
 

 

1 

 

 

  

      

A VIA CARPATIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

CSOPORTOSULÁS 2018-AS ÉVES JELENTÉSE 



 

 

2 

 

Tartalom 

Bevezető ................................................................................................................................3 

Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  ................3 

A Via Carpatia EGTC céljai és stratégiai célkitűzései ................................................................3 

A Via Carpatia EGTC 2018-as évre vonatkozó tevékenységei...................................................4 

A Via Carpatia EGTC projekttevékenysége ..............................................................................5 

1. Nyertes pályázatok végrehajtása ..................................................................................5 

2. Jóváhagyott pályázatok ................................................................................................7 

3. Kisprojekt Alap .............................................................................................................9 

4. Határon átnyúló akcióterv..........................................................................................12 

Aktív részvétel nemzetközi és országos konferenciákon és workshopokon ...........................14 

Találkozók, konferenciák és workshopok szervezése ............................................................16 

A Via Carpatia EGTC szervezeti struktúrája ...........................................................................17 

A Csoportosulás bevételeinek és kiadásainak áttekintése .....................................................18 

A Via Carpatia EGTC Felügyelő Bizottságának tevékenységei ................................................19 

A Via Carpatia EGTC 2019-es évre vonatkozó tervei: .............................................................20 

 

Beszámolóhoz tartozó mellékletek 



 

 

3 

 

Bevezető 

Csoportosulás neve:  Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás 

Cím: Námestie Maratónu mieru 1, 040 01  Kassa 

Statisztikai számjel: 45230030 

Adóazonosító szám: 2023851126 

    

Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás 

A Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2013-ban 

alakult. Megalakítására az érvényes európai jogrend alapján került sor, két régió 

együttműködésének természetes velejárójaként, amelyeket közös történelmi, kulturális és 

nyelvi gyökerek kötnek össze. A két régió területén több mint 1,5 millióan élnek. Az egyes 

megyék vezető tisztségviselőinek megegyezése értelmében a Via Carpatia Korlátolt 

Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapító tagjai a Kassai Megyei 

Önkormányzat és Borsod-Abaúj-Zemplén megye lettek. A Via Carpatia EGTC közgyűlésének 

elnöke Török Dezső (BAZ), alelnöke Ing. Rastislav Trnka (KSK). 

 

A Via Carpatia EGTC céljai és stratégiai célkitűzései 

Via Carpatia EGTC céljai: 

Tanácsadás és konzultáció a vidékfejlesztés területén:  

 Közös fejlesztési stratégiák kidolgozása.   

 A közös fejlesztési stratégiák megvalósítása céljából javasolt közös projektek 

kidolgozása és megvalósítása.  
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 Az uniós alapokból finanszírozott határon átnyúló együttműködési programok 

irányításának megszerzésére irányuló törekvések a közös projektek és a közös 

fejlesztési stratégiák megvalósításához.   

 Integrációs tevékenység az egészségügy, személyi és közúti közlekedés, kommunális 

hulladék, árvízvédelem, környezetvédelem, kerékpárutak, Tokaji-borvidék, 

energiaszolgáltatás, határon átnyúló logisztikai és ipari zónák kialakításának, a 

válságkezelés és a beruházások támogatásnak területén.  

 Közös előrehaladás a nemzetközi áruforgalom átirányításának területén.   

 Az intermodális szállítás és közlekedés élénkítését célzó kezdeményezések   

 A Via Carpatia tranzit-útvonal kialakítását célzó kezdeményezések   

Via Carpatia EGTC stratégiai célkitűzései: 

 A Via Carpatia közlekedési folyosó teljes hosszának felvétele a TEN-T hálózatba, az 

Európai Unió közlekedési törzshálózatába (corenetwork).  

 A Via Carpatia és tagjai márkájának felépítése, hogy az a határon átnyúló 

együttműködés előmozdításának fő intézményeként lépjen a köztudatba.   

 A kis-és középvállalkozások hosszú távú támogatása a terület egységesítése 

érdekében, tevékeny határon átnyúló együttműködés útján – a határok mint a közös 

fejlődés eszközei.   

 A Kassai Megyei Önkormányzat és Borsod-Abaúj-Zemplén megye közös természeti, 

kulturális és történelmi örökségének ápolása és megóvása  

A Via Carpatia EGTC 2018-as évre vonatkozó tevékenységei 

A 2018-as év során a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás igyekezett úgy irányíteni tevékenységeit, hogy azokkal támogassa legfontosabb 

céljainak elérését, melyek közé a határon átnyúló együttműködés támogatása és a gazdasági 

kohézió erősítése tartozik. A Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás  2018-as tevékenységei közé a következők tartoznak: nyertes 

pályázatok végrehajtása; a Kisprojekt alap irányítása; a Határon átnyúló akcióterv előkészítése 
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és benyújtása az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program meghívásos 

felhívása keretén belül; aktív részvétel nemzetközi és országos konferenciákon és 

workshopokon; találkozók, konferenciák és workshopok szervezése, további pályázatok 

elkészítése. 

