok és a 
vállalkozások különböző szintjei között) 

4 A határon átnyúló egészségügyi ellátás 
megszervezése (közös szolgáltatási 
rendszer kialakítása a sürgősségi 
betegellátás, a sportkórházi 
szolgáltatások és az egészségügyi 
rekreáció területén, a győri kórházban 
kialakított nemzetközi 

gasztroenterológiai oktató központra 
építve képzések, továbbképzések 
szervezése, távdiagnosztikai rendszer 
kiépítése a programba bekapcsolódó 
kórházak között, a szlovákiai kórházak 
bekapcsolása a győri sportrehabilitációs 
központ munkájába, tájékoztató 
kampány az EU-direktívával 

kapcsolatban a két ország lakosságának 
magasabb fokú informáltsága és a 
komplementer szolgáltatások 
népszerűsítése érdekében) 

D/1. Közszolgáltatási együttműködések, 
kapacitások megosztása, fejlesztése, 
funkciók összehangolása 

5 A képzési rendszerek kínálatának 
határon átnyúló összehangolása 
(tudásátadás és tapasztalat-megosztás a 
duális szakképzés terén, kölcsönös 
üzemlátogatások, szakmai képzési és 
csereprogramok kidolgozása) 

A/4. Együttműködés a duális képzés 
területén a képzések különböző szintjein 
(középfokú, felsőfokú) 

6 Integrált járműipari beavatkozások, a 
határon átnyúló közép-európai autóipari 
csomóponti térség megerősítése a 
beszállítóvá válás, a klaszteresedés és a 

közös piacok megcélzása érdekében 
(közös K+F+I projektek indítása 
együttműködésben a térségi 
felsőoktatási intézményekkel, kutató- és 
tudásközpontokkal, a know-how 
transzfer támogatása, tudásbázis 
működtetése hozzájárulva a spin-offok 
megvalósulásához) 

A/1. Gazdasági együttműködések 
(klaszterek, logisztikai hálózatok) 
A/5. Innovációs és tudományos 
együttműködések (kutatóközpontok 

között / kutatóközpontok és a 
vállalkozások különböző szintjei között) 

 



 

 VI. Mosonmagyaróvár térségének kapcsolódás a pozsonyi agglomeráció 
potenciáljához 

Projektcsomag-elemek Határon átnyúló fejlesztési 

szükséglet 

1 Határon átnyúló város-vidék partnerség 
és területi kormányzási rendszer 
létrehozása Pozsonnyal és az ausztriai 
településekkel együttműködésben, 
tematikus jövőtervezési műhelyek 
megszervezése a határ menti 

agglomeráció településeinek 
összefogásával 

D/2. Urbanisztikai, településhálózati 
együttműködések 

2 A városkörnyéki, városellátó funkciók 
erősítése (rekreációs, sport, turisztikai, 
agrár és egyéb funkciók összehangolása) 

D/1. Közszolgáltatási együttműködések, 
kapacitások megosztása, fejlesztése, 
funkciók összehangolása 

3 A nagyvárosi funkció-elérhetőség és az 
ingázás támogatása: fenntartható 
közlekedési módok támogatása különös 
tekintettel a szlovák-osztrák vízi 
közlekedési rendszerre való 
kapcsolódásra és a hiányzó vasúti 
közösségi közlekedési viszonylat 
elindítására. Említést érdemel az 
Eurovegas, a tervezett bezenyei 
kaszinóváros. 

