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Második kérdőíves felmérés a Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-
2020 közötti megvalósításának értékeléséhez 

 
 

A Pannon Európai Térségi Társulás a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program keretében valósítja meg a CBJointStrategy c. projektet, amelynek célja a 2021-2027 közötti időszakra 
vonatkozó Magyarország-Horvátország Együttműködési Programot megalapozó stratégia kidolgozása. Szeretnénk, 
ha e stratégia a határtérség érintettjeinek minél teljesebb körű bevonásával születne meg. Ennek érdekében több 
kérdőíves felmérést, interjú- és workshop-sorozatot is tervezünk. A jelen, második kérdőíves felmérés célja a most 
záruló, 2014-2020 közötti program hatásainak értékelése a térségben élő személyek és itt működő intézmények 
bevonásával. A felmérést Horvátországban Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-
bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska és Vukovarsko-srijemska zsupánságokban, 
Magyarországon pedig Somogy, Baranya és Zala megyék területén végezzük. Kérjük, Ön is segítse a folyamatot e 
kérdőív kitöltésével. 
 
A felmérésben való részvétel önkéntes. A beérkezett válaszokat anonimizált módon kezeljük és dolgozzuk fel, 
azokat csak összesített formában adjuk tovább. Válaszait így bizalmasan kezeljük, azok semmilyen körülmények 
között nem befolyásolják szervezete vagy jövőbeni pályázatai/projektjei megítélését. Őszinte véleménye rendkívül 
fontos a részvételi alapú tervezési folyamatban, hiszen ezáltal biztosítható, hogy a 2021-2027 közötti időszak 
pályázatai minél inkább illeszkedjenek a pályázók elvárásaihoz és a határtérség szükségleteihez. 
 
Kérjük, a kérdőívet legkésőbb 2021. január 15-ig töltse ki. Amennyiben úgy érzi, hogy egy kérdés 
megválaszolásához nincs elég információja, akkor hagyja üresen a választ és lépjen tovább a következő kérdésre.  
 
Kérjük, hogy a kérdőívvel kapcsolatos kérdéseit a deme.lorant@hbhe.hu e-mail címen tegye fel, amelyeket 
igyekszünk minél előbb megválaszolni. 

 
1. Alapadatok 
 

1.1 Az Ön által képviselt szervezet típusa Helyi vagy megyei önkormányzat 
Vállalkozás 
Civil szervezet 
Üzleti támogató szervezet (ügynökség, kamara, 

ipari park, inkubátor, stb.) 
Oktatási intézmény 
Egészségügyi és/vagy szociális intézmény 
Egyéb állami közintézmény 
Egyéb: …………… 

1.2 A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 
programterületen belül melyik megyében van a szervezet 
székhelye vagy telephelye? (Több telephely esetén több 
megye is kiválasztható.) 

Međimurska 
Varaždinska 
Koprivničko-križevačka 
Bjelovarsko-bilogorska 
Virovitičko-podravska 
Požeško-slavonska 
Osječko-baranjska 
Vukovarsko-srijemska 
Somogy 
Baranya 
Zala 
Egyéb (ha nincs telephelye vagy székhelye a 

programterületen): ……. 

1.3 Részt vett (vezető partnerként vagy projekt partnerként) a 2014-2020 Magyarország-Horvátország 
Együttműködési Program keretében megvalósított (vagy jelenleg futó) projektben? 

Igen, vezető partnerként  
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Igen, projekt partnerként  

Nem  

 
’Nem’ válasz esetén a kérdőív 1.4-6.5 pontjai kimaradnak, és a 7. pont következik. 
 

1.4 Mi volt az Ön által megvalósított projekt fő szakterülete? Vállalkozásfejlesztés  

Turizmus és kulturális örökségvédelem  
Környezet- és természetvédelem  
Energetika  
Településfejlesztés  
Egészségügy és szociális ellátás fejlesztése  
Oktatás-képzés fejlesztés  
Kulturális együttműködés  
Sport együttműködés  
Egyéb: ………….  

1.5 Mekkora területen érvényesültek az Ön által 
megvalósított projekt hatásai? 

Helyi szinten  

Megyei szinten  
Regionális szinten  
Országosan  
Egyéb: ………….  

1.6 Hogyan értékeli az Ön által megvalósított projekt hatásait az alábbi területeken?  1 = nagyon gyenge  
5 = nagyon erős 

A horvát-magyar határérség gazdasága           
1     2     3     4     5 

A horvát-magyar határérség turisztikai vonzereje          
1     2     3     4     5 

A horvát-magyar határérség környezetének állapota          
1     2     3     4     5 

A horvát-magyar határérség intézményi vagy civil szereplőinek határon átnyúló 
együttműködése 

         
1     2     3     4     5 

A horvát-magyar határérség oktatási intézmények szerepe          
1     2     3     4     5 

1.7 A projekt befejezését követően mennyi ideig tartottak (vagy várhatóan mennyi ideig tartanak majd) a 
projekt legrelevánsabb hatásai? 

Maximum 1 évig  

1-5 évig  

5 évnél is hosszabb ideig  

 
2. Kérdések B Light Scheme projektek megvalósítói számára 
 

2.1 Részt vett Ön B 
Light Scheme 
projekt 
megvalósításában 
akár vezető 
partnerként, akár 
projekt 
partnerként? 
(Több támogatott 
projekt esetén 
több válasz is 
megadható.) 

Pályázati konstrukció (a végső beadási határidő megjelölésével)  

B Light Scheme Első Felhívás, 2018-LPP1 (2018.12.17)  

B Light Scheme Második Felhívás, 2019-LPP2 (2019.03.15)  

B Light Scheme Harmadik Felhívás, 2019-LPP3 (2019.12.20)  

Nem vettem részt  

 
’Nem vettem részt’ válasz esetén a kérdőív 2.2-2.4 pontjai kimaradnak, és a 3. pont következik. 
 

2.2 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérség KKV-
környezetével kapcsolatban az alábbi fő problémákat azonosították. Az Ön projektje 
mennyire fókuszált a probléma megoldására? 

1 = egyáltalán nem  
5 = kiemelten 
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Alacsony a gazdasági növekedés üteme          
1     2     3     4     5 

Alacsony a KKV-k száma          
1     2     3     4     5 

Elégtelen a KKV-k forrásbevonási képessége           
1     2     3     4     5 

Kevés a magas hozzáadott-értéket termelő KKV az ipari és szolgáltató szektorokban           
1     2     3     4     5 

Gyenge a KKV-k közötti együttműködés           
1     2     3     4     5 

2.3 Az alábbi tevékenységek közül melyek szerepeltek az Ön projektjében? 

Közös termék-, technológia- vagy szolgáltatás-fejlesztés  

Beszállítói láncokhoz történő csatlakozás  

Közös marketing, promóciós és demonstrációs eszközök vagy tevékenységek fejlesztése  

Menedzsment készségek fejlesztése (pl. nyelvi, kulturális vagy technikai kompetenciák, utódlás)  

Határokon átnyúló klaszterek létrehozása és továbbfejlesztése  

Egyéb: …………………………………………………………….. 