 

A Via Carpatia EGTC projekttevékenysége 

A Via Carpatia EGTC számára rendkívül fontos a különféle pályázatokban való részvétel is, 

amely a hagyományos pénzügyi finanszírozási módszereken kívül hatalmas segítséget nyújt a 

társulás legfontosabb céljainak elérésében.  

1. Nyertes pályázatok végrehajtása 

A 2018-as év során a Via Carpatia EGTC a következő pályázatokat hajtotta végre: 

ETT 2017-02 VIACOR – Partnerkapcsolatok építése a Via Carpatia folyosó déli szakasza 

mentén    

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:  2017. július 15. – 2018. május 31. 

A pályázat teljes költségvetése: 10 465 116 Ft 

Támogatás mértéke:       9 000 000 Ft 

Saját forrás:                  1 465 116 Ft 

A pályázat fő célja a Via Carpatia közlekedési folyosó gondolatának propagálása az útvonal déli 

szakasza mentén fekvő országokban. A pályázat keretében különféle találkozók valósultak 

meg, melyek legfőbb célja a Via Carpatia közlekedési folyosóról, annak történelméről és az 

együttműködés lehetőségeiről szóló tájékoztatás volt. A közlekedési folyosó déli részén fekvő 

országok a következők: Románia, Bulgária és Görögország.  

ETT 2018 – Tudásfejlesztés a hozzáadott értékek növelése érdekében   

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:  2019. február 28. 

A pályázat teljes költségvetése: 9 000 000 Ft 
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Támogatás mértéke:               8 100 000 Ft 

Saját forrás:                   900 000 Ft 

A pályázat legfőbb célja, hogy különféle tanfolyamok végrehajtása által növelje a Via Carpatia 

EGTC működésének hatékonyságát. A pályázat legfontosabb tevékenységei közé különféle 

oktatási tanfolyamok megvalósítása tartozik a Via Carpatia EGTC munkatársai számára. Ezek 

közé a tanfolyamok közé az alábbiak tartoznak: angol nyelvtanfolyam, magyar nyelvtanfolyam, 

certifikált projektirányítási tanfolyam és előadási készségek fejlesztésére irányuló tanfolyam. 

REWAFI – Az Európai Unió Kohéziós politikája: Olvass, nézz, keress!  

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:  2018. április 1. – 2019. március 31. 

A pályázat teljes költségvetése: 125 572 Eur 

Támogatás mértéke:               100 458 Eur 

Saját forrás:                  25 114 Eur 

A pályázat fő tevékenységei az EÚ kohéziós politikájával, annak történelmével, kialakulásával, 

politikai és jogi keretével kapcsolatos információk terjesztésére helyezik a hangsúlyt. A 

disszeminációs eszközök közé a következők tartoznak: könyv, videó, infógrafika, innovációs 

verseny tesztelése. A pályázat keretén belül tervezett könyv tartalmazza majd a kohéziós 

politika teoretikus, politikai és jogszabályi alapjait, valamint esettanulmányokat az EÚ egyes 

régióiból. A könyv összegzése és a pályázat legjelentősebb megállapításai egy audiovizuális 

eszköz (videó), valamint infógrafika segítségével kerülnek bemutatásra.  A kohéziós politika 

terjesztése érdekében egy verseny tesztelésére is sor kerül, amely a kohéziós politika 

segítsígível megvalósított pályázatok bemutatására irányul a kiválasztott régiókban. 

ÚV SR – 1048/2018 – A 20 és 50 év feletti nemzedék humán lehetőségeinek értéknövelése 

a Kassa Megyei Önkormányzat területén 

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:  2018. december 1. – 2019. március 31. 

A pályázat teljes költségvetése: 44 444 Eur 

Támogatás mértéke:               40 000 Eur 
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Saját forrás:                  4 444 Eur 

A benyújtott projekt célja a Kassa Megyei Önkormányzatban élő lakosság 

foglalkoztatottságának és életszínvonalának növelése a tartósan fenntartható fejlődés 

biztosítása mellett. A projekt a kassai kerületben élő lakosság két, életkorban különböző 

célcsoportjára irányul, amelyek összekapcsolása a két nemzedék együttműködése útján 

gazdagíthatja a fejlődést és a társadalmi kohéziót a kassai kerületben.   A projekt fő célja a 2 

specifikus cél megvalósításával teljesül: 

1. Specifikus cél: Az aktív öregedés stratégiájának kidolgozása, feltérképezve a Kassa Megyei  

Önkormányzat területén fellelhető belső fejlesztési potenciál teljes kihasználási lehetőségeit. 

