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A Banat-Triplex Confinium EGTC 
bemutatása 



A BTC EGTC területe 

Magyarország – Románia – Szerbia  

hármas határ térség 



A BTC EGTC tagjai 
 
A Csoportosulást 77 önkormányzat alkotja: 
 
• 40 magyarországi  
    önkormányzat 

 
• 37 romániai  
    önkormányzat 

 
• 8 szerbiai megfigyelő tag 
 

 
A Csoportosulást a Fővárosi Bíróság 2011. január 5-én vette 
nyilvántartásba.  
    



Együttműködő partnereink 
• CESCI - Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai 

Segítő Szolgálata 
 

• Régiók Bizottsága 
 

• Külgazdasági és Külügyminisztérium 
 

• Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
 

• Európai Többszintű Kormányzás Chartája 
 

• Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő 
 

• Makói Hagymatikum 



A BTC EGTC közreműködésével megvalósult  
projektek 

 

CBD Strategies- HUSRB/0901/213/013  

 

Projekt címe: „A helyi községek fejlesztési stratégiájának 
korszerűsítése és a határon átívelő együttes Ágazati Operatív 

Programok készítése és projektek fejlesztése” 
 

(2010.08.01.-2011.07.31.) 
 



A BTC EGTC közreműködésével megvalósult 
 projektek 

SME Network-HUSRB/0901/211/009 

 

Projekt címe: A kis- és középvállalkozásokhoz (KKV) 
fűződő szolgáltatások tartalmi fejlesztése és egy egységes 

üzletfejlesztési hálózat megalapítása és üzemeltetése.  

 

(2010.08.01.-2011.07.31.) 

 



A BTC EGTC közreműködésével megvalósult  
projektek 

 
Dance and Music HURO/0901/194/2.5.1 

 
Projekt címe: Tánc és zene határok nélkül 

 
Projekt célja: A helyi történelmi, zenei kulturális értékek, 
és néphagyományok bemutatása művészeti programokon 

keresztül az EGTC területén. 
 

(2011.03.01. -2012.02.29.) 

 

 



BTC EGTC saját pályázatai 

 
Coop-Banat-HURO/1001/083/2.1.2. 

 
Projekt címe: Együttműködés elősegítése és a 

gazdasági növekedés érdekében a hálózati erőforrások 
kiaknázása 

 
(2012.03.01.-2013.02.28.) 

  



BTC EGTC saját pályázatai 

ExpoTrain SME’s HUSRB/1203/211/116 

 

Projekt címe: Határon átnyúló képzések és expo 
szervezése a KKV-k részére. 

 
Fő partner: Banat-Triplex Confinium EGTC 

Projekt partner: Magyarkanizsai Vállalkozók Egyesülete 
 

(2013. 03. 01. – 2014. 02. 28.) 



BTC EGTC saját pályázatai 

 
Csoportosulásunk 2011. óta évről évre sikerrel 

pályázott az Európai Területi Társulások 
működési támogatásának felhívására.  

 



BTC EGTC integrált területi stratégia 

A BTC EGTC integrált területi stratégiájának első vázlata 

2012. év őszén készült el, melyet a tagtelepülések 

véleményezhettek. 

 

A stratégia 2013-ban került elfogadásra, mely jelenleg 

három nyelven érhető el: magyar, román, angol. 



BTC EGTC integrált területi stratégia 

Akciótervek: 

 

• Agglomerációs IB: közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

• Agroclimate IB :  

o vízgazdálkodás tudatos koordinációja 

o a régió megújuló energiaforrásaira alapozott energetikai beruházás  

• Balkáni Kapu IB: vállalkozásfejlesztés, EGTC 

kapuszerepének erősítése 

• Bartók IB: turisztikai infrastruktúra fejlesztése  



BTC EGTC programjai 

Üzleti partnerkereső portál 
 

• Ingyenes 

• Kis-és középvállalkozások, önkormányzatok, civil 

szervezetek számára 

• Segítség üzlettárs-és partnerkeresésben 

• Új kapcsolatok, együttműködések 

• Pályázati partnerek keresése 



BTC EGTC programjai 
BTC EGTC Fürdőprogram 

 
Partnerek:  

Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő 

Makói Hagymatikum Gyógyfürdő 

 

Belépő kedvezmény biztosítása az EGTC területén élő lakosság számára 

50 %-os kedvezményes fürdőjegy mindkét fürdő látogatása esetén. 

 
Cél:  

• BTC EGTC népszerűsítése 

• Megismertetni a lakossággal a területünkön működő gyógyfürdőinket és 

pihenési lehetőségeket 

• Közelebb hozni egymáshoz a térségben élőket 



Projektfejlesztő műhelyek az Integrált területi 
stratégia mentén 

 

• Határon átnyúló vízgazdálkodás 
 

• Határon átnyúló agrár-innováció 
 

• Határon átnyúló turizmusfejlesztés 
 

• Határon átnyúló energetikai fejlesztés 
 

• Határon átnyúló kulturális intézményfejlesztés 



Projektfejlesztő műhelyek eddigi  
eredményei számokban  
   

 

• 5 téma 
 

• 10 workshop  
 

• 220 résztvevő 
 

• 63 beérkezett projektötlet 
  
• 1 benyújtott pályázat 
  
 



Aktivitás 
 
  

A BTC EGTC az alábbi hírcsatornákat használja: 
  
• Honlap – www.btc-egtc.eu  

 
• Facebook 

 
• Twitter 

 
• Hírlevél kiküldése a tagoknak 

 
• Rendezvényeken való részvétel 
 



 
  

Köszönöm a figyelmet! 
 
 

Kószó Miklós 
Munkaszervezet-vezető 

 
koszo.miklos@btc-egtc.eu 

+36-20/406-9121 


