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Bevezető
A Csoportosulás létrehozását 2009-
ben három ország településeinek 
polgármesterei álmodták meg. A 
Csoportosulás azzal a céllal jött 
létre, hogy a Magyar-Román- Szerb 
hármas határ menti térségben lévő 
fejlődési különbségek csökkenje-
nek. A BTC EGTC léte, olyan lehe-
tőségeket teremt, amellyel a hatá-
rokat képletesen le tudtuk bontani 
kvázi hidat építettünk a határon át-
ívelő, önkormányzatok közötti 
együttműködésben. Ez különösen 
fontos számunkra, hiszen gazdasá-

gi, társadalmi kapcsolatokat kívá-
nunk fenntartani a BTC EGTC által 
lefedett térségben.
A csoportosulás célja elsősorban a 
terület harmonikus fejlődésének 
elősegítése, a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió erősítésével, to-
vábbá lehetővé tenni és biztosítani 
a sikeres határokon átnyúló együtt-
működések előmozdítását.

BTC EGTC
munkaszervezete

                     BTC EGTC,   a régió innovációs hídja 2018

BTC EGTC bemutatása
A hármas határ-térség mintegy 50 polgármestere 2009. június 17-én, Mórahalmon 
döntött arról, hogy „Banat – Triplex Confi nium” elnevezéssel, és mórahalmi szék-
hellyel európai területi együttműködési csoportosulást (EGTC-t) hoznak létre. 
BTC EGTC tagságát kezdetben 37 magyarországi önkormányzat, 37 romániai ön-
kormányzat, valamint 8 szerbiai község, mint megfi gyelő tag alkotta, amelyhez 
2012-ben 3 magyarországi (Csengele, Kistelek, Zákányszék) önkormányzat  csat-
lakozott.

                     BTC EGTC,   a régió innovációs hídja 2018
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Románia
• Bánlak (Banloc)
• Óbéba (Bebe Veche)
• Birda (Birda)
• Gyertyámos (Cărpiniş)
• Nagycsanád (Cenad)
• Csene (Cenei)
• Kőcse (Checea)
• Csák (Ciacova)
• Nagykomlós (Comloşu Mare)
• Fény (Foeni)
• Denta (Denta)
• Detta (Deta)
• Óbesenyő (Dudeştii Vechi)
• Gátalja (Gătaia)
• Gilád (Ghilad)
• Gyér (Giera)
• Giulaz (Giulăz)
• Kisősz (Gottlob)
• Nagyjécsa (Iecea Mare)
• Nagyzsám (Jamu Mare)

• Széphely (Jebel)
• Zsombolya (Jimbolia) 
• Csatád (Lenauheim)
• Liebling (Liebling)
• Tolvád (Livezile)
• Lovrin (Lovrin)
• Temesmóra (Moraviţa)
• Niczkyfalva (Niţchidorf)
• Ótelek (Otelec)
• Perjámos (Periam)
• Pészak (Pesac)
• Szakálháza (Săcălaz)
• Temesság (Sag)
• Nagyszentmiklós (Sânnicolau Mare)
• Bégaszentmihály (Sânmihaiu Român)
• Nagyszentpéter (Sânpetru Mare)
• Nagyősz (Tomnatic)
• Újvár (Uivar)
• Varjas (Variaş)
• Vejte (Voiteg)

Banat-Triplex Confi nium EGTC tagjai a következőek:
Magyarország
• Ambrózfalva
• Apátfalva
• Ásotthalom
• Bácsborsód
• Bordány
• Csanádalberti
• Csanádpalota
• Csengele
• Csikéria 
• Domaszék

• Ferencszállás
• Földeák
• Forráskút
• Gara
• Kelebia
• Királyhegyes
• Kiskunhalas
• Kistelek 
• Kiszombor
• Klárafalva

• Kunbaja
• Kövegy
• Madaras
• Magyarcsanád
• Makó
• Maroslele
• Mórahalom
• Nagyér
• Nagylak
• Óföldeák 

• Öttömös
• Pitvaros
• Pusztamérges
• Röszke
• Ruzsa
• Tompa
• Újszentiván
• Üllés
• Zákányszék
• Zsombó

Szerbia- megfi gyelő tagok
• Ada
• Begaszentgyörgy
• Csóka
• Kikinda

• Magyarcsernye
• Magyarkanizsa
• Törökkanizsa
• Zenta
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2014-2020 Stratégiai tervezése
A Banat-Triplex Confi nium EGTC saját stratégia tervvel rendelkezik, amelyben a 
csoportosulás 2014-2020(+2) tervei és annak megvalósítási formái kerültek ösz-
szegzésre.
Első körben a stratégia magyar,román és angol nyelven készült el, későbbiek so-
rán a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium KÖFOP-3.3.3-�15-2016-00002 
számú pályázata jóvoltából készült el a BTC EGTC stratégiájának szerb nyelvű for-
dítása.