2. Specifikus cél: Rendszer szintű kapcsolódási stratégia kialakítása az IT irányultságú közép-és 

főiskolák között, melynek célja a fiatal tehetségek elvándorlásának csökkentése a Kassa 

Megyei Önkormányzat területéről, feltérképezve a kassai régió területének átfogó belső 

potenciálját, anyagi, pénzügyi és intézményes forrásait. 

2. Jóváhagyott pályázatok 

A 2018-as év elején az Interreg Central Europe 3. pályázati felhívásán belül négy olyan pályázat 

került benyújtásra, melyekben a Via Carpatia EGTC projektpartnerként vett részt. A 

jóváhagyott pályázatok listája 2019. január 16-án került nyilvánosságra. A jóváhagyott 

pályázatok között két olyan pályázat is szerepel, melyekben a Via Carpatia EGTC 

projektpartnerként vesz részt: 

I-CARE-SMART – Innovációs ökoszisztéma az okos idősgondozásért 

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:    2019. április 1.  – 2022. március 31. 

A pályázat teljes költségvetése:   2 804 672 Eur 

Via Carpatia EGTC teljes költségvetése:     116 450 Eur  

A támogatás teljes mértéke:           95 900 Eur 

Saját forrás:                  20 550 Eur 
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Az I-CARE-SMART pályázat legfőbb célja az innovációk hozzáférhetővé tétele az idősek 

számára, valamint egy felhasználókra irányuló strukturált együttműködés létrehozása. Az I-

CARE-SMART eszközök komplex tárházának kialakítását tervezi, melyek elősegítik az idősek és 

vállalatok bekapcsolását a felhasználókra irányuló innovációkba.   

CITYCIRCLE – Körforgásos gazdasági hub-ok Közép-Európa perifériás városközpontjaiban 

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:    2019. március 1. – 2022. február 28. 

A pályázat teljes költségvetése:   2 064 500 Eur 

Via Carpatia EGTC teljes költségvetése:     130 921 Eur  

A támogatás teljes mértéke:         107 817 Eur 

Saját forrás:                         23 104 Eur 

A CITYCIRCLE pályázat a testvérvárosokba bevezetett körforgásos gazdasági rendszerek által 

javítja a külvárosok innovációs kapacitásait. Az európai külvárosokra jellemző az 

együttműködés hiánya az innovációk területén, valamint a globális innovációs folyamatokhoz 

való hozzáférés hiánya. A körforgásos gazdálkodás egy olyan fejlesztési koncepció, amely 

biztosítja a források fenntartható és hatékony felhasználását. A pályázat legfőbb eredménye 

egy körforgásos gazdasági csomópont („quadruple-helix circular economy hub“) 

létrehozásában rejlik a testvérvárosokban, és felkészíteni azokat olyan eszközökkel és 

tudással, melyek támogatják egy körkörös gazdasági értéklánc kialakítását. 

 

2018 októberében a Jövő Útja Nonprofit Kft., a Via Carpatia EGTC leányvállalata, pályázati 

kérelmet nyújtott be Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumához. 2018. december 

21-én került nyilvánosságra a jóváhagyott pályázatok listája. A Jövő Útja Nonprofit Kft.  Által 

benyújtott pályázat a jóváhagyott pályázatok között szerepelt.  

ETT-19-0001 – Építsünk partnerséget 2020 után is 

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:    2019. január 1. – 2019. december 31. 

A pályázat teljes költségvetése:   11 500 000 Ft    
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A támogatás teljes mértéke:      11 500 000 Ft 

Saját forrás:                                      0 Ft 

A pályázat legfőbb célja a határ menti szereplők közötti partnerség létrehozása és fenntartása 

a 2020-as programidőszakot követően is. A pályázat célja az egyes tevékenységek 

végrehajtása által érhető el. A projekt legfontosabb tevékenységét 6 egynapos és 2 kétnapos 

szakmai workshop megvalósítása jelenti a határ mindkét oldalán. A tervezett workshopok 

lehetővé teszik a résztvevők közti tapsztalatcserét, közös projektötletek létrehozását és a 

közös problémák megoldását. A találkozók célja közös pályázatok kidolgozása a következő 

programidőszakra. 