2.4 Saját megítélése alapján mennyiben felel meg az ön projektje az alábbi 
szempontoknak? 

1 = egyáltalán nem  
5 = teljes mértékben 

Hozzáadott-érték növelése           
1     2     3     4     5 

Piacképesség          
1     2     3     4     5 

Innovatív jelleg          
1     2     3     4     5 

Pénzügyi fenntarthatóság          
1     2     3     4     5 

A vezető partnernek volt korábbi tapasztalata KKV-fejlesztési projektben          
1     2     3     4     5 

Minden partner rendelkezett székhellyel a horvát-magyar határtérségben          
1     2     3     4     5 

 
3. Kérdések turisztikai attrakciófejlesztést célzó projektek megvalósítói számára 
 

3.1 Részt vett Ön 
turisztikai 
attrakciófejlesztést 
célzó projekt 
megvalósításában 
akár vezető 
partnerként, akár 
projekt 
partnerként? 
(Több támogatott 
projekt esetén 
több válasz is 
megadható.) 

Pályázati konstrukció (a végső beadási határidő megjelölésével)  

Első Felhívás, HUHR1601/2.1.1: Kerékpárutak (2016.05.31)  

Első Felhívás, HUHR1601/2.1.2: Turisztikai attrakciók (2016.05.31)  

Első Felhívás, HUHR1601/2.1.3: Tematikus utak és más turisztikai termékek 
(2016.05.31) 

 

Második Felhívás, HUHR1901/2.1.2: Turisztikai attrakciók (2019.05.03)  

Második Felhívás, HUHR1901/2.1.3: Tematikus utak és más turisztikai 
termékek (2019.05.03) 

 

Nem vettem részt  

 
’Nem vettem részt’ válasz esetén a kérdőív 3.2-3.5 pontjai kimaradnak, és a 4. pont következik. 
 

3.2 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérség turisztikai 
attrakcióival kapcsolatban az alábbi fő problémákat azonosították. Az Ön projektje 
mennyire fókuszált a probléma megoldására? 

1 = egyáltalán nem  
5 = kiemelten 

Az örökség-turizmus infrastruktúráját fejleszteni kell           
1     2     3     4     5 

Az ismert és feltételezett aknamezőket fel kell számolni          
1     2     3     4     5 

A turizmus érdekében javítani kell a határ átjárhatóságát          
1     2     3     4     5 

3.3 Az alábbi tevékenységek közül melyek szerepeltek az Ön projektjében? 

Kerékpáros turizmus: Kerékpárutak hiányzó szakaszainak fejlesztése  
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Kerékpáros turizmus: Határokon átnyúló kerékpárút-kapcsolatok fejlesztése  

Kerékpáros turizmus: Kerékpár-turisztikai létesítmények korszerűsítése   

Kerékpáros turizmus: Kerékpáros-barát térségi imázs kialakítása   

Kerékpáros turizmus: Termékfejlesztés és értékesítés bővítése   

Egyéb aktív turizmus: Infrastruktúra-fejlesztés  

Egyéb aktív turizmus: Vonzó aktív turisztikai desztináció kialakítása  

Örökségturizmus: Infrastruktúra-fejlesztés   

Örökségturizmus: Helyi kézműves termékek, szolgáltatások és hálózatok fejlesztése   

Örökségturizmus: Két- és többnyelvű infokommunikációs tartalmak fejlesztése   

Örökségturizmus: A térség vonzó, hiteles, érintetlen és egyedülálló természeti és kulturális arculatának 
kialakítása 

 

Egyéb: …………………………………………………………….. 

3.4 Saját megítélése alapján mennyiben felel meg az ön projektje az alábbi 
szempontoknak? 

1 = egyáltalán nem  
5 = teljes mértékben 

Turisták költésének növelése           
1     2     3     4     5 

Innovatív megoldások           
1     2     3     4     5 

Környezeti és gazdasági fenntarthatóság           
1     2     3     4     5 

Kapcsolódás a „Handbook to Tourism Projects” c. kiadványban felsorolt támogatható 
tevékenységekhez 

         
1     2     3     4     5 

Szakmai vagy civil partnerek bevonása           
1     2     3     4     5 

Környezetvédelmi követelmények betartása (jó ökológiai állapot megőrzése, 
hulladékcsökkentés)  

         
1     2     3     4     5 

Helyi, természet- és környezetbarát anyaghasználat és technológiák           
1     2     3     4     5 

Kerékpárút-építés esetén: A várható forgalomnövekedés hatásainak enyhítése           
1     2     3     4     5 

Kerékpárút-építés esetén: Értékes természeti területek elkerülése           
1     2     3     4     5 

Kerékpárút-építés esetén: Csendes útfelület és passzív zajcsökkentő eszközök alkalmazása          
1     2     3     4     5 

Kerékpárút-építés esetén: Szinergikus kapcsolódás más határokon átnyúló projektekhez           
1     2     3     4     5 

Kerékpárút-építés esetén: Turisztikai attrakciók megközelíthetőségének javítása           
1     2     3     4     5 

Kerékpárút-építés esetén: A várható kedvezőtlen környezeti hatások kompenzálása           
1     2     3     4     5 

Kompjárat fejlesztése esetén: Környezetbarát járművek alkalmazása          
1     2     3     4     5 

3.5 A pályázati konstrukció által célzott alábbi célcsoportok közül az Ön projektje melyeket 
célozta leginkább? 

1 = egyáltalán nem  
5 = teljes mértékben 

Lehetséges jövőbeni látogatók a térségből, a két ország más részeiről, vagy más országokból          
1     2     3     4     5 

Turisztikai szolgáltatást nyújtó KKV-k          
1     2     3     4     5 

 
4. Kérdések a biodiverzitás helyreállítását célzó projektek megvalósítói számára 
 

4.1 Részt vett Ön a 
biodiverzitás 
helyreállítását 
célzó projekt 
megvalósításában 
akár vezető 
partnerként, akár 
projekt 
partnerként? 
(Több támogatott 

Pályázati konstrukció (a végső beadási határidő megjelölésével)  

Első Felhívás, HUHR1601/2.2: Biodiverzitás helyreállítása (2016.05.31)  

Második Felhívás, HUHR1901/2.2: Biodiverzitás helyreállítása (2019.05.03)  

Nem vettem részt  
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projekt esetén 
több válasz is 
megadható.) 