C/1. Alacsony széndioxid kibocsátású 
közös közlekedési rendszerek  
C/2. Ingázást szolgáló közösségi 
közlekedési fejlesztések megvalósítása 

4 Pozsony gazdasági dinamikájának 
becsatornázása, célzott agglomerációs 
munkaerő-áramlási és KKV-fejlesztési 
együttműködések, különös tekintettel az 
innováció-áramlás támogatására 

A/1. Gazdasági együttműködések 
(klaszterek, logisztikai hálózatok) 
A/3. Határon átnyúló munkaerő-piaci 
együttműködések 
A/5. Innovációs és tudományos 
együttműködések (kutatóközpontok 
között / kutatóközpontok és a 

vállalkozások különböző szintjei között) 

 

 VII. Sopron vonzáskörzetének határon átnyúló funkcióerősítése 

Projektcsomag-elemek Határon átnyúló fejlesztési 
szükséglet 

1 Fenntartható mobilitás: a környezetbarát 
kerékpáros és vasúti közlekedési 
rendszerek, technológiák támogatása a 
hivatásforgalomban és a turizmusban 
(alapozás a GreMo Pannonia projekt 
eredményeire)  

C/1. Alacsony széndioxid kibocsátású 
közös közlekedési rendszerek 
C/2. Ingázást szolgáló közösségi 
közlekedési fejlesztések megvalósítása 

2 Határon átnyúló logisztikai övezet 

kialakítása (intelligens közös logisztikai 
információs rendszer kiépítése, a 
kapacitások összehangolása) 

A/1. Gazdasági együttműködések 

(klaszterek, logisztikai hálózatok) 
F/1. Közös információs rendszerek 
kialakítása 



 VII. Sopron vonzáskörzetének határon átnyúló funkcióerősítése 

Projektcsomag-elemek Határon átnyúló fejlesztési 
szükséglet 

3 Határon átnyúló betegellátási rendszer 

megteremtése, a kórházi és 
egészségturisztikai funkciók erősítése, a 
speciális ellátástípusok határon átnyúló 
összehangolása, a fogászati és 
gyógyturizmus fejlesztése 

D/1. Közszolgáltatási együttműködések, 

kapacitások megosztása, fejlesztése, 
funkciók összehangolása 
E/2. Érték alapú turizmus (térségi 
potenciálokra építő turizmus, természeti 
és kulturális értékek; ökoturizmus, TDM) 

4 A kulturális és építészeti örökség 
fenntartható hasznosítására építő 
városfejlesztés (a jó gyakorlatok, 
tapasztalatok megosztása, közös 
hálózatokban, projektekben való 
részvétel), közös kulturális 
rendezvények és mesterkurzusok 
megszervezése, a kreatív iparágak 
támogatása 

D/2. Urbanisztikai, településhálózati 
együttműködések 
E/1. Emberek közötti (people-to-people) 
együttműködések, programok 
E/2. Érték alapú turizmus (térségi 
potenciálokra építő turizmus, természeti 
és kulturális értékek; ökoturizmus, TDM) 

5 A térségi szereplők felkészítése a 

határon átnyúló együttműködésekben 
való részvételre (képzési programok 
összeállítása, a kétnyelvűség 
támogatása) 

E/1. Emberek közötti (people-to-people) 

együttműködések, programok 
F/2. Intézményi együttműködések 

6 Csatlakozás a térség integrált 
munkaerőpiacához, figyelemmel a más 
magyar megyékből ideiglenesen ide 
költözöttekre is 

A/3. Határon átnyúló munkaerő-piaci 
együttműködések 

7 Együttműködések a duális szakképzések 
területén (a szomszédos ország 
szaknyelveinek elsajátítása a szomszéd 
országból érkező szolgáltatásokat 
igénybevevők jobb kiszolgálása 
érdekében)  

A/4. Együttműködés a duális képzés 
területén a képzések különböző szintjein 
(középfokú, felsőfokú) 

8 Egyetemek közti kutatási projektek 

véghezvitele a természet- és 
környezetvédelem, a környezet- és 
erdőgazdálkodás, a pedagógia és a 
kultúra területén, közös régészeti- és 
történelemkutatások 

A/5. Innovációs és tudományos 

együttműködések (kutatóközpontok 
között / kutatóközpontok és a 
vállalkozások különböző szintjei között) 

9 Intézményi kapacitások határon átnyúló 
kitekintésű fejlesztése, kétoldali 
intézményi együttműködések 
támogatása. 

D/1. Közszolgáltatási együttműködések, 
kapacitások megosztása, fejlesztése, 
funkciók összehangolása 

 

 