3. Kisprojekt Alap 

2018. február 18-án az Interrge V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program 

Monitoring Bizottsága, a Kisprojekt Alap ernyőprojektjei részére meghirdetett 2. pályázati 

felhívás keretében 2 pályázatot hagyott jóvá a Kisprojekt Alap megvalósításához a PT1 és PT4 

keretén belül. A második felhíváson belül az alábbi dokumentumok lettek jóváhagyva: 

1. A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottságának Eljárási Szabályzata 

2. Közös megvalósítási terv 

3. Értékelési kézikönyv 

2018. májusában a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága jóváhagyta a pénzügyi támogatásra 

vonatkozó pályázati felhíváshoz szükséges dokumentumokat, melyek közé az alábbiak 

tartoznak: 

1. Kisprojekt Alap pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívás 

2. Felhasználói kézikönyv pályázók számára 

3. Elszámolható költségek kézikönyve 

4. Adminisztratív és minőségi értékelőlapok a kisprojektek számára 

5. Értékelők kézikönyve 

6. Pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem formanyomtatványa és mellékletei 
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7. Pénzügyi hozzájárulás folyósításáról szóló szerződés-tervezet 

8. Partnerségi megállapodás-tervezet 

9. Projektláthatósági kézikönyv 

2018. június 1-jén került megrendezésre a Kisprojekt Alap ünnepélyes nyitókonferenciája, 

melynek keretén belül meghirdetésre került a Kisprojekt Alap 1. pilot pályázati felhívása. A 

felhívás 2018. július 31-ig volt nyitva. A felhívás időtartama alatt a Via Carpatia EGTC 6 info 

napot szervezett az érintett megyék megyeszékhelyein. A pályázók számára személyes 

konzultációkra is lehetőségük nyílt a felhívás nyitvatartása alatt.  

Az 1. pályázati felhíváson belül 39 pályázat lett benyújtva, 25 a PT1, 14 pedig a PT4 keretén 

belül.  

A Kisprojekt alap 1. pályázati felhívására fenntartott ERFA támogatás keretösszege 1 059 501, 

10 € volt. Az alábbi diagram az ERFA keretösszeg és a pályázók által igényelt összeg arányát 

ábrázolja. Az ábrából kiolvasható, hogy az 1. prioritási tengely esetében az igényelt összeg 

meghaladja a keretösszeget, a 4. prioritási tengely esetében azonban nem éri azt el. 

 

Graf 1: A felhívásra fenntartott ERFA támogatás és az igényelt ERFA összeg aránya 
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A pályázók jelentős részét városok és önkormányzatok jelentették, számuk 31 volt. A további 

pályázók között régiófejlesztési ügynökségek, különféle egyesületek, egyházak, kulturális 

alapítványok, múzeumok, könyvtárak stb. szerepeltek. Az 1. Prioritási tengely – Természet és 

Kultúra keretében a legtöbb pályázat a kultúra témakörben került benyújtásra. A témakörön 

belül konkrétan az alábbi tevékenységek megvalósítására kértek támogatást a pályázók: 

kulturális örökség népszerűsítése, amfiteátrumok és azok környezetének felújítása, közös 

fesztiválok szervezése stb. A 4. Prioritási tengely - Közintézmények és a határtérségben élő 

emberek határon átnyúló együttműködésének javítása keretében az alábbi tevékenységek 

megvalósítására kértek támogatást a pályázók: szakmai programok, rendezvények az 

önkormányzatok / városok közötti együttműködés megteremtése érdekében, általános- és 

középiskolák együttműködésére irányuló tevékenységek, iskoláztatások, tapasztalatcserék 

stb.  

A beérkezett pályázatok adminisztratív és minőségi értékelésére augusztus és október 

hónapokban került sor.  

2018. december 10-én, Miskolcon, a Megyeháza Dísztermében került megrendezésre a 

Kisprojekt Alap Monitoring Bizottságának 2. ülése. Az ülés legfontosabb részét az 1. pilot 

felhívás keretében benyújtott Pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek jóváhagyása jelentette. A 

KPA Monitoring Bizottsága 6 projektet hagyott jóvá az 1. Prioritási tengely - Természet és 

kultúra keretében, 6 projektet pedig a 4. Prioritási tengely - Közintézmények és a 

határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása keretében, melyek 

több mint 65 pontot értek el és melyekre elegendő volt a meghatározott keretösszeg. Az 

alábbi ábra a felhívás keretösszegének feltételezett kimerítését tartalmazza. 
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Graf 2 A felhívás keretösszegének feltételezett kimerítése  

A jóváhagyott pályázatok listája a Via Carpatia EGTC weboldalán került nyilvánosságra a 2018-

as év végén. Jelenleg a pályázatok szerződéskötése zajlik. 