 
’Nem vettem részt’ válasz esetén a kérdőív 4.2-4.5 pontjai kimaradnak, és a 5. pont következik. 
 

4.2 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérség ökológiai 
állapotával kapcsolatban az alábbi fő problémákat azonosították. Az Ön projektje 
mennyire fókuszált a probléma megoldására? 

1 = egyáltalán nem  
5 = kiemelten 

További erőfeszítések szükségesek a térség gazdag természeti örökségének helyreállítása és 
védelme érdekében  

         
1     2     3     4     5 

Célzott árvízvédelmi fejlesztések szükségesek a holtágak és ártéri ökológiai rendszerek 
revitalizációjához  

         
1     2     3     4     5 

Kevésbé agresszív módszerekre, nagyobb változatosságra és hagyományos földhasználati 
módszerek terjesztésére van szükség a mezőgazdaságban  

         
1     2     3     4     5 

4.3 Az alábbi tevékenységek közül melyek szerepeltek az Ön projektjében? 

Védett és értékes területek közös kezelési terveinek és tanulmányainak kidolgozása   

Természeti és természet-közeli élőhelyek helyreállítása   

Közös kutatás, adatgyűjtés és monitoring  

Kis léptékű infrastruktúra-fejlesztés   

A természetvédelem és a fenntartható földhasználat iránti érzékenyítés  

Természetvédelmi intézmények együttműködése, tudásmegosztása és kapacitás-fejlesztése   

Az invazív fajok visszaszorításának és az élőhelyek helyreállításának összehangolt lebonyolítása és 
ellenőrzése 

 

Egyéb: …………………………………………………………….. 

4.4 Saját megítélése alapján mennyiben felel meg az ön projektje az alábbi 
szempontoknak? 

1 = egyáltalán nem  
5 = teljes mértékben 

A természeti értékek védelme           
1     2     3     4     5 

Határon átnyúló együttműködés           
1     2     3     4     5 

Hosszú távú fenntarthatóság           
1     2     3     4     5 

Korábbi együttműködési tevékenységek, tervek vagy stratégiák eredményeinek felhasználása           
1     2     3     4     5 

Összhang a nemzeti és Duna-régiós vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és a Víz-keretirányelv 
célkitűzéseivel  

         
1     2     3     4     5 

4.5 A pályázati konstrukció által célzott alábbi célcsoportok közül az Ön projektje melyeket 
célozta leginkább? 

1 = egyáltalán nem  
5 = teljes mértékben 

Helyi gazdák, mint Natura 2000 területek vagy más értékes természeti területek tulajdonosai          
1     2     3     4     5 

Nemzeti parkok és más védett területek munkatársai          
1     2     3     4     5 

Természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek          
1     2     3     4     5 

Helyi döntéshozók és szakemberek          
1     2     3     4     5 

A térség lakossága          
1     2     3     4     5 

 
5. Kérdések intézményi vagy civil szereplők határon átnyúló együttműködését célzó projektek megvalósítói 
számára 
 

5.1 Részt vett Ön 
intézményi vagy 
civil szereplők 
határon átnyúló 
együttműködését 

Pályázati konstrukció (a végső beadási határidő megjelölésével)  

Első Felhívás, HUHR1601/3.1.1: Tematikus együttműködés (2016.05.31)  

Első Felhívás, HUHR1601/3.1.2: Személyek közötti együttműködés (2016.05.31)  

Második Felhívás, HUHR1901/3.1.1: Tematikus együttműködés (2019.05.03)  

Második Felhívás, HUHR1901/3.1.2: Emberek közötti együttműködés 
(2019.05.03) 
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célzó projekt 
megvalósításában 
akár vezető 
partnerként, akár 
projekt 
partnerként? 
(Több támogatott 
projekt esetén 
több válasz is 
megadható.) 

Nem vettem részt  

 
’Nem vettem részt’ válasz esetén a kérdőív 5.2-5.5 pontjai kimaradnak, és a 6. pont következik. 
 

5.2 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérségben az 
intézményi vagy civil szereplők közötti együttműködésekkel kapcsolatban az alábbi fő 
problémákat azonosították. Az Ön projektje mennyire fókuszált a probléma 
megoldására? 

1 = egyáltalán nem  
5 = kiemelten 

Fejlesztendő az intézmények és polgárok közötti együttműködés kultúrája és irányítási 
keretrendszere  

         
1     2     3     4     5 

A határokon átnyúló gyenge összeköttetés és az alacsony szintű nyelvtudás akadályozza az 
együttműködést  

         
1     2     3     4     5 

Az együttműködésben csak korlátozott számú szereplő vesz részt, a partnerek köre nem bővül 
megfelelően 

         
1     2     3     4     5 

Szükséges az intézmények kapacitás-fejlesztése a kapcsolatrendszerek fejlesztése és az 
intézményrendszer szűk keresztmetszeteinek kiküszöbölése érdekében 

         
1     2     3     4     5 

5.3 Az alábbi tevékenységek közül melyek szerepeltek az Ön projektjében? 

Tudásmegosztó események szervezése   

Közös megközelítés kialakítása egyes közös problémákra (pl. társadalmi befogadás, marginalizálódott 
társadalmi csoportok foglalkoztatása) 

 

Közszolgáltatások (pl. egészségügyi és szociális ellátás) közös fejlesztése infokommunikációs technológiák 
alkalmazásával  

 

Helyi önkormányzatok, non-profit szervezetek, fejlesztési- és energetikai ügynökségek közös tervezési, 
projektfejlesztési és demonstrációs tevékenységei a megújuló energia alkalmazása és az 
energiahatékonyság területén  

 

A munkaerő-kereslet és -kínálat harmonizációja (pl. foglalkoztatási paktumok, közös tájékoztatás)  

Munkaerőpiaci információs és tanácsadási szolgáltatás  

Határokon átnyúló munkaerőpiaci adatbázisok fejlesztése  

Alulról építkező partnerségek kialakítása a területalapú integrált foglalkoztatási megoldások érdekében  

A tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztése (pl. menetrendek összehangolása, kapacitás-bővítés)   

Készségfejlesztés és ismeret-átadás a határokon átnyúló együttműködés további ösztönzése érdekében  

Egyéb: …………………………………………………………….. 

