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Európai Regionális Fejlesztési Alap-

ból, illetve Ukrajna esetében hivata-

losan az Európai Partnerségi és 

Szomszédsági Eszközből történik. 

Négy prioritást különböztetünk meg: 

1. Az innováció támogatása Közép-

Európában, 2. Közép-Európa külső 

és belső elérhetőségének javítása,  

3. A környezet felelősségteljes hasz-

nálata, 4. Városok és régiók verseny-

képességének és vonzerejének nö-

velése. Ezek a prioritások még kü-

lönböző intézkedésekre bomlanak.  

További részletes információk a 

program honlapján érhetők el. 

A CENTRAL EUROPE prog-

ram célja a területi kohézió erősítése, 

a belső integráció előmozdítása és a 

versenyképesség növelése Közép-

Európában. A programba nyolc tagor-

szágból (Ausztria, Csehország, Né-

metország (csak bizonyos régiók), 

Magyarország, Olaszország (csak 

bizonyos régiók), Szlovákia, Lengyel-

ország, Szlovénia) és egy nem tagor-

szágból (Ukrajna (csak bizonyos régi-

ók)) lehet pályázni támogatásra. A 

programot úgy alakították ki, hogy a 

korábbi időszakok tapasztalatit és 

eredményeit felhasználva járuljon 

hozzá a lisszaboni és göteborgi célki-

tűzések megvalósításához. A finan-

szírozás a tagországok esetében az 
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Beszéljenek a számok!  

A programozási időszak végéhez közeledve érdemes megvizsgálni, hogy miként ala-
kultak a forráselosztások illetve a projektszámok az egyes prioritások tekintetében.  

A projektre előirányzott 231 millió euró ERFA támogatás teljes egésze lekötésre került 
az összesen 124 jóváhagyott projektben, melyből 151 projektben vesznek részt ma-
gyar partnerek. A partnerek számára már kifizetett ERFA támogatás meghaladja a 80 
millió eurót. A következő diagramokon összefoglalva láthatják a programot érintő leg-
fontosabb mutatószámokat.  
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2013. május 15-16-án, Padovában tartották a CENTRAL EUROPE program éves 

konferenciáját, amelynek fő témája és célja az volt, hogy a partnerek is hozzájárulhassa-

nak a következő programozási időszakban finanszírozandó témák meghatározásához. 

Több mint 350 érintett vett részt a rendezvényen, amelyen először a jelenlegi projektered-

mények fenntarthatóságára fókuszáltak, majd ebből próbáltak meg következtetéseket le-

vonni a következő időszakra vonatkozóan. Az esti fogadás keretében egy poszter kiállítá-

son ismerkedhettek meg a résztvevők a 124 projekttel, majd kihirdették a ”Film Reel 

CENTRAL EUROPE” verseny győztesét is. 

 

A két napos konferencia első napján a bevezető előadások után workshop-okat rendez-

tek, amelyek lehetőséget biztosítottek a hasonló táméban dolgozó projektpartnereknek, 

hogy tapasztalatokat cseréljenek és megvitassák a projekteredmények fenntarthatóságát. 

Az esti fogadáson bemutatásra került mind a 124 projekt, majd díjazták az i.e Smart, 

Creative Cities és az Act4PPP projekteket ”Film Reel CENTRAL EUROPE” verseny győz-

teseit. A versenyben résztvevő videók megtekinthetőek a program facebook oldalán. 

CENTRAL EUROPE Annual Event—Padova, Olaszország  
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A második napon a projekt partnereknek és minden döntéshozói szinten lévő érintettnek 

lehetősége volt véleménynyilvánításra a következő időszakra előirányzott prioritásokkal 

kapcsolatban. A délelőtti előadások után a résztvevők egy kerekasztal beszélgetést hall-

gathattak, amelyen megvitatták a téma-orientált területi együttműködés lehetséges határa-

it, a vállalkozások bevonásával kapcsolatos kihívásokat, illetve a több támogatási alapból 

való finanszírozás lehetőségeit. A kerekasztal beszélgetés résztvevői között tudhattuk 

Vicente Rodriguez-Saez-t, osztályvezető-helyettest az Európai Bizottság Regionális és 

Várospolitikai Főigazgatóság, a területi együttműködésért, a makrorégiókért és Északnyu-

gat-Európáért felelős osztálytól; Norbert Hahn-t az Európai Beruházási Bank projektigaz-

gatóságától; Gianluca Spinaci-t a Régiók Bizottságának főtitkárságától; Christian 

Weinberger-t az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságának Taná-

csosát és Nadja Kobe-t a CENTRAL EUROPE Steering Group 2014-2020 jelenlegi elnö-

két. 

A kerekasztal beszélgetést követően párhuzamosan folytak workshop-ok, innováció, ener-

gia, kultúra, környezetvédelem és közlekedés témákban, amelyeken a résztvevőeknek le-

hetőségük nyílt elmondani a véleményüket az előterjesztett tematikus témákkal kapcsolat-

ban. 