4. Határon átnyúló akcióterv 

2018 április 28-án került megrendezésre az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 

Együttműködési Program legutóbbi Monitoring Bizottsági ülése, ahol a harmadik prioritási 

tengely (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás 

támogatása) keretén belül benyújtott akciótervekről is döntés született. Ezen döntés alapján 

a Via Carpatia EGTC által benyújtott Határon átnyúló foglalkoztatási akcióterv a Cserehát 

mikro régió számára is támogatásban részesült. Az akcióterv célterülete a Cserehát 

mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. Az akcióterv fő célja a 

munkanélküliség csökkentése, valamint a Cserehát mikrorégió újjáélesztése. A cselekvési terv 

központi témája a helyi termelés, ami nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. Az 

akcióterv legfontosabb eredményei közé az új munkahelyek kialakítása tartozik. Ezen cél 

elérése érdekében az alábbi tevekénységek lettek meghatározva: többfunkciós központok 

kialakítása, mezőgazdasági termékek előállítását segítő gyártóüzemek kialakítása, piacterek 

létrehozása, helyi márka építése, valamint a helyi termelők és termékek hálózatának 

kialakítása. 
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2018. augusztus 10-én az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 

Közös Titkársága által meghirdetésre került a harmadik prioritási tengely (A fenntartható és 

minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása) keretében 

megvalósuló akciótervek pályázati felhívásának második fordulója. A második felhívás 

keretében kizárólag olyan pályázatokat lehetett benyújtani, amelyek egy jóváhagyott 

akcióterv részét képezik. 2018. november 12-én benyújtásra került a Via Carpatia EGTC által 

kidolgozott akcióterv valamennyi részletesen kidolgozott pályázata. Az akciótervben szereplő 

pályázatok száma hét, melyek közül a Via Carpatia EGTC három pályázatban vett részt: 

Coordination and communication project 

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:  36 mesiacov 

A pályázat teljes költségvetése: 218 052, 55 Eur 

A támogatás teljes mértéke:  207 149, 92 Eur 

Saját forrás:                   10 902, 63 Eur 

A koordinációs és kommunikációs pályázat végrehajtásáért a Via Carpatia EGTC felelős. A 

pályázat keretén belül a csoportosulás biztosítja az akcióterv zökkenőmentes végrehajtását, a 

határidők betartását, a meghatározott eredménymutatók elérését és a projektpartnerek 

rendszeres projekttalálkozóját. A Via Carpatia EGTC hatáskörébe tartozik továbbá az akcióterv 

propagálása is. A csoportosulás biztosítja többek között a minimális projektláthatósági 

követelményeket valamennyi pályázat esetében.  

Find your way to the labour market 

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:  12 mesiacov 

A pályázat teljes költségvetése: 109 088, 87 Eur 

A támogatás mértéke:  103 634, 43 Eur 

Saját forrás:       5 454, 44 Eur 
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A „Találd meg a munkaerőpiacra vezető utat“ c. pályázat szintén a Via Carpatia EGTC által kerül 

végrehajtásra. A pályázat megvalósítására a mikro régióra jellemző magas munkanélküliség és 

a lakosok alacsony képzettségi szintje miatt van szükség. A pályázat legfőbb célja a mikro 

régióban élők képzettségi szintjének javítása és a munkaerőpiacon való elhelyezkedés 

esélyeinek növelése. A pályázat keretén belül a tartósan munkanélküliek versenyképességét 

növelő tanfolyamok kerülnek végrehajtásra. 

Build and promote local image 

A projekttel kapcsolatos alapvető információk: 

A pályázat időtartama:      12 mesiacov 

Jövő Útja Nonprofit Kft. teljes költségvetése:   69 049, 87 Eur 

A támogatás teljes mértéke:      65 597, 38 Eur 

Saját forrás:          3 452, 49 Eur 

A pályázat Vezető partnere a Via Carpatia EGTC leányvállalata, a Jövő Útja Nonprofit Kft., 

partnere pedig a Pro Oeconomika Nonprofit Kft.. A tervezett projekt fő célja a helyi termékek 

és termelők versenyképességének növelése a Cserehát mikro régióban. A tervezett pályázat 

fő tevékenységei közé egy marketing stratégia kidolgozása, helyi márka megalapítása, helyi 

termelők adatbázisának kialakítása, agro-rendezvények és vásárok szervezése, helyi EXPO 

szervezése stb. tartoznak.  

Jelenleg az egyes pályázatok értékelése zajlik. 