5.4 Saját megítélése alapján mennyiben felel meg az ön projektje az alábbi 
szempontoknak? 

1 = egyáltalán nem  
5 = teljes mértékben 

Az együttműködés továbbfejlesztése tapasztalatcsere és korábbi projektek eredményeinek 
felhasználása segítségével 

         
1     2     3     4     5 

Az együttműködő intézmények szervezeti hatékonyságának fejlesztése          
1     2     3     4     5 

Az eredmények későbbi projektek által felhasználatók, tovább vihetők           
1     2     3     4     5 

Kialakult közös intézményi struktúrák fenntarthatósága          
1     2     3     4     5 

Kialakult együttműködési folyamatok fenntarthatósága          
1     2     3     4     5 

Új partnerek bevonása a határon átnyúló együttműködésbe           
1     2     3     4     5 

Széleskörű földrajzi lefedettség a horvát-magyar határtérségben          
1     2     3     4     5 

Egyedi, egyszeri eseményeken túlmutató projekt-tartalom           
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1     2     3     4     5 

Hosszú távú partnerségek kialakítása          
1     2     3     4     5 

Korábbi együttműködési eredmények felhasználása a polgárok és közösségek közötti 
fenntarthatóbb kapcsolatok kialakítása érdekében 

         
1     2     3     4     5 

Minél nagyobb számú polgár részvételének biztosítása          
1     2     3     4     5 

5.5 A pályázati konstrukció által célzott alábbi célcsoportok közül az Ön projektje melyeket 
célozta leginkább? 

1 = egyáltalán nem  
5 = teljes mértékben 

Helyi és országos intézmények és hatóságok munkatársai          
1     2     3     4     5 

Helyi és térségi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások munkatársai          
1     2     3     4     5 

A térség lakossága          
1     2     3     4     5 

 
6. Kérdések oktatási intézmények szerepének erősítését célzó projektek megvalósítói számára 
 

6.1 Részt vett Ön 
oktatási 
intézmények 
szerepének 
erősítését célzó 
projekt 
megvalósításában 
akár vezető 
partnerként, akár 
projekt 
partnerként? 
(Több támogatott 
projekt esetén 
több válasz is 
megadható.) 

Pályázati konstrukció (a végső beadási határidő megjelölésével)  

Első Felhívás, HUHR1601/4.1.1: Együttműködés a felsőoktatásban (2016.05.31)  

Első Felhívás, HUHR1601/4.1.2: Együttműködés a közoktatásban és 
felnőttképzésben (2016.05.31) 

 

Második Felhívás, HUHR1901/4.1.1: Együttműködés a felsőoktatásban 
(2019.05.03) 

 

Második Felhívás, HUHR1901/4.1.2: Együttműködés a közoktatásban és 
felnőttképzésben (2019.05.03) 

 

Nem vettem részt  

 
’Nem vettem részt’ válasz esetén a kérdőív 6.2-6.5 pontjai kimaradnak, és a 7. pont következik. 
 

6.2 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérségben az 
oktatással kapcsolatban az alábbi fő problémákat azonosították. Az Ön projektje 
mennyire fókuszált a probléma megoldására? 

1 = egyáltalán nem  
5 = kiemelten 

Egyenlőtlen és összességében közepes a térség lakosságának iskolázottsági szintje           
1     2     3     4     5 

Erős a két főváros elszívó hatása           
1     2     3     4     5 

Jelentéktelen a határokon átnyúló munkaerő-mobilitás           
1     2     3     4     5 

Kölcsönösen hiányoznak a határ túloldalának mindennapi életével kapcsolatos ismeretek, ami 
akadályozza az együttműködést és gyengíti a közös térségi identitást  

         
1     2     3     4     5 

A nemzeti tantervek egyik tagállamban sem nyújtanak specifikus ismereteket a határon túli 
területekkel vagy a szomszédos országgal kapcsolatban 

         
1     2     3     4     5 

Az iskolák infrastruktúrája általában rossz állapotban van, és nem alkalmas modern oktatási 
módszerek bevezetésére  

         
1     2     3     4     5 

A szegénység és az elszigeteltség bizonyos területeken gátolja a jó minőségű oktatáshoz való 
hozzáférést 

         
1     2     3     4     5 

6.3 Az alábbi tevékenységek közül melyek szerepeltek az Ön projektjében? 

Felsőoktatási intézmények közös tananyagai és tanfolyamai   

Kulturális ismeretek oktatásával kapcsolatos jó gyakorlatok felhasználása  

A térség kultúráját megismertető képzési anyagok kidolgozása és tesztelése   

A közös képzéseket és szolgáltatásokat támogató eszközök beszerzése   

Oktatási létesítmények korszerűsítése   
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Közös ösztönző-rendszerek kidolgozása és megvalósítása (pl. szakmai gyakorlat, diákcsere)  

Közös duális oktatási programok kidolgozása és megvalósítása a gyakornok-csere támogatása érdekében  

Iskolahálózatok vagy ikeriskolák közötti tudástranszfer kialakítása  

Üzleti partnereknél megvalósuló szakmai gyakorlati program kialakítása tanárok számára   

Mentori rendszer kialakítása marginalizált társadalmi csoportok oktatásba történő bevonása érdekében   

Mentori rendszer kialakítása az elmaradott térségek iskoláiban dolgozó tanárok továbbképzése érdekében   

Célzott programok azon iskolák számára, ahol magas a roma tanulók aránya  

Egyéb: …………………………………………………………….. 

6.4 Saját megítélése alapján mennyiben felel meg az ön projektje az alábbi 
szempontoknak? 

1 = egyáltalán nem  
5 = teljes mértékben 

Az oktatási és képzési intézmények közötti együttműködések bővítése           
1     2     3     4     5 

A tantervek tartalmának bővítése helyi és kereszt-kulturális ismeretekkel           
1     2     3     4     5 

Új oktatási szolgáltatások kialakítása korábbi közös fejlesztések eredményeinek 
felhasználásával  

         
1     2     3     4     5 

Esélyegyenlőség és nemek közötti egyenlőség elősegítése          
1     2     3     4     5 

Horvát és magyar résztvevők kiegyensúlyozott részvétele           
1     2     3     4     5 

Marginalizált társadalmi csoportok és egyének bevonása          
1     2     3     4     5 

6.5 A pályázati konstrukció által célzott alábbi célcsoportok közül az Ön projektje melyeket 
célozta leginkább? 

1 = egyáltalán nem  
5 = teljes mértékben 

A horvát-magyar határtérségben élő és tanuló diákok          
1     2     3     4     5 

A horvát-magyar határtérségben élő és tanuló gyakornokok          
1     2     3     4     5 

Oktatási intézmények munkatársai          
1     2     3     4     5 

Marginalizált társadalmi csoportok és tagjaik (pl. Romák)          
1     2     3     4     5 

 
7. A 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program hatásainak értékelése 
 

7.1 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérség KKV-
környezetével kapcsolatban az alábbi fő problémákat azonosították. Ön szerint A 2014-
2020 közötti időszakban hogyan változott a térség helyzete? 

-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

Alacsony a gazdasági növekedés üteme            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Alacsony a KKV-k száma            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Elégtelen a KKV-k forrásbevonási képessége             
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Kevés a magas hozzáadott-értéket termelő KKV az ipari és szolgáltató szektorokban             
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Gyenge a KKV-k közötti együttműködés             
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Volt a támogatásnak egyéb, a fentieken túli hatása, eredménye? …………………………………………………………….. 