A workshop-ok eredményei, a prezentációk és a megbeszélések eredményeit összefogla-

ló riportok letölthetők a program weboldaláról. 
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A CENTRAL EUROPE program folytatódik a következő programozási idő-

szakban is, hogy támogassa a területi együttműködést a közép-európai országok 

között. A CENTRAL EUROPE 2014-2020 program részleteit a 2013-as év során 

rendszeres nemzetközi egyeztetéseken pontosítják a partnerországok. 

Az alább látható térkép, a következő időszak lehetséges programterületét mutatja 

be. A csíkos részek, azon területeket jelölik, amelyek bevonása a programba még 

egyeztetés alatt áll. 

A programozási folyamat fő lépcsőit a következő ábra foglalja össze: 

CENTRAL EUROPE 2014—2020 

CENTRAL EUROPE Hírlevél 2013. I. szám 
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Hogyan járulhatnak hozzá az érdekeltek a programozáshoz? 

2013 április és májusában több alkalommal is lehetőségük volt a programban érintett 

partnereknek és érdekcsoportoknak a véleményük kinyilvánítására. Magyarországon április 

30-án került megrendezésre a National Stakeholder Dialogue, ahol a magyar partnerek elő-

adásokat hallgathattak a programozással kapcsolatban, majd 4 műhelybeszélgetésen érté-

kelhették a Programozó munkabizottság által az új program számára kiválasztott tematikus 

irányokat, amelyek: az innováció, az energiagazdálkodás, a környezetvédelem, és a 

közlekedés. 

Hasonló műhelybeszélgetéseken járulhttak hozzá a programozáshoz a program éves konfe-

renciáján a résztvevő partnerek. Mindezen túlmenően, egy online kérdőív kitöltésével is le-

hetett segíteni a programozó csoport munkáját, amely 2013. április 30-ig volt elérhető a 

program honlapján. 

A szakmai egyeztetések és a kérdőív eredményeiről szóló összefoglaló riport hamarosan 

elérhető lesz a program honlapján. 

A CENTRAL EUROPE Operatív programjának vázlata várhatóan 2013 őszére készül el, 

amikor újabb fórumokon nyílik lehetőségük az érdekelteknek bekapcsolódni a programozás-

ba. Erről bővebb tájékoztatás később válik elérhetővé a program honlapján. 
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CENTRAL EUROPE 2014-2020 programban illetékes: 
 
Hegyesi Béla 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 
bela.hegyesi@nth.gov.hu 
06 30 475 85 73 

mailto:bela.hegyesi@nth.gov.hu
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Közelgő Programesemények  
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Elérhetőségek: 

 

Sölét Andrea 

Nemzeti Kontakt Pont 

VÁTI Nonprofit Kft. 

1016 Budapest,  

Gellérthegy u. 30-32. 

Telefon: 06 1 457 5562 

Fax: 06 1 224 3105 

Mobil: +36 30 688 3256 

E-mail: asolet@vati.hu  

www.vati.hu   

 

CENTRAL EUROPE 

Programme 

Joint Technical Secretariat 

Kirchberggasse 33-35/11 

A-1070 Vienna  

Tel:  +43 (0) 1 8908 088 - 2403 

Fax: +43 (0) 1 8908 088 - 2499  

Email: info@central2013.eu 

www.central2013.eu 

 

Elköltözött a Közös Szakmai Titkárság! 
 
2013. Június 28-ával a JTS új irodába költözött. Az új elérhetőségek a kö-
vetkezők: 
 
Kirchberggasse 33-35/11 

A-1070 Vienna  

Tel:  +43 (0) 1 8908 088 - 2403 

Fax: +43 (0) 1 8908 088 - 2499  

Email: info@central2013.eu 

www.central2013.eu 

Rövid hírek  

2013. Szeptember 3-5 INCA – CE Zárókonferencia 

Podbanske, Slovakia 

2013. Szeptember 10 PROINCOR Zárókonferencia 

Poznan, Poland 

2013. Szeptember 11-12 Projektzárás, audit és kommunikációs képzés 

Vienna, Austria 

2013. Szeptember 11 REZIPE Zárókonferencia 

Klagenfurt, Austria 

2013. Szeptember 16 CENTRAL EUROPE EC Day (Magyarország)  
Budapest, Magyarország 

2013. Szeptember 16-22 European Mobility Week 2013 

2013. Szeptember 18 CluStrat: Cross-fertilization workshop 

Budapest, Magyarország 

2013. Szeptember 21 4. Európai Trolibusz Nap 

2013. Október 3 Danube Region Transport Days 2013 

Belgrade, Serbia 

2013. Október 7-10 OPEN DAYS – European Week of Regions and Cities 

Brussels, Belgium 

Még lehet jelentkezni 

az asolet@vati.hu e-

mail címen! 

mailto:asolet@vati.hu
http://www.vati.hu/
http://www.central2013.eu
http://www.central2013.eu
http://www.central2013.eu/news-events-publications/events/event-detail/articles/clustrat-cross-fertilization-workshop/?L=se%251%20or%201%3D%40%40version--&cHash=6a0a3516b6c0e734f4b94f4c3d6a9e74
http://www.central2013.eu/news-events-publications/events/event-detail/articles/the-danube-region-transport-days-2013/?L=se%251%20or%201%3D%40%40version--&cHash=60ed3bb93d1f99ab3193fa0ee8753f6c
mailto:asolet@vati.hu

