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Regionális nemzetközi kapcsolatok

Jogi alapok:
• Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek 

Határmenti Együttműködéséről szóló Európai 
Keretegyezmény (CoE, 1980; magyar ratifikáció: 
1994): határon átnyúló kapcsolatok kialakításának 
lehetősége regionális és nemzeti szinten, 
összhangban a nemzetközi jog szabályaival.

- EU regionális politikája: 1080/2006/EC, 
1083/2006/EC, 1085/2006/EC rendeletek. 



Regionális nemzetközi kapcsolatok

„Madridi típusú” el őnyei:
• Bármilyen területre kiterjedhet (pl. város- és 

községfejlesztés, környezetvédelem, közösségi 
infrastruktúra, lakossági szolgáltatások, 
segítségnyújtás katasztrófahelyzetekben stb.);

• Együttműködés keretei szabadon meghatározhatók;
• Nem szükséges államközi egyezmény;
Hátrányai:
• Partnerország nemzeti szinten kontrollálhatja;
• Partnerek kompetecniájának szimmetriája nem 

biztosított;
• Forráshiány.



Regionális nemzetközi kapcsolatok

„Madridi típusú” magyar gyakorlat:
• Testvértelepülési, melyei kapcsolatok;
• Önkormányzati feladatok szintjén marad (oktatás, 

egészségügy, tűzoltók), amennyiben erről továbblép, 
kompetenciahiány lép fel;

• Erős személyfüggő jelleg (politikai váltással elhal);
• Periodikus protokollátogatások;
• Fenntarthatóság megoldatlansága (finanszírozás).



Regionális nemzetközi kapcsolatok

EU regionális politikája:
• Hármas célrendszer: Kohézió – Versenyképesség –

Területi együttműködés.
• Nemzetközi jogi megállapodás szükséges (EU-

tagság, társult tagság, MoU);
• Tematikusan kötött, szektorális szemlélet;
• Nemzeti kontroll korlátozott;
• Projektszemlélet: finanszírozás a projekt idejére 

biztosított;
• Konkrét és számonkérhető eredmények.



Regionális nemzetközi kapcsolatok

EU regionális politikájához köthet ő kapcsolatok 
Magyarországon:

• A regionális szint úttörő szerepe (meglévő 
szakpolitikai kompetenciák)

• Lassú spillover a közigazgatási szintekre (megye, 
város);

• Állami szervek rugalmatlanságuk miatt gyakran 
alkalmatlanok;

• Projektmenedzsment-kapacitások hiánya;
• Projektek elszigetelt jellege, tényleges eredmény 

nélkül: „megélhetési projektelés”;
• Projektek fenntarthatósága nem biztosított a lezárást 

követően.



A Dél-
Dunántúl 

nemzetközi 
kapcsolatai



Foreign relations strategy of 
South Transdanubia

Thematic objectives:
1. Economy development, innovation;
2. Strengthening relations in connection with the European Capitol of Culture 

– Pécs 2010;
3. Cooperation in human resources development, education, employment 

based on the region’s universities

Territorial priority axes:
(1) Cooperation with the counties of Croatia participating in cross-border 

cooperation;
(2) Cooperation with the regions participating in the EU Future Region 

initiative;
(3) Cooperation with the regions of the West Balkans;
(4) Interregional cooperation;
(5) Fostering relationships with the EU and other bodies operating in 

Brussels.



Meglévő kétoldalú megállapodáson 
alapuló kapcsolatok

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács:
- Région Rhône-Alpes (2006 óta);
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség:
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru 

(Romania);
- Centar za razvoj i podršku (CRP – Bosznia-

Hercegovina);
- Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

(Horvátország).
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Európai Területi Együttm űködési 
programok a Dél-Dunántúlon

Cross-border cooperation:
• HU-HR IPA CBC

Transnational cooperation:
• Central Europe;
• Southeast Europe;

Interregional cooperation:
• INTERREG IVC;
• Urbact;
• ESPON;
• Interact.



Hungary -Croatia IPA Cross -border 
Cooperation Programme

Priorities:
1. Sustainable Environment 

and Tourism
1.1. Sustainable and 

Attractive Environment
1.2. Sustainable Tourism in 

the Mura-Drava-
Danube River Area

2. Co-operative Economy and 
Intercommunity Human 
Resources Development
2.1. Co-operative economy;
2.2. Intercommunity Human 

Resources 
Development.



Magyar-horvát határátkel ők forgalma



Horvátország

• „Majdnem tag”: a tárgyalások lezáráshoz közeledik.
• Tagság várható időpontja: 2012 közepe.
• Az Előcsatlakozási Eszköz (IPA) valamennyi 

komponense rendelkezésére áll:
I. Transition Assistance and Institution Building,
II. Cross Border Co-operation,
III. Regional Development,
IV. Human Resources Development,
V. Rural Development.

• Felkészült megyei fejlesztési ügynökségek.
• Nagy aktivitás a határon átnyúló együttműködésben.



Central Europe 
Transnational 
Cooperation 
Progamme



Southeast Europe Transnational 
Cooperation Programme





Proje ktalapú nemzetközi kapcsolatok

• NEEBOR (INTERREG IVC): Networking for Enterprises in 
the Eastern External Border Regions;

• I3SME (Central Europe): Introducing Innovation Inside 
SMEs;

• ICER (INTERREG IVC): Innovative Concept of Eco-
accommodation approach in rural Regions: Public support 
policies for eco-investments;

• CROST II (HU-HR IPA CBC): Educational workshop 
series for revealing cross-border development 
opportunities.



ETE projektek jellemz ői

• Területi együttműködés szükségessége (CBC: két partner 
különböző oldalról, egyéb programok: min. 3 ország);

• Szoft projektek (CBC „félhard”);
• Kedvező társfinanszírozás: Objective 1 régióknak 85% + 10% 

nemzeti társfinanszírozás;
• Jellemző tevékenységek: tapasztalatcsere, közös fejlesztések 

előkészítése, megvalósítása; 
• Vezető partner elv: kétszintű szerződéses jogviszony 

(támogatási szerződés � együttműködési megállapodás);
• Kétszintű ellenőrzés (FLC: nemzeti szint, JTS: projektszint) �

lassú kifizetések, előfinanszírozás szükséges.



A többi magyar régió gyakorlata

• „Bajnokok”:
– Nyugat-Dunántúl: 4 CBC program, kicsi regionális OP, 

a Nyugat kapujában � intenzív nemzetközi 
kapcsolatok, állandó brüsszeli képviselet, 14 projekt;

– Észak-Alföld: erős megyék, erős Debrecen, innováció: 
intenzív részvétel európai hálózatokban, állandó 
brüsszeli képviselet, európai léptékű (interregionális) 
projektek nagy száma.

– Dél-Dunántúl: szerény lehetőségek, magyar 
regionalizmus „bölcsője”, erős balkáni kapcsolatok.

• Követők:
– Észak-Magyarország,
– Közép-Dunántúl;

• Passzívak:
– Dél-Alföld,
– Közép-Magyarország.



Regional representation in 
Brussels

� Officially established on 1 Jun 2006, operating since 
September 2006;

� Thematic priorities:
• Structural and regional policy;
• Urban development;
• Renewable energies.

• But also
• EU Danube Strategy;
• EU enlargement (Croatia);
• Pécs 2010 European Capitol of Culture.



Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség

• cím: H-7621 Pécs, Mária u. 3.

H-7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

• tel.: +36 72 513760

• fax: +36 72 513768

• web: www.deldunantul.eu