7.2 Összességében hogyan értékeli a horvát-magyar határtérség KKV-környezetének 
állapotát, és a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország 
Együttműködési Program hatását? 

-3 = nagyon rossz  
+3 = nagyon jó 

Milyen volt a horvát-magyar határtérség KKV-környezete a 2014-2020-as időszak előtt?            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen a horvát-magyar határtérség KKV-környezete jelenleg, a 2014-2020-as időszak végén?            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen volt a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program hatása a horvát-magyar határtérség KKV-környezetének változására? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

7.3 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérség turisztikai 
attrakcióival kapcsolatban az alábbi fő problémákat azonosították. Ön szerint A 2014-
2020 közötti időszakban hogyan változott a térség helyzete? 

-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 
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Az örökség-turizmus infrastruktúráját fejleszteni kell             
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Az ismert és feltételezett aknamezőket fel kell számolni            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A turizmus érdekében javítani kell a határ átjárhatóságát            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Volt a támogatásnak egyéb, a fentieken túli hatása, eredménye? …………………………………………………………….. 

7.4 Összességében hogyan értékeli a horvát-magyar határtérség turisztikai attrakcióinak 
helyzetét, és a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország 
Együttműködési Program hatását? 

-3 = nagyon rossz  
+3 = nagyon jó 

Milyen volt a horvát-magyar határtérség turisztikai attrakcióinak helyzete a 2014-2020-as 
időszak előtt? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen a horvát-magyar határtérség turisztikai attrakcióinak helyzete jelenleg, a 2014-2020-as 
időszak végén? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen volt a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program hatása a horvát-magyar határtérség turisztikai attrakcióinak helyzetére? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

7.5 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérség ökológiai 
állapotával kapcsolatban az alábbi fő problémákat azonosították. Ön szerint A 2014-
2020 közötti időszakban hogyan változott a térség helyzete? 

-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

További erőfeszítések szükségesek a térség gazdag természeti örökségének helyreállítása és 
védelme érdekében  

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Célzott árvízvédelmi fejlesztések szükségesek a holtágak és ártéri ökológiai rendszerek 
revitalizációjához  

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Kevésbé agresszív módszerekre, nagyobb változatosságra és hagyományos földhasználati 
módszerek terjesztésére van szükség a mezőgazdaságban  

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Volt a támogatásnak egyéb, a fentieken túli hatása, eredménye? …………………………………………………………….. 

7.6 Összességében hogyan értékeli a horvát-magyar határtérség természeti értékeinek 
helyzetét, és a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország 
Együttműködési Program hatását? 

-3 = nagyon rossz  
+3 = nagyon jó 

Milyen volt a horvát-magyar határtérség természeti értékeinek helyzete a 2014-2020-as 
időszak előtt? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen a horvát-magyar határtérség természeti értékeinek helyzete jelenleg, a 2014-2020-as 
időszak végén? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen volt a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program hatása a horvát-magyar határtérség természeti értékeinek helyzetére? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

7.7 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérségben az 
intézményi és civil szereplők közötti együttműködésekkel kapcsolatban az alábbi fő 
problémákat azonosították. Ön szerint A 2014-2020 közötti időszakban hogyan 
változott a térség helyzete? 

-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

Fejlesztendő az intézmények és polgárok közötti együttműködés kultúrája és irányítási 
keretrendszere  

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A határokon átnyúló gyenge összeköttetés és az alacsony szintű nyelvtudás akadályozza az 
együttműködést  

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Az együttműködésben csak korlátozott számú szereplő vesz részt, a partnerek köre nem bővül 
megfelelően 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Szükséges az intézmények kapacitás-fejlesztése a kapcsolatrendszerek fejlesztése és az 
intézményrendszer szűk keresztmetszeteinek kiküszöbölése érdekében 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Volt a támogatásnak egyéb, a fentieken túli hatása, eredménye? …………………………………………………………….. 

7.8 Összességében hogyan értékeli a horvát-magyar határtérségben az intézményi vagy 
civil szereplők határon átnyúló együttműködését, és a 2014-2020 közötti Interreg V-A 
Magyarország-Horvátország Együttműködési Program hatását? 

-3 = nagyon rossz  
+3 = nagyon jó 

Milyen volt a horvát-magyar határtérségben az intézményi és civil szereplők határon átnyúló 
együttműködése a 2014-2020-as időszak előtt? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen a horvát-magyar határtérségben az intézményi és civil szereplők határon átnyúló 
együttműködése jelenleg, a 2014-2020-as időszak végén? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen volt a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program hatása a horvát-magyar határtérségben az intézményi és civil szereplők határon 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 
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átnyúló együttműködésére? 

7.9 A 2014-2020 közötti Program előkészítésekor a horvát-magyar határtérségben az 
oktatással kapcsolatban az alábbi fő problémákat azonosították. Ön szerint A 2014-
2020 közötti időszakban hogyan változott a térség helyzete? 

-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

Egyenlőtlen és összességében közepes a térség lakosságának iskolázottsági szintje             
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Erős a két főváros elszívó hatása             
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Jelentéktelen a határokon átnyúló munkaerő-mobilitás             
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Kölcsönösen hiányoznak a határ túloldalának mindennapi életével kapcsolatos ismeretek, ami 
akadályozza az együttműködést és gyengíti a közös térségi identitást  

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A nemzeti tantervek egyik tagállamban sem nyújtanak specifikus ismereteket a határon túli 
területekkel vagy a szomszédos országgal kapcsolatban 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Az iskolák infrastruktúrája általában rossz állapotban van, és nem alkalmas modern oktatási 
módszerek bevezetésére  

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A szegénység és az elszigeteltség bizonyos területeken gátolja a jó minőségű oktatáshoz való 
hozzáférést 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Volt a támogatásnak egyéb, a fentieken túli hatása, eredménye? …………………………………………………………….. 

7.10 Összességében hogyan értékeli a horvát-magyar határtérségben az oktatás helyzetét, 
és a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program hatását? 

-3 = nagyon rossz  
+3 = nagyon jó 

Milyen volt a horvát-magyar határtérségben az oktatás helyzete a 2014-2020-as időszak előtt?            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen a horvát-magyar határtérségben az oktatás helyzete jelenleg, a 2014-2020-as időszak 
végén? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen volt a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program hatása a horvát-magyar határtérségben az oktatás helyzetére? 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

 
8. A horvát-magyar határtérség hosszú távú jövőképének vizsgálata 
 

8.1 Megítélése szerint a horvát-magyar határtérség hosszú távú jövőképének alábbi 
elemei szempontjából hogyan változott a térség a 2014-2020 közötti időszakban? 