 

Aktív részvétel nemzetközi és országos konferenciákon és workshopokon 

A Via Carpatia EGTC számára nagyon fontos a közös tervezés és különféle partnerségek 

kialakítása a régió legfontosabb problémáinak megoldása érdekében. Ezekből fakadóan a 

csoportosulás fontosnak tartja olyan szakmai találkozókon és konferenciákon való részvételt, 

amelyek az együttműködés, regionális fejlesztés és közös tervezés jegyében zajlanak. 2018-

ban a Via Carpatia EGTC az alábbi rendezvényeken vett részt:  

Konferencia - Via Carpatia transzeurópai hálózat romániai útszakasz kifejlesztése 
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2018. március 23-án, Nagyváradon került megrendezésre a Via Carpatia transzeurópai hálózat 

romániai útszakasz kifejlesztése címet viselő konferencia. A konferencia a Bihar Megyei Tanács 

főszervezésében valósult meg. A konferencián a nemzeti hatóságok, magyarországi, 

lengyelországi és romániai régiók képvislői vettek részt, valamint további olyan szervezetek 

képviselői, melyek kiemelt figyelmet fordítanak a Via Carpatia korridor kérdésének. A 

konferencia legjelentősebb részét a Via Carpatia korridor Romániában történő fejlesztésével 

kapcsolatos Szándéknyilatkozat aláírása jelentette. A dokumentum aláírásával a megyék 

megegyeztek abban, hogy a jövőben is támogatni fogják a Via Carpatia korridor fejlesztését. 

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlése 

2018. május 17-én került megrendezésre a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai 

Segítő Szolgálata (CESCI) éves rendes közgyűlése. A rendezvény keretében bemutatásra került 

Kassa megye egyik stratégiája – A Via Carpatia korridor feladata a szociális és gazdasági 

fejlődés érdekében. A stratégia célja, hogy rámutasson a a keleti régiók észk-déli irányban 

történő összekapcsolásának fontosságára egy közlekedési korridor kiépítése által. Az 

eseményen bemutatásra kerültek a stratégia kiindulási pontjai és a stratégia jelenlegi és 

jövőbeli tervei az adott problematikán belül. A Via Carpatia elnevezést viselő útvonal a litván 

kikötővárosból, Klaipedából indul Kaunas érintésével, majd Bialystok, Lublin és Rzeszów 

városánál áthalad Lengyelországon. Érinti Kassa városát, majd Miskolc és Debrecen városokon 

keresztül áthalad Magyarországon. Az útvonal Romániában érinti Nagyvárad, Lugoj, Konstanca 

és Calafat városokat, áthalad a bolgár fővároson, Szófián, majd Svilengradon, végül pedig a 

görögországi Szolúnban ér véget. 

Konferencia - Európai Területi Együttműködés és annak jelentősége Szlovákia és Európa 

számára 

2018. május 11-én konferenciát tartottak az „Európai Területi Együttműködés jelentősége 

Szlovákia és Európa számára“ címmel a Pozsonyi Borik hotelben. A konferencián részt vett a 

Via Carpatia EGTC is. A rendezvény célja bemutatni az Európai területi együttműködés 

programjainak pozitív hatásait a regionális fejlesztés azon területén, amely az úniós polgárok 

életminőségének javítását veszi célba. A konferencián megvitatásra került az európai területi 
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együttműködési programok és a makroregionális stratégiák közötti kapcsolat, valamint az 

Európai területi együttműködés jövője is. Az Európai területi együttműködés az európai 

integráció alapköve, amely biztosítja, hogy az országhatárok ne jelntsenek akadályt. Az 

Európai területi együttműködés hozzájárul az európaiak közeledéséhez és a közös problémák 

megoldásához, egyszerűsíti az eszmecserét és támogatja a közös célok elérésére irányuló 

stratégiai tevékenységeket. 

Varsótól Bukarestig – A Három Tenger Kezdeményezéshez vezető út 

2018. június 5-én, Washingtonban került megrendezésre a Varsótól Bukarestig – A Három 

Tenger Kezdeményezéshez vezető út címet viselő konferencia, melyen a Via Carpatia EGTC is 

képviseltette magát, a Polish Institute for International Affairs jóvoltából. A Via Carpatia 

igazgatója, Dr. Orbán Máté Julianna a Via Carpatia korridor lehetőségeiről és kiépítésének 

fontosságáról adott elő, amely az EGTC prioritásai közé tartozik. A Három Tenger 

Kezdeményezés (Three Seas Initiative) egy nemzetközi projekt, melynek legfőbb célja az 

együttműködés erősítése Közép és Kelet Európában, az energetika, közlekedés és 

telekommunikáció területein. A kezdeményezés fókuszában az ágazati együttműködés áll, 

valamint az integráció elmélyítése az EU egységes piacán. A kezdeményezésben részt vesz 

Ausztria, Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, 

Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia. 

