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ETT-19-0001 
A Jövő Útja Nonprofit Kft.                                                     

(Via Carpatia ETT) 
Építsünk partnerséget 2020 

után is 
Miskolc 11 500 000 11 500 000 

Az ETT a támogatásból bérköltségeket és járulékokat, irodaszerek 
beszerzését, külső szolgáltatási díjakat, határ menti workshopok 

megvalósítását, szakkönyv kiadását finanszírozná. Az EU-ban az első 
között valósít meg uniós források menedzselésével kapcsolatos feladatot 

(Kisprojekt Alap menedzselése). Infrastrukturális céljai (Via Carpatia, 2 
bicikliút) mellett kiemelendő a fiatalok bevonása a tervezésbe és 

vállalkozói tevékenysége.  

ETT-19-0002 Arrabona ETT 
Arrabona EGTC 2019. évi 

működési támogatása 
Győr 15 000 000 14 000 000 

Az ETT a támogatásból bérköltségeket és járulékokat,  egyéb  szolgáltatási 
díjakat (informatikai és gépjármű bérlet) finanszírozna. Az integrált 

turisztikai attrakció térinformatikai megvalósítása mellett a közösségi 
közlekedés területen a közúti és vasúti közlekedési kapcsolatok 

elősegítése mellett carsharing rendszert építene ki, stabil működését 
vállalkozási tevékenysége is megalapozza. 

ETT-19-0003 BTC ETT 
BTC EGTC 2019. évi működési 

és fejlesztési támogatása 
Mórahalom 14 759 787 10 000 000 

Az ETT a támogatásból bérköltségeket és járulékokat kíván finanszírozni. A 
KKV-k részére határon átnyúló jelleggel nyújtott segítsége, az 

inkubátorház létesítése mellett a turisztika és a klímaváltozás a fő 
profiljuk. Kiemelendő, hogy tevékenyen nyit a szerb résztvevők tagi 

részvételének rendezése érdekében. 

ETT-19-0004 Európai Határvárosok ETT 

Európai Határvárosok 
Korlátolt Felelősségű Európai 

területi Együttműködési 
Csoportosulás 2019. évi 

működéstámogatási projektje 

Nyíregyháza 6 748 785 3 000 000 

Az ETT a támogatásból számos projektet kíván megvalósítani, azonban 
jelentős tevékenységi kör bővülést nem tervez. A nehezebb 

együttműködést ellensúlyozó közös stratégia megvalósításán dolgozik, 
távlati célja a térség infrastruktúrafejlesztése. 

ETT-19-0005 Európa-kapu ETT 

Az Európa-kapu ETT 2019. évi 
új működési és intézményi 

kezdeményezéseinek 
támogatási kérelme 

Nyíradony 10 570 000 10 000 000 

Az ETT szakmai tevékenységét a jövőben is stratégiai tervezés mentén 
kívánja  előmozdítani és több lábra állítani (közös turisztikai, termelési és 
értékesítési, energiaszolgáltató rendszer kialakítása, a határon átvezető 

infrastruktúra hiányzó elemeinek újjá- és megépítése). 
Az ETT a támogatásból számos projektet, szakmai rendezvényt kíván 

megvalósítani. A működő térségi Civil Klaszter lehetővé teszi a térségben 
élők széles körű megszólítását, segítését, emellett új együttműködési 
területre koncentrál (határon átnyúló ökoszisztéma biztosítása jogi 

akadálymentesítéssel, bekapcsolódás az Éghajlatváltozási Stratégiába). A 
zöld kistermelői célkitűzéseket a feldolgozóiparban is meg kívánja 

jeleníteni. 



ETT-19-0006 Ipoly-Völgye ETT 
Lépésről lépésre az Ipoly 

völgyében 
Ludányhalászi 7 653 650 6 000 000 

 
Az ETT a támogatásból elsősorban személyi és dologi jellegű költségeket 
finanszírozna. A támogatást az ETT alapjainak megerősítésére kívánják 

fordítani. A fiatal ETT az eddigi hagyományőrzésen túl kidolgozta 
stratégiáját, amely a térség komplex fejlesztését célozza (infrastruktúra, 

KKV-k segítése, termodinamikai elemek, ivóvízhálózat felújítása, 
polgárőrség létrehozása).  

ETT-19-0007 Ister-Granum ETT 
Ister-Granum EGTC működési 

pályázata 2019 
Esztergom 14 999 957 12 000 000 

Az ETT a támogatásból számos projektet kíván megvalósítani, 
perspektívikus jövőbeli stratégiával és konkrét tervekkel rendelkezik. 

Eddigi Helyi Termék Hálózata, Vállalkozási-Logisztikai Övezete és 
turisztikai munkái mellett megkezdte első nagy infrastruktúra beruházása 

menedzselését a Dunaradvány-Neszmély közötti kompkapcsolat 
megvalósításában. 

ETT-19-0008 Muraba ETT 
Muraba ETT 2019-es 

működési támogatása 
Szentgotthárd 15 000 000 10 000 000 

Az ETT-nek továbbra is célja a határtérségek intézményesített segítése. A 
társadalmi felelősségvállalás, a térség önfenntarthatóságának, 

hagyományainak, közös kultúrájának megőrzése a szakmaiságot 
alátámasztó feladat. Az ETT aktuális projekt-ötlete újszerű, on-farm 

módszer kidolgozására és széles körben történő megvalósítására épül. A 
munkaerő-piaci fejlesztések mellett a megújuló energia hasznosítását és 

környezet- és természetvédelmi programokat is zászlójára tűzte. 