-3 = sokat romlott 
+3 = sokat javult 

Intenzív és változatos határon átnyúló együttműködés            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Megfelelő határon átnyúló kapcsolatok            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Működő határon átnyúló tudásmegosztás            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A helyi közösségek aktív és motivált csoportjainak határon átnyúló együttműködése            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A természeti és kulturális erőforrások fenntartható és hozzáadott értéket biztosító kiaknázása            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A gazdasági, intézményi és egyéni kapcsolatok folyamatos bővülése            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Milyen szavakkal jellemezné a horvát-magyar határtérség 2014-2020 közötti időszakban tapasztalható fejlődését?: 
…………………………………………………………….. 

 
9. Az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseinek vizsgálata 
 

9.1 Megítélése szerint a 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország 
Együttműködési Program mennyiben járult hozzá az Európa 2020 Stratégia 
célkitűzéseinek teljesüléséhez 

-3 = sokat rontott 
+3 = sokat javított 

KKV-k együttműködésének és közös fejlesztéseinek támogatása            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A helyi felsőoktatás intézményi feltételeinek fejlesztése, együttműködésük ösztönzése            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Az infokommunikációs technológiák használatának ösztönzése az intézményi együttműködések 
során 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A térség gazdag természeti örökségének megőrzése, és fenntartható hasznosítása            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 
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A térség értékes ökoszisztémáinak stabilizálása            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A környezeti fenntarthatóság és az erőforrás-gazdálkodás szempontjainak integrálása a 
fejlesztési intézkedésekben 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A jövőbeni együttműködéseknek kedvező intézményi környezet kialakítása            
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

A jövőbeni együttműködéseknek kedvező lakossági attitűd kialakítása közös oktatási-képzési 
programok segítségével 

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

Foglalkoztatási vagy társadalmi esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű térségek 
kiemelt támogatása  

           
-3    -2    -1   +1   +2   +3 

 
10. A 2014-2020 közötti Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program kommunikációs 
tevékenységének értékelése 
 

10.1 Megítélése szerint mely állítások igazak a Program kommunikációs tevékenységeire? Kérjük, 
maximum 4-et jelöljön meg. 

 

Folyamatos és aktuális információk biztosítása a Program végrehajtásának állapotáról az érintettek és a 
sajtó számára 

 

Pontos és megbízható információk nyújtása a potenciális kedvezményezettek számára az elérhető pályázati 
forrásokról 

 

Pályázati partnerségek, közös pályázatok kialakításának támogatása   

A program vizuális identitásának erősítése, láthatóságának biztosítása a térség lakossága körében és a 
térségen kívül 

 

A kedvezményezettek megfelelő informálása a projekt-megvalósítás minden szakaszában  

Világos és naprakész információk folyamatos elérhetővé tétele  

Az Európai Unió és az EU-s finanszírozási lehetőségek pozitív imázsának erősítése, a támogatásban játszott 
szerepének kiemelése 

 

A Program és az Európai Unió más támogatási programjainak népszerűsítése  

Egyéb, a Program kommunikációs tevékenységeivel kapcsolatos megjegyzés: …………………………………………………………….. 

 
11. A 2021-2027 közötti időszak tervezett támogatási területeinek értékelése 
 

11.1 Turizmus és egyéb helyi fejlesztések 
 
Indoklás: 
A határtérség kiemelten gazdag természeti és kulturális erőforrásokban. A Mura-Dráva-Duna UNESCO Bioszféra 
Rezervátum a világ egyetlen öt országra kiterjedő védett területe. A térség kulturális örökségének kiemelt 
eleme a különböző kultúrák találkozása, a gazdag népművészeti, gasztronómiai és bortermelési kultúra. A 
határtérség turizmusa az elmúlt években folyamatos növekedést mutatott, azonban az pár kiemelt vonzerővel 
(gyógyfürdők, bor és gasztronómia) rendelkező térségben koncentrálódott. A turisztikailag kevésbé frekventált 
térségekben a növekedés gátját a megfelelő szálláshelyek, illetve vonzó termékek hiánya jelenti. 
 
Támogatási terület tervezett tartalma: 
A tömegturizmus, a COVID-19 pandémia okán a kevésbé zsúfolt, természetközeli desztinációk 
felértékelődésével kell számolni. Emiatt szükséges a helyi adottságokra épülő, a zöld mobilitást (kerékpározás, 
túrázás) előtérbe helyező, illetve a kevésbé feltárt, közvetlen határtérségben jelenlévő öko- és kulturális 
turisztikai vonzerők versenyképes turisztikai termékké alakítása.  

 

11.1.1 Mely turisztikai termékek támogatását tekinti a legfontosabbnak a határmenti 
együttműködési programból? Kérjük, rangsoroljon. 

1 = legfontosabb 
6 = legkevésbé fontos 

Ökoturizmus  

Kulturális turizmus  

Kerékpáros turizmus  

Bor- és gasztronómiai turizmus  

Egészségturizmus  

Vízi turizmus  

Egyéb, fejlesztendő turisztikai termékek: …………………………………………………………….. 
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11.1.2 Mely turisztikai termékelemek fejlesztésének támogatását tekinti a legfontosabbnak 
a határmenti együttműködési programból? Kérjük, rangsoroljon. 

1 = legfontosabb 
6 = legkevésbé fontos 

Turisztikai vonzerők, attrakciók fejlesztése  

Szálláslehetőségek fejlesztése  

Vendéglátás fejlesztése  

Kapcsolódó turisztikai szolgáltatás fejlesztés (vásárlás, turisztikai információk, szerviz stb.)  

A turisztikai attrakciók megközelíthetőségét javító közösségi közlekedés feltételeinek javítása  

Emberi tényezők fejlesztése (képzés, nyelvtudás, vendégfogadás)  

Egyéb, fejlesztendő turisztikai termékelemek: …………………………………………………………….. 

11.1.3 A turisztikai fejlesztések keretén belül mely fejlesztési irányok támogatására 
helyezné a hangsúlyt a határmenti együttműködési programból? Kérjük, 
rangsoroljon. 

1 = legfontosabb 
6 = legkevésbé fontos 

Meglévő turisztikai termékelemek (vonzerő, szállás, vendéglátás stb.) fejlesztése, minőségi 
színvonalának emelése 

 

Új turisztikai termék elemek (vonzerő, szállás, vendéglátás stb.) kialakítása, a termékkínálat 
bővítése 

 

Meglévő turisztikai termékek hálózatba szervezése (tematikus utak)  

Turisztikai vállalkozások közötti együttműködés fejlesztése  

Közös turisztikai promóciós tevékenységek ösztönzése  

Turizmus környezeti fenntarthatóságának javítása  

További, a ’Turizmus és egyéb helyi fejlesztések’ témakörön belül fontosnak tartott fejlesztési irányok: 
…………………………………………………………….. 