Akció terveink:
• Agroclimate IB (Integrált Beruházás)- Integrált határon átnyúló agrár 
innovációs és energetikai beavatkozás

- Vízgazdálkodás munkacsoport felállítása, integrált vízgazdálkodási terv ké-
szítése a hármas határ térségére vonatkozóan.
- Öntözési infrastruktúra kialakítása
- Agrár innovációs szakértői munkacsoport ás agrár innovációs központ lét-
rehozása
- BTC termékklaszter, BTC agrár logisztikai központ, energetikai szakértői mű-
hely-ügynökség létrehozása.
- Vállalkozói energetikai inkubációs központ kialakítása

• Balkán kapu IB 

- BTC vállalkozásfejlesztési központ
- Európa-akadémia létrehozása és működtetése a szerbiai KKV-k úniós csatla-
kozására való felkészítésre
- Ipari és logisztikai parkok infrastruktúra-fejlesztésének előkészítése

• Agglomerációs IB- Integrált, határon átnyúló agglomerációs beavatkozás

- Urbanisztikai jövőtervező műhely, urbanisztikai klaszter/hálózat létrehozása
- Határon átvezető infrastrukturális beruházások előkészítése
- Határ menti közösségi közlekedési platform kialakítása

• Bartók IB- Integrált, határon átnyúló kulturális innovációs beavatkozás

- Gyógyturisztikai és egészségügyi klaszter létrehozása
- Távdiagnosztikai rendszer kialakítása
- Vízi,-kerékpáros,-lovas turisztikai infrastruktúra fejlesztése a BTC területén
- Települési rekreációs területek fejlesztése az agglomerációs övezetekben
- Turisztikai vállalkozásfejlesztési program
- Bartók központ, kreatív ipari központ és klaszter létrehozása
- Kulturális kapcsolatok fejlesztése
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Projektfejlesztések
Projektfejlesztő szakmai műhelyek:
Az elmúlt időszakban megszervezésre kerülő műhelymunka sorozatunkon számos 
magyarországi, romániai és szerbiai tagönkormányzat szakértői is részt vettek. A 
BTC EGTC a négy hónapos munkasorozatot követően a projektötletek integrálásá-

val konkrét elképzelési javaslatokat dolgozott ki, arra vonat-
kozóan, hogy a tagönkormányzatok által megvalósítandó 
projektek fi nanszírozása, mely EU-s közvetlen és közvetett 
programokból történhet, pontosan illesztve azokat a hatá-
ron átnyúló programozások prioritásaihoz. 
Vízgazdálkodás témakörben született a legtöbb projektöt-
let, összesen 25 db. Agrár-innováció témában 13 db, turiszti-
ka tárgykörben 15 db, energetika témában 8 db és kulturális 

intézményfejlesztés témakörben 8 db pro-
jektelképzelés született. 
A programsorozat folyamán máris megfogal-
mazódott egy jövőbeni lehetséges együttmű-
ködés, mely a BTC EGTC területén a megújuló 
energiapotenciál térségi, települési szintű fel-
mérését, feltérképezését és az energiahaté-
konyság fejlesztését helyezte előtérbe, amely 
projekt formájában a Duna Transznacionális 
Együttműködési Program keretein belül DTP 1-1-508-3.2- TEEP számú projekt be-
adásra került, de nem nyert támogatást.
 

BTC EGTC pályázatai, projektfejlesztései és 
megvalósításai:
- Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program- ke-
retein belül az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0005 jelű pro-
jekt szakmai lebonyolítási tevékenységeinek, valamint 
kapcsolódó rendezvényszervezési feladatainak ellátása 
tekintetében vállalt szerepet a csoportosulás, amely pro-
jekt során a szakmai rendezvények és kerekasztalok meg-
szervezését biztosítottuk.

- Rómer Flóris Terv- keretein belül kívántuk biztosítani a nagyszentmiklósi Evangéli-
kus templom teljes rekonstrukcióját, melyet célzó fejlesztések társadalmilag integ-
rált megvalósítása kapcsán kívántunk elérni. A rekonstrukció tematikájához kapcso-
lódó projekt nem nyert támogatást. 
- Duna Transznacionális Program-keretein belül került benyújtásra a DTP 1-1-508-3.2 
számú Territorially Economic Energetic Planning Tool-kit című pályázatunk, amely a 
decentralizált megújuló energiahálózatok létrehozása az üvegházhatást okozó gá-
zok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése és az energetikai önellátásra való átállás tá-
mogatása érdekében készült el. A beadott projekt nem nyert támogatást.
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- Europe for Citizens- program keretein belül a „Képzett munkaerő megtartása és 
vonzása a Közép Kelet Európai országokban” elnevezésű rendezvénysorozat kap-
csán a szakmai megvalósítás feladatkörét látta el a csoportosulásunk munkaszer-
vezete.
- Az Interreg V-A Románia-Magyarország első nyílt kiírásában került beadásra a 
ROHU18 számú és a ”Tavak és vizes élőhelyek rehabilitációs modellprogramja a 
Bánát Triplex térségben” című pályázata, amely projekt nem nyert támogatást.
- Az Interreg V-A Románia-Magyarország második nyílt kiírásában került beadásra 
a ROHU269 számú és „Intelligens városok infokommunikációs együttműködése a 
határon átnyúló bánáti régióban” címmel, amely projekt a végső szakmai értéke-
lésre vár.

