
Bevezetés (DRS és DTP különbségei és együttműködése) 

Az EU Duna Régió Stratégia (DRS) és a Duna Transznacionális Program (DTP) ugyanazon célterület, 

a Duna medence komplex fejlesztését tűzte ki célul, azonban különböző eszközökkel és két merőben 

eltérő kormányzási struktúra mentén. 

DRS egy makro-regionális fejlesztési keretrendszer, amelynek megvalósításának egyik forrása lehet a 

DTP. A Stratégia ugyanis a kohéziós célkitűzések hatékonyabb elérése érdekében adott térségre 

kialakított hosszú távú politikai együttműködés, amelynek a megvalósítás felelősségét viselő 

országok alárendelhetik a számukra elérhető releváns finanszírozási alapok bármelyikét, ebben 

pedig élvezik az EU Bizottság támogatását. 

A viszony kiegyensúlyozott: a DTP támogatja a stratégiát (Prioritásterületi koordinátorok =PAC 

működésének finanszírozása, projekt-előkészítési alap stratégia-releváns projekteknek), cserébe 

segítséget kap a stratégiához való illeszkedés folyamatos kontroljában és visszacsatolásában, 

valamint a projektek szakmai eredményeinek fenntarthatóságának biztosításában (PAC-ok 

közreműködtek a projekt-kiválasztási kritériumok megfogalmazásában, szerepük lesz a stratégiához 

kiemelten illeszkedő projektek nyomon követésében). 

A 14-20 időszakban a Stratégia és az elérhető támogatási eszközök összehangolásának az első lökést 

a Duna Transznacionális Program megszületése adta, amely a Dél-kelet Európai Transznacionális 

Együttműködési Program (SEE) utódjaként az EU Bizottság kezdeményezésre került kialakításra. Mint 

célterületében egyező eszköz, a Duna Transznacionális Program a „kísérleti nyula” azon típusú 

együttműködéseknek, amely egy makro-regionális stratégia és egy szigorú elszámolási szabályok 

mentén lebonyolítandó EU-s támogatási program intézményrendszere között jött létre. Ma már 

kimondható, hogy ez egy jó gyakorlat. 

 

Támogatás a DRS-hez illeszkedő projektek előkészítésére (Seed Money Facility) 

Duna START – EU Bizottság 95%-os támogatásával a DRS intézményi kapacitásfejlesztést zászlajára 

tűző PA10 bécsi koordinációján keresztül kisösszegű (10-40e EUR) projekt előkészítési pénzeszköz 

került allokálásra a régióban. A felhívások lezárultak, a gyakorlat azonban folytatódni fog a DTP 4.2 

prioritása keretében biztosítandó seed money facility révén.  

DTP Seed Money Facility: cél a makro-regionális hatású projektek generálása, előkészítése. A 

támogatás elérhető PAC-ok számára is, de nem kizárólagosan. A kisprojektek eredménye minden 

esetben egy nagyobb, bármely EU-s támogatási eszközzel, akár banki vagy privát beruházás 

eredményeként megvalósítható projekt kell, hogy legyen. Amennyiben a Duna régió több országára 

hatást gyakorló beruházás előkészítéséről beszélünk, úgy a jelenlegi állás szerint akár hazai ágazati 

OP keretében is benyújtásra kerülhet a Seed Money Facility támogatásával előkészítendő projekt (pl. 

határ mentén megvalósuló, több országos hatást kifejtő beruházás) 

Az egyéni projektméret még nem meghatározott (átlagosan 50.000 EUR-ral lehet számolni), de a 

teljes keretösszeg várhatóan kb. 5.500.000 EUR körül fog alakulni, melyet több pályázati felhívás 

keretében tervez meghirdetni a program. Az első projekt-előkészítést célzó felhívás 2016 őszén 

várható. 



A szabályok egyszerűsítésére törekvés jegyében az alábbi feltételrendszer körvonalazódik (fontos 

hangsúlyozni, hogy a seed money facility szabályrendszere még nem végleges): 

- egyetlen szervezet is nyújthat be projektet, amennyiben a fejlesztés jellege alapján az 

indokolható; 

- a Duna Régió Stratégia bármely prioritásterületéhez való illeszkedés elfogadott (nem kell 

leszűkíteni a gondolkodást a Duna Transznacionális Program 4 pályázható prioritási tengelyei 

szerinti lehetséges tématerületre); 

- „lump sum” (átalány alapú elszámolás), azaz az előkészítési projekt eredményének elérése 

(=előkészített nagyprojekt) igazolja a megítélt összeg megfelelő felhasználását. Ez 

megkönnyítené az elszámolást, hiszen a jelenlegi tervek szerint nem lenne szükséges 

számlákkal, banki kivonatokkal igazolni a felhasználást. 

Tekintettel arra, hogy az előkészítési projekteknek erős DRS illeszkedést kell bemutatniuk, 

mindenképpen javasolt a magyar nemzeti koordinációt ellátó KKM DRS Miniszteri Biztosi 

Titkársággal, és/vagy az illeszkedő DRS prioritásterület magyar irányító testületi tagjával 

(elérhetőségeik KKM DRS-nél rendelkezésre állnak) előzetesen konzultálni a kisprojektek 

előkészítése során. 
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