
"Az Európai Területi Társulások  2016. évi működési és fejlesztési támogatására"

ETT-16

Pályázati 

azonosító
Pályázó neve Projekt címe Székhely megye Székhely település

Igényelt 

támogatási összeg

Javasolt 

támogatási összeg
Indoklás Döntési kikötés 

ETT-16-

0001

A jövő útja Kft.                                   

(Via Carpatia 

ETT)

Tervezzünk 

közösen

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye
Miskolc 10000000 9500000

A pályázat az ETT szakmai tevékenységét 

mozdítja elő. Az elnyert támogatásból az 

ETT számos projektet, szakmai 

rendezvényt kíván megvalósítani. Az ETT 

több főt foglalkoztat főállásban, ami 

hozzájárul a foglalkoztatottság növeléséhez 

és munkahelyteremtéshez is az egyes 

térségekben. 

A támogatás szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

ETT-16-

0002
Arrabona ETT

Az Arrabona EGTC 

2016. évi 

működési 

támogatása

Győr-Moson-

Sopron megye
Győr 15000000 11000000

A pályázat az ETT szakmai tevékenységét 

mozdítja elő. Az elnyert támogatásból az 

ETT számos projektet kíván 

megvalósítani. 

A támogatás szakmailag indokolt. Jelentős 

mértéket meghaladó önerőt (56,5%) 

biztosít a megvalósításhoz.

Csökkentett támogatással javasolt.

ETT-16-

0003

Európai Közös 

Jövő Építő ETT

Európai Közös 

Jövő Építő ETT 

fejlesztése 2016-

2017 időszakban

Békés megye Pusztaottlaka 14998475 5300000

A pályázat a pályázó szervezet szakmai 

működését mozdítja elő. Az elnyert 

támogatásból a pályázó szervezet számos 

projektet kíván megvalósítani. 

A támogatás szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

ETT-16-

0004
Bodrogközi ETT

BODROGKÖZI 

térségben, a határ 

menti 

együttműködések 

erősítése 2016-

2017. évben

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye
Miskolc 15000000 3000000

Az ETT az adott térség gazdasági, 

társadalmi, területi kohéziója érdekében 

fontos tevékenységet végez, működése 

támogatott a kikötések 

figyelembevételével. Csökkentett 

támogatással javasolt.

A támogatás nem 

fordítható szakmai 

tapasztalaszerzésre és 

fejlesztési tervek 

továbbfejlesztésére.
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ETT-16-

0005
Torysa ETT

2016. évi 

működési költség

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye
Sárazsadány 11048000 0

A jelen pályázathoz benyújtott fejlesztési 

tervek nem állnak arányban az ETT területi 

és szakmai kapacitásával, továbbá a 

SVINKA ETT-vel átfedések mutatkoznak.

ETT-16-

0006
MASH ETT

MASH ETT 

Örvendek
Vas megye Nagymizdó 9797304 2000000

Az ETT 2015. júniusábann került 

bejegyzésre, projektelképzelései azonban 

előremutatóak. 

A támogatás szakmailag indokolt. 

Csökkentett támogatással javasolt.

A támogatási 

összeget az ETT 

szakmai 

tevékenységének 

beindítására, és az 

ETT népszerűsítésére, 

illetve promóciós 

anyagok elkészítésére 

használhatja fel. 

Tárgyi eszközök 

beszerzésére a 

támogatási összeg 

max. 10%-át 

használhatja fel. 

ETT-16-

0007

Abaúj-

Abaújban ETT

A határ menti 

együttműködések 

erősítése az 

ABAÚJ 

határtérségben 

2016-2017. évben

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye
Miskolc 15000000 3000000

Az ETT az adott térség gazdasági, 

társadalmi, területi kohéziója érdekében 

fontos tevékenységet végez, működése 

támogatott a kikötések 

figyelembevételével. Csökkentett 

támogatással javasolt.

A támogatás nem 

fordítható szakmai 

tapasztalaszerzésre és 

fejlesztési tervek 

továbbfejlesztésére.

ETT-16-

0008
Tisza ETT

Tisza ETT 

működési 

pályázata

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 

megye

Kisvárda 15000000 6500000

Az ETT 2015. októberében került 

bejegyzésre. Az adott térség gazdasági, 

társadalmi, területi kohéziója érdekében 

mind szakmailag, mind földrajzilag 

indokolt  a támogatása.  Csökkentett 

támogatással javasolt.
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ETT-16-

0009

Mura Régió 

ETT

Mura Régió ETT 

működtetése 2016-

2017.

Zala megye Tótszerdahely 8045950 5300000

Az ETT 2015. májusában került 

bejegyzésre.Az adott térség gazdasági, 

társadalmi, területi kohéziója érdekében 

mind szakmailag, mind földrajzilag 

indokolt  a támogatása. Csökkentett 

támogatással javasolt.

ETT-16-

0010

Rába-Duna-

Vág ETT

A Rába-Duna-Vág 

ETT működés 

2016-2017-ben

Komárom-

Esztergom 

megye

Tatabánya 13381250 5300000

A pályázat az ETT szakmai tevékenységét 

mozdítja elő. Az elnyert támogatásból az 

ETT számos projektet, szakmai 

rendezvényt kíván megvalósítani. 