Balkán kapu – infrastrukturális fejlesztés
Inkubátorház
Magyar-Szerb Nemzetközi Inkubációs Központ létesítése a cél Mórahalmon az 
Interreg – IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretében, mely lehetővé teszi kis-és középvállalkozások elindítását, valamint 
megtelepedését a régióban, és az ehhez kapcsolódó (jogi, pénzügyi, projektfej-
lesztési, partnerközvetítési stb.) szolgáltatások nyújtását. 

Inkubátorház célja és a legfőbb szempontja a központ létrehozásával a vajdasági 
vállalkozások EU-s piacra való kijutásának segítése, a KKV-k fejlődésének gyorsítása, 
a megtelepedésük feltételeinek biztosítása, illetve a logisztikai szolgáltatásokon 
alapuló vállalkozásfejlesztés és a szerbiai KKV-k felkészítése az EU-s csatlakozásra.

A vajdasági vállalkozások Európai Uniós piacokon történő megjelenítésével, új vál-
lalkozások alapításával, valamint a meglevő gazdasági piaci kapcsolatok élénkítésé-
vel, a tranzitgazdaság lehetőségeinek kiaknázásával kíván a projekt a határtérség 
népesség megtartásához hozzájárulni.

A Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium által megvalósított KÖFOP-3.3.3-
2016-00002 azonosítószámú projekt keretében projekt előkészítő tanulmány ké-
szült. A tanulmány a KKV-k helyzete, a munkaerő piaci helyzet és a gazdasági fo-
lyamatok részletes, széleskörű elemzése során fogalmaz meg következtetéseket, 
javaslatokat a projekt kimenetelét illetően.

A tanulmány összefoglalja az Inkubátorház iránti szükségleteket, meghatározza a 
szolgáltatási struktúrát és a megvalósítási kereteket. 

A tanulmány fő funkciója a projekttel kapcsolatos igényfelmérés és célcsoport 
vizsgálat, amely a „Magyar-Szerb határ menti, nemzetközi Inkubátorház létesítése” 
pályázat megalapozását és sikeres végrehajtását teszi lehetővé. 
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A szakmai tanulmány elkészítése az alábbiak módszerekkel történt:

• dokumentumelemzés, amely a nemzeti, makro-regionális, inter-regionális, regio-
nális és helyi szintű helyzetelemzések es fejlesztési koncepciók elemzését jelenti.
• a BTC EGTC működési területére vonatkozó saját stratégiáinak elemzése.
• kérdőíves felmérés a potenciális vajdasági KKV célcsoport körében.
• az inkubátorház létrehozásának es működtetésének pénzügyi elemzése

Kezdeményezéseink
Üzleti partnerkereső portál:
A BTC EGTC egy ingyenes partnerkereső- portált hozott létre kis- és középvállalkozá-
sok, önkormányzatok, civil szervezetek számára.  
Célja, hogy főként Magyarországon, Romániában és Szerbiában élő kis- és középvál-

lalkozók, önkormányzatok hatékonyabb együttműködésének elő-
segítése, a hazai és nemzetközi pályázatok követésének megköny-
nyítése, naprakész információk szolgáltatása, pályázati felhívások 
megjelentetése és pályázati partnerek keresése. 

A regisztrációval lehetőség nyílik a kapcsolatfelvételre,  a határaink 
túloldalán élő kis- és középvállalkozókkal, önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel közös pályázatokhoz való részvételre.
Segítséget nyújt üzlettárs- és partnerkeresésben, új kapcsolatok és 

együttműködések kialakításában. 
www.partners.btc-egtc.eu

Fürdőprogram:
A BTC EGTC szervezésében többszöri alkalommal összefogott a mórahalmi Szent 
Erzsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A két fürdő összefogá-
sában belépő kedvezményt biztosítottunk a BTC EGTC területén élő lakosság szá-
mára. A program lényege, hogy 50%-os kedvezményes fürdőjegyet biztosítottunk 
mindkét fürdő meglátogatására.

A program célja a BTC EGTC népszerűsítése