 

11.2 Környezet- és természetvédelem 
 
Indoklás: 
A határ magyar és horvát oldalán a természeti adottságok hasonlóak. A klímaváltozás a térséget várhatóan 
kiemelten fogja érinteni, mely a hőmérséklet növekedéséhez, illetve a csapadék nélküli napok számának 
növekedéséhez fog vezetni. Bár a határtérség természeti adottságok szempontjából viszonylag kedvező 
helyzetben van, ez egyszerre tekinthető megőrzendő örökségnek, illetve gazdasági-társadalmi erőforrásnak. 
 
Támogatási terület tervezett tartalma: 
A horvát-magyar határtérség jelentős természeti értékeinek megőrzése érdekében fontos a környezet állapotát 
javító, a klímaváltozás hatásait mérséklő beruházások elősegítése (tiszta technológiák, körkörös gazdaság, 
biodiverzitás javítása, szennyezés csökkentése), illetve az invazív fajok elleni védekezés. 

 

11.2.1 Mely környezet- és természetvédelmi fejlesztési célterületek támogatását tekinti a 
legfontosabbnak a határmenti együttműködési programból? Kérjük, válassza ki a 
legfontosabbakat (maximum 5 darabot). 

 

Vizes élőhelyek rehabilitációja  

Invazív fajok elleni védekezés  

Veszélyeztetett fajok életfeltételeinek javítása  

Egyéb területhasználattal kapcsolatos együttműködés  

Természetvédelmi monitoring-rendszer kialakítása, működtetése  

Levegőszennyezéssel kapcsolatos együttműködés  

Felszíni és felszín alatt vizek állapotával, vízbázisok védelmével kapcsolatos együttműködés  

Talajvédelemmel kapcsolatos együttműködés  

Természeti katasztrófák megelőzésében és kezelésében való együttműködés  

Hulladékkezeléssel, körkörös gazdasággal kapcsolatos együttműködések  

Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tudatformálás  

További, a ’Környezet- és természetvédelem’ témakörön belül fontosnak tartott fejlesztési célterületek: 
…………………………………………………………….. 

 

11.3 Energiatakarékosság 
 
Indoklás: 
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Az energiafogyasztáson belül az utóbbi időben jelentősen megnőtt a háztartások és ipari vállalkozások 
részesedése, ami elsősorban az elavult épületállomány jelentős energiaigényéből és az tudatos 
energiatakarékosság hiányából fakad. A képet tovább rontja, hogy az energiakínálat meghatározó részét 
továbbra is az importált fosszilis energiahordozók (gáz, olaj) képezik, melyek növelik a károsanyag-kibocsátást 
és rontják a térség környezeti állapotát – ami a kiváló természeti adottságok okán épp a határtérség az egyik 
leginkább védelemre, megőrzésre szoruló értéke. Pozitív jelenség, hogy a megújuló energiaforrások részaránya 
az elmúlt években nőtt, de további lépésekre van szükség. A megújuló energiaforrások közül a térségben 
elsősorban a biomassza, a napenergia és a kedvező geotermális potenciál emelhető ki, melyekre építeni lehet. 
 
Támogatási terület tervezett tartalma: 
Javítani szükséges a háztartások és a vállalkozások épületállományának energiahatékonyságát, valamint 
támogatni érdemes azokat a kezdeményezéseket, melyek hozzájárulnak a lakosság és a vállalkozások 
energiatudatosságának fokozásához, egyúttal mérséklik a hátrányos helyzetben lévő térségek 
energiaszegénységét. Növelni kell a megújuló energiaforrások hasznosítását, ezért támogatandók az ezt célzó 
közös előkésztési és beruházási projektek. 

 

11.3.1 Mely célcsoport energiatakarékossági fejlesztéseinek támogatására helyezné a 
hangsúlyt a határmenti együttműködési programból? Kérjük, rangsoroljon. 

1 = legfontosabb 
4 = legkevésbé fontos 

Közszféra energiahatékonysági / megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztései  

Vállalkozások energiahatékonysági / megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztései  

Civil szervezetek energiahatékonysággal / megújulóenergia-hasznosítással kapcsolatos 
fejlesztései 

 

Lakossági energiahatékonysággal / megújulóenergia-hasznosítással kapcsolatos fejlesztések  

11.3.2 Milyen jellegű energiatakarékossági célú fejlesztési beavatkozások támogatását 
tekinti a legfontosabbnak a határmenti együttműködési programból? Kérjük, 
rangsoroljon. 

1 = legfontosabb 
5 = legkevésbé fontos 

Közös energiahatékonysági és megújuló energetikai beruházások az épületállomány primer 
energiafogyasztásának csökkentése érdekében 

 

Az ipar és mezőgazdaság károsanyag kibocsátásának csökkentése  

Közösségi energiaellátás (energiaközöségek, távhő rendszerek) fejlesztése   

Energetikai célú hulladékhasznosítás  

Energiatudatosság javítását célzó beavatkozások (energetikai ismeretátadás, jó gyakorlatok 
cseréje, energiatudatos magatartás terjesztése stb.) 

 

További, az ’Energiatakarékosság’ témakörön belül fontosnak tartott fejlesztési beavatkozások: 
…………………………………………………………….. 

11.3.3 Mely megújuló energiaforrások hasznosításának támogatását tartja a 
legfontosabbnak a határmenti együttműködési programból? Kérjük, rangsoroljon. 

1 = legfontosabb 
5 = legkevésbé fontos 

Napenergia  

Geotermális energia  

Biomassza  

Szélenergia  

Vízenergia  

Egyéb, hasznosítandó megújuló energiaforrás: …………………………………………………………….. 

 

11.4 Gazdaságfejlesztés 
 
1. KKV-k fejlesztése, versenyképességük javítása 
 
Indoklás: 
A horvát-magyar határtérség gazdasági teljesítménye az elmúlt években stagnált, illetve 
egyes megyékben még vissza is esett, a területi egyenlőtlenségek tovább nőttek. A 
határtérségre kelet-nyugati megosztottság jellemző, relatíve alacsony vállalkozás 
sűrűséggel (különösen a horvát megyékben). A vállalkozások versenyképessége 
tekintetében a térség a sereghajtók között van az EU-ban. A vállalkozások export 
teljesítménye a nyugat-horvát megyéket kivéve messze az országos átlagok alatt van. 
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Támogatási terület tervezett tartalma: 
Tekintettel arra, hogy a vállalkozások gazdasági teljesítménye alacsony, 
versenyképességük és külpiaci aktivitásuk gyenge, valamint figyelembe véve, hogy a 
horvát-magyar határ történelmileg és jelenleg is erős elválasztó vonalat képvisel, 
szükséges ösztönözni a horvát-magyar vállalkozások közvetlen gazdasági 
együttműködésére, a közös termék előállításra és a termékek egymás piacain és 
harmadik országok piacain történő értékesítésére irányuló kezdeményezéseket. Ennek 
jelentős versenyképesség-növelő hatása van, egyúttal javítja a helyben működő cégek 
foglalkoztatási képességét. 
 