Találkozók, konferenciák és workshopok szervezése 

2018-ban a Via Carpatia EGTC különféle találkozókat, konferenciákat és workshopokat 

szervezett. A legjelentősebbek közé az alábbiak tartoznak: 

Határon átnyúló foglalkoztatási akcióterv a Cserehát mikro régió számára c. akciótervvel 

kapcsolatos találkozók 

A határon átnyúló akciótervvel kapcsolat előkészítése alatt a Via Carpatia EGTC számos 

projekttalálkozót szervezett. A legfontosabbak közé a 2018. május 9-én és 2018. augusztus 28-

án megrendezett találkozók tartoznak. A találkozók célja a legfontosabb feladatok, a pályázat 
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benyújtásához szükséges dokumentáció, valamint a határidők meghatározása volt. Az egyes 

találkozókon a konzorcium valamennyi tagja részt vett.  

A Kisprojekt Alap Nyitókonferenciája 

2018 június 1-jén Miskolcon, a Megyeháza Dísztermében került megrendezésre a Kisprojekt 

Alap nyitókonferenciája. A konferencia keretében a hat érintett megye megyeelnöke, Ing. 

Rastislav Trnka (Kassa Megye Önkormányzata), Ing. Ján Lunter (Besztercebánya Megye 

Önkormányzata), Török Dezső (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat),  Szeszták 

Oszkár (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat),  Szabó Róbert (Heves Megyei 

Önkormányzat) és Skuczi Nándor (Nógrád Megyei Önkormányzat)  közösen indította el a 

Kisprojekt Alap első pályázati felhívását. A nyitókonferencián részt vett továbbá Kiss-Parciu 

Péter, a a Külgazdasági és Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért felős 

helyettes államtitkára, Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., a Via Carpatia EGTC igazgató asszonya 

és a potenciális pályázók képviselői. A konferencia végén a hat elnök és a Via Carpatia EGTC 

igazgató asszonya ünnepélyesen egy szimbolikus piros gomb megnyomása által indították el a 

Kisprojekt Alap első pályázati felhívását. 

Kisprojekt Alap info napok  

A Via Carpatia EGTC 2018 júniusában hat info napot szervezett a Kisprojekt Alap pályázati 

felhívásával kapcsolatban. Az egyes info napokra az érintett megyék megyeszékhelyén került 

sor: Salgótarján, Besztercebánya, Nyíregyháza, Miskolc, Kassa és Eger. Az info napok 

résztvevőinek száma 148 volt. Az info-napon az érdeklődők információkat kaptak az 1. 

pályázati felhívással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról és feltételekről.  

 

A Via Carpatia EGTC szervezeti struktúrája 

A Via Carpatia EGTC 2018. március 20-án megrendezésre kerülő 10. Közgyűlésén került 

jóváhagyásra a Via Carpatia EGTC új szervezeti struktúrája.  Az új szervezeti struktúrán belül 

az igazgató fennhatósága alá 3 további részleg kerül, mégpedig a Pályázatok végrehajtásáért 

felelős részleg, Kisprojekt Alap részleg, Foglalkoztatás támogatásáért felelős részleg. Az új 
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szervezeti struktúra javaslata a jövőben tervezett munkahelyeket is tartalmazza, melyek az 

egyes benyújtott pályázatok sikerességétől függően kerülnek betöltésre. A Via Carpatia EGTC 

új szervezeti struktúrája az alábbi ábrán látható: 

 

Ábra 1 Via Carpatia EGTC szervezeti struktúrája 

 

A Csoportosulás bevételeinek és kiadásainak áttekintése 

A Csoportosulás bevételei: 

 Szolgáltatási bevételek (a Csoportosulás egyéni vállalkozásából származó bevétel) – 

9000 eur 

 Tagdíjbevételek a 2018-as év során -  50.000 eur.  
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 A 2018-as év során kapott támogatások – 69 055 eur. Előző évben kapott támogatás 

elszámolása - 76785 eur.  

 Árfolyamnyereség - 8 eur 

A Csoportosulás kiadásai: 

 Anyagfelhasználás– 19556 eur  

 Utazási költségek – 28614 eur  

 Szolgáltatások – 22693 eur  

 Bruttó bérek – 129135 eur  

 Kötelező Társadalombiztosítás és Egészségbiztosítás – 44748 eur  

 Árfolyamveszteség – 18 eur  

 Éves beszámoló vizsgálatával kapcsolatos kiadások – 1000 eur 

 

A Via Carpatia EGTC Felügyelő Bizottságának tevékenységei 

A 2018-as év során a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás Felügyelő bizottsága két alkalommal ülésezett.  

Az első ülés 2018. március 12-én, a Kassa Megyei Önkormányzati Hivatalban került 

megrendezésre. A Kassa Megyei Önkormányzat képviseletében Mgr. Zachariaš István, a 

Felügyelő Bizottság elnöke, JUDr. Daniela Szélesová, a Felügyelő Bizottság , Ing. Orbán Máté 

Julianna, PhD., a Via Carpatia EGTC igazgató asszonya és Ing. Novotná Tímea, a Via Carpatia 

EGTC projektmenedzsere vettek részt. Borsod-Abaúj-Zemplén megye képviseletében Szeles 

András, a Felügyelő Bizottság alelnöke és Béres László, a Felügyelő Bizottság tagja vettek részt. 

A Via Carpatia EGTC Felügyelő Bizottsága 2018. mácius 12-i kassai ülésén a következő 

ellenőrzéseket végezte el:  

• ellenőrizte a Via Carpatia EGTC 2017. évi éves beszámolóját, 

• ellenőrizte a Jövő Útja Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolóját, 

• kiválasztotta a könyvvizsgálót a 2017. évre szóló pénzügyi kimutatások ellenőrzésére, 
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• jóváhagyta a felügyelőbizottság 2018. évre szóló munkatervét, 

• jóváhagyta a felügyelőbizottság 2017. évre szóló éves jelentését. 

A Felügyelő Bizottság 2018. évi második ülésére 2018. július 20-án az Encsi Polgármesteri 

Hivatalban került sor. Az ülésen részt vett Szeles András, a Felügyelő Bizottság alelnöke, Béres 

László, a Felügyelő Bizottság tagja, Ing. Orbán Máté Julianna, PhD., a Via Carpatia EGTC 

igazgató asszonya és Ing. Mohňanský Veronika a Kisprojekt Alap projektmenedzsere. Az 

ülésen részt vett a Felügyelő Bizottság két új tagja is, Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo és Ing. Peter 

Harčarik, akik a 10. Közgyűlésen lettek megválasztva.  

A Via Carpatia EGTC Felügyelő Bizottsága 2018. július 20-i encsi ülésén a következő 

ellenőrzéseket végezte el:  

• Felügyelő Bizottsága új elnökének és titkárának megválasztása. 

• A Via Carpatia EGTC 2017. évi éves jelentésének és könyvvizsgálói jelentésének   

megvizsgálása 

• A Via Carpatia EGTC 2017. évre vonatkozó határozatai teljesítésének megvizsgálása. 

A Via Carpatia EGTC 2019-es évre vonatkozó tervei: 

A Via Carpatia EGTC legfontosabb tervei közé 2019-ben az alábbiak tartoznak: 

A Kisprojekt Alap sikeres irányítása: 

A Via Carpatia EGTC legfontosabb kihívásai közé a Kisprojekt Alap sikeres végrehajtása 

tartozik. 2019-ben a legfontosabb feladatok közé az alábbiak tartoznak: 

• Pénzügyi hozzájárulás folyósításáról szóló szerződések aláírása a Via Carpatia EGTC 

és a kisprojektek Vezető kedvezményezettjei között 

• Iskoláztatások szervezése a Vezető kedvezményezettek számára 

• 2. felhívás meghirdetése a Kisprojekt Alap keretében 

• Info napok és személyes konzultációk szervezése 
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• A folyamatban lévő rendszerellenőrzés sikeres lezárása 

Jóváhagyott pályázatok végrehajtása 

A Via Carpatia EGTC prioritásai közé a jóváhagyott pályázatok sikeres végrehajtása is tartozik. 

Az alábbi pályázatokról van szó: 

• ETT pályázat – ETT-19-0001 

• I-CARE-SMART – Innovációs ökoszisztéma az okos idősgondozásért  

• CITYCIRCLE 

• Határon átnyúló foglalkoztatási akcióterv a Cserehát mikro régió számára 

Aktív részvétel az európai területi, transznacionális és régiók közötti együttműködés 

területén kiírt pályázatokban 

A Via Carpatia EGTC a további évek során is tervezi az olyan pályázatok benyújtását, melyek fő 

célja a határon átnyúló, nemzetközi és interregionális együttműködés szintjének javítása. A 

Via Carpatia EGTC jelenleg is több pályázat előkészítésén dolgozik.  

Konzultációs tevékenységek és projektirányítás 

A Via Carpatia EGTC a 2019-es év során is tervezi a projektmenedzsmenttel kapcsolatos 

szolgáltatások kínálatát (projektkérelmek elkészítése, adminisztrációs támogatás biztosítása, 

projektirányítás és projektvégrehajtás, stb.). 
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