ETT-19-0009 Mura Régió ETT 
Mura Régió ETT működtetése 

2019 
Tótszerdahely 12 967 610 12 000 000 

Az ETT a támogatásból bérköltséget és járulékokat, irodai infrastruktúra 
biztosítását (beleértve bérleti díj fizetését), pályázati tanácsadást, 
kiküldetések költségeit finanszírozná. A turisztikai együttműködés 

keretében zajló infrastruktúra beruházások - csónaktárolók, kikötők a 
Mura, Dráva partján - mellett nagy infrastruktúra-fejlesztő és munkaerő-

növelő célja a Murakeresztúr-Kotoriba közötti vasúti híd közúti közlekedés 
előtti megnyitása.  

ETT-19-0010 Pannon ETT 
A PANNON ETT 2019. évi 

működési támogatása 
Pécs 14 996 449 11 500 000 

Az ETT a támogatásból bérköltséget és járulékokat, irodaszerek 
beszerzését, külső szolgáltatási díjakat és kiküldetések költségét 

finanszírozná. A tudományos körök bevonásával DRÁVA menti komplex 
fejlesztési terve megvalósítása mellett 4, adott térségben nyitott és 

nyitásra tervezett irodája a nagy kiterjedésű együttműködési területen 
segíti a térség lakót, egyben becsatornázva a helyi igényeket. 



ETT-19-0011 
Pons Danubii Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

A Pons Danubii működése és 
fejlesztése 2019-ben 

Komárom 14 999 574 12 000 000 

Az ETT a támogatásból bérköltséget és járulékokat, irodai infrastruktúra 
biztosítását (beleértve bérleti díj fizetését), szakmai rendezvényeken 

történő részvételt finanszírozna. Számos sikeres és elnyert uniós pályázata 
révén a lakosság széles körét képes megszólítani sokrétű, média és 

kommunikációs csatornák fejlesztésével, foglalkoztatási akciótervével, 
kerékpárutakkal, öko- és egészségturisztikai fejlesztéssel, integrált 

kerékpárkölcsönző rendszerével. 

ETT-19-0012 
PONTIBUS Korlátolt 
Felelősségű Európai 

Területi Társulás 

A PONTIBUS ETT 2019. évi 
működési és 

projektfinanszírozási 
támogatása 

Budapest 15 000 000 9 000 000 

Az ETT a támogatásból bérköltséget és járulékot, irodaszerek beszerzését, 
külső szolgáltatási díjakat és immateriális javak beszerzését finanszírozná. 

Az ETT az Ipoly-térség egyik legelmaradottabb térségét első körben 
turizmusfejlesztéssel, az idegenforgalmi látogatottság növelésével, ezáltal 
munkaerőteremtéssel kívánja előmozdítani. Határon átnyúló ökoturizmus 

célkitűzését a kialakítás alatt lévő, több települést érintő kajak-kenu 
úszóstégek segítik majd. 

ETT-19-0013 
Rába-Duna-Vág Korlátolt 

Felelősségű Európai 
Területi Társulás 

Rába-Duna-Vág ETT 2019. évi 
működési támogatása 

Tatabánya 15 000 000 15 000 000 

Az ETT a támogatásból bérköltséget és járulékokat, irodaszerek 
beszerzését, külső szakértői szolgáltatást (fejlesztési terv elkészítése) 
finanszírozna. Az RDV ETT a SK-HU programon belül Kisprojekt Alapot 
menedzseli, Európában az elsők között. A gyógynövényiparra épülő 

Herbaland, a Körforgásos gazdaság projektjének köszönhetően fejlődhet a 
kiválasztott középiskolákban az infrastruktúra, csökkenhetnek a 

hulladékártalmatlanítási költségek. Silver Economy c. projektje az 
Európára jellemző öregedő társadalom problémájára összpontosít. 

ETT-19-0014 
Sajó-Rima Korlátolt 
Felelősségű Európai 

Területi Társulás 

Sajó-Rima Korlátolt 
Felelősségű Európai Területi 
Társulás 2019. évi működési 

támogatása 

Putnok 4 757 495 3 000 000 

Az ETT aktivitása csekély, önerő hiányában nem tudnak pályázni európai 
uniós projektek megvalósítására. Támogatása az ETT jövőbeli 

aktivitásának segítését célozza. Az ETT szakmai aktivitása 2019-ben nőhet 
a megnyíló, önerő nélküli pályázást lehetővé tevő Falu program, illetve 

BGA kiírások, stb. tükrében. 

ETT-19-0015 
Tisza Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Társulás 

A Tisza ETT 2019. évi 
működési támogatása 

Kisvárda 9 974 700 9 974 700 

Az ETT a támogatásból bérköltségeket és járulékokat, irodaszerek 
beszerzését, külső szolgáltatási díjakat finanszírozna. Az ETT Európában az 

elsők között bír nem uniós taggal, mottója a fenntartható és 
környezettudatos hulladékgazdálkodás. Törekszik a folyók 

szennyezésének megállítására és célja az aknaszlatinai sóbánya beomlásai 
miatt kialakult katasztrófahelyzet okozta negatív környezeti hatások 

megállítása és megoldása. 

Összesen: 
      

183 928 007 148 974 700   

      Jóváhagyta 

      A Bíráló Bizottság Elnöke 



 