2. Kutatás-fejlesztés 
 
Indoklás: 
A magyar és horvát határmenti térség innovációs teljesítménye gyenge, amit jól mutat, 
hogy a K+F kiadások és ezen belül is az üzleti K+F kiadások GDP-hez viszonyított aránya 
jelentősen elmarad az EU-s átlagtól. Magyar oldalon a Pécsi Tudományegyetem, a 
Pannon és a Szent István Egyetem, horvát oldalon pedig az eszéki Josip Juraj Strossmayer 
Egyetem, a varasdi és kaproncai Északi Egyetem tekinthetők a legjelentősebb 
tudásbázisoknak, közülük többnek műszaki orientáltsága is van. E felsőoktatási 
intézmények beágyazottsága a régió gazdaságába gyenge. 
 
Támogatási terület tervezett tartalma: 
A gyenge vállalkozói innovációs aktivitás és a gyenge felsőoktatási K+F teljesítmény miatt 
támogatni kell a határtérségben működő vállalkozások innovatív termék- és 
szolgáltatásfejlesztési projektjeit, egyúttal ösztönözni kell a helyi vállalkozások és az 
egyetemi centrumok közötti üzleti célú innovációs együttműködéseket. 

11.4.1 Mely gazdasági együttműködési formákat támogatna a határmenti együttműködési 
programból? Kérjük, rangsoroljon. 

1 = legfontosabb 
3 = legkevésbé fontos 

Határtérségben működő vállalkozások gazdasági együttműködésének támogatása  

Határtérségben működő vállalkozások és egyetemek-kutatóintézetek innovatív 
együttműködésének támogatása 

 

Vállalkozásokat támogató intézmények (vállalkozói központok, kamarák, inkubátorok, 
klaszterek stb.) együttműködésének támogatása 

 

11.4.2 Mely gazdasági együttműködési tématerületeket támogatna a határmenti 
együttműködési programból? Kérjük, rangsoroljon. 

1 = legfontosabb 
4 = legkevésbé fontos 

Innováció: új termékek, szolgáltatások közös kifejlesztése  

Piacra lépés: új vagy meglévő termékek, szolgáltatások értékesítése egymás piacain  

Technológia fejlesztés: a határtérségben működő cégek közös technológia fejlesztése  

Promóció: a határtérségben működő cégek promóciójának, piaci ismertségének erősítése  

11.4.3 Mely nemzetgazdasági ágak keretén belül szerveződő gazdasági együttműködési 
projekteket támogatna a határmenti együttműködési programból? Kérjük, válassza ki 
a legfontosabbakat (maximum 5 darabot). 

 

Feldolgozóipar  

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás  

Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés  

Építőipar  

Kereskedelem és gépjárműjavítás  

Szállítás, raktározás  

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  

Információ, kommunikáció  

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység  

Oktatás  

Humán-egészségügyi, szociális ellátás  

Művészet, szórakoztatás  
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11.5 Intézmények közötti együttműködés 
 
1. Közigazgatási és területfejlesztési intézményi együttműködés 
 
Indoklás: 
A közigazgatás és a területfejlesztés intézményrendszere a két ország esetében, a hosszú közös történelmi múlt 
ellenére mutat jelentős eltéréseket, mely megnehezíti a határon átnyúló együttműködést. A helyi 
önkormányzatok szerepe a két országban hasonló, azonban a megyei intézmények működése és hatásköre 
jelentősen eltér, az állami szerepvállalás területei is különböznek. Mindkét országban jelentős szerepet 
játszanak a központi funkciójú városok, melyek vonzáskörzetei a gazdasági növekedés központi terei. Hasonló a 
szerepe a vidékfejlesztésben fontos LEADER közösségeknek. A határtérségben két ETT (európai területi 
társulás) is működik, melyek a két oldal közötti szakpolitikai párbeszéd erősítésére alakultak. 

 
Támogatási terület tervezett tartalma: 
A határok elválasztó jellegéből adódó hátrányok, a két oldal közötti igazgatási aszimmetriák leküzdése 
érdekében szükség van a területfejlesztés különböző szintjein működő szervezetek tematikus 
együttműködésére, melynek célja az információ- és tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok átvétele, illetve a későbbi 
együttműködési programok kialakításának elősegítése. 
 
2. Civil együttműködések 
 
Indoklás: 
A horvát-magyar határtérségre a két oldal közötti jó viszony, a komoly konfliktusok hiánya jellemző. A 
határtérség helyi önkormányzatai, civil- és kulturális szervezetei között hagyományosan erős az 
együttműködés. Ez különösen igaz a Magyarországon működő horvát nemzetiségi hátterű szervezetekre, 
melyek fontos hídképző szereppel rendelkeznek: aktivitásuk megjelenik a kultúra, oktatás és a sport területén. 
 
Támogatási terület tervezett tartalma: 
Az emberek közötti párbeszéd elősegítése és fenntartása érdekében továbbra is fontos az együttműködésben 
aktív civil szervezetek, kulturális és sportegyesületek, kisebbségi szervezetek közös programjainak, 
kezdeményezéseinek támogatása. 

 

11.5.1 Milyen típusú intézményi együttműködéseket támogatna a határmenti 
együttműködési programból? Kérjük, válassza ki a legfontosabbakat (maximum 5 
darabot). 

 

Közigazgatási szervek együttműködése  

Oktatási szervezetek együttműködése  

Határon átnyúló egészségügyi együttműködés  

Önkormányzatok testvértelepülési, megyei együttműködései  

Vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek (kamarák, vállalkozói központok, munkavállalói, 
munkaadói érdekvédelmi szervezetek) együttműködése 

 

Civil szervezetek közötti együttműködések  

Kulturális szervezetek, egyesületek közötti együttműködések  

Sportegyesületek közötti együttműködések  

Diákszervezetek közötti együttműködések  

Foglalkoztatással, munkavállalással kapcsolatos együttműködések  

Védelmi és közbiztonsági tematikájú együttműködések  

ETT-k (Európai Térségi Társulások) együttműködése  

További, az ’Intézmények közötti együttműködés’ témakörön belül fontosnak tartott együttműködési típusok: 
…………………………………………………………….. 

 

11.6 A fentieken túl milyen területek támogatását látná még szívesen a 2021-2027 közötti Magyarország-
Horvátország Együttműködési Programban? 

…………………………………………………………….. 

 