A támogatás szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

ETT-16-

0011

Ister-Granum 

ETT

Az Ister-Granum 

EGTC 

működésének 

támogatására

Komárom-

Esztergom 

megye

Esztergom 11014323 9500000

A pályázat a pályázó szervezet szakmai  

tevékenységét mozdítja elő. Az elnyert 

támogatásból a pályázó szervezet számos 

projektet kíván megvalósítani. Jelentős 

mértéket meghaladó önerőt (26,5%) 

biztosít a megvalósításhoz.

A támogatás szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

ETT-16-

0012
PONTIBUS ETT

Elindult a 

Pontibus
Pest megye Budapest 14997627 5300000

Az ETT 2016. januárjában került 

bejegyzésre. Az adott térség gazdasági, 

társadalmi, területi kohéziója érdekében 

mind szakmailag, mind földrajzilag 

indokolt  a támogatása.Csökkentett 

támogatással javasolt.

ETT-16-

0013
Pannon ETT

Pannon ETT 2016. 

évi támogatása
Baranya megye Pécs 14940000 1500000

A pályázat a pályázó szervezet szakmai 

működését mozdítja elő. A  pályázó 

fejlődési görbéje a megalakulásától kezdve 

stagnál. 

Csökkentett támogatással javasolt.

Az elnyert támogatást 

elsősorban az ETT 

láthatóságának 

növelésére, 

workshopok 

szervezésére 

fordíthatják. 
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ETT-16-

0014

Pons Danubii 

ETT

Pons Danubii 

működése és 

feljesztése 2016-

2017

Komárom-

Esztergom 

megye

Tata 15000000 9500000

A pályázat az ETT szakmai tevékenységét 

mozdítja elő. Az elnyert támogatásból az 

ETT számos projektet, szakmai 

rendezvényt kíván megvalósítani. Az ETT 

több főt foglalkoztat főállásban, ami 

hozzájárul a foglalkoztatottság növeléséhez 

és munkahelyteremtéshez is az egyes 

térségekben. 

A támogatás szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

ETT-16-

0015
Svinka ETT

2016. évi 

működési költség

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye
Tolcsva 5567880 500000

A pályázat a pályázó szervezet szakmai 

működését kívánja előmozdítani.  

A támogatás szakmailag kis mértékben 

indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

Az elnyert támogatást 

elsősorban stratégia-

alkotásra, a szakmai 

munka beindítására 

és az ETT 

láthatóságának 

növelésére fordíthatja

ETT-16-

0016
Sajó-Rima ETT

Sajó-Rima ETT 

működési 

támogatás

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye
Putnok 15000000 3000000

A pályázat a pályázó szervezet szakmai 

működését mozdítja elő.  

A támogatás szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

A támogatási 

összegből a térség 

kiemelt 

rendezvényein történő 

ETT megjelenés, és 

az ahhoz kapcsolódó 

szervezési, tervezési 

feladatokra javasoljuk 

felhasználni. Tárygsi 

eszközök 

beszerzésére a 

támogatás nem 

fordítható

4

Jóváhagyta

Bíráló Bizottság Elnöke



"Az Európai Területi Társulások  2016. évi működési és fejlesztési támogatására"

ETT-16

ETT-16-

0017

Banat-Triplex 

ETT

A BTC EGTC 2016. 

évi működési és 

feljesztési 

támogatása

Csongrád 

megye
Mórahalom 14848000 9500000

A pályázat a pályázó szervezet szakmai 

működését mozdítja elő. Az elnyert 

támogatásból a pályázó szervezet számos 

projektet kíván megvalósítani.z ETT több 

főt foglalkoztat főállásban, ami hozzájárul 

a foglalkoztatottság növeléséhez és 

munkahelyteremtéshez is az egyes 

térségekben. Jelentős mértéket meghaladó 

önerőt (20%) biztosít a megvalósításhoz. 

A támogatás szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

ETT-16-

0018

 Európai 

Határvárosok 

ETT

Európai 

Határvárosok ETT 

2016. évi 

működési 

támogatási 

projektje

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 

megye

Nyíregyháza 15000000 5300000

A pályázat a pályázó szervezet szakmai 

működését mozdítja elő. Az elnyert 

támogatásból a pályázó szervezet számos 

projektet kíván megvalósítani. 

A támogatás szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

ETT-16-

0019

Európa-Kapu 

ETT

Közös fejlesztés a 

magyar-román 

határmentén- Az 

Európa-kapu ETT 

2016. évi 

működési 

támogatása

Hajdú-Bihar 

megye
Nyíradony 7900000 7000000

A pályázat a pályázó szervezet szakmai 

működését mozdítja elő. Az elnyert 

támogatásból a pályázó szervezet számos 

projektet kíván megvalósítani.Jelentős 

mértéket meghaladó önerőt (15%) biztosít 

a megvalósításhoz. 

A támogatás szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

ETT-16-

0020

Zala Megye 

Önkormányzat 

(CETC ETT)

CETC EGTC 2016 Zala megye Zalaegerszeg 7991510 3000000

A támogatás összegből az ETT 

láthatóságának és ismertségének 

növelésére irányuló szakmai 

konferenciákat, és rendezvényeket 

kívánjuk támogatni. A támogatás ezért 

szakmailag indokolt.

Csökkentett támogatással javasolt.

A támogatási 

összegből a CETC 

ETT stratégia 

dokumentumának 

elkészítését, és az 

ETT magyarországi 

szervezetrendszeréne

k működésére 

használhatják fel.

Összesen: 249 530 319 Ft 105 000 000 Ft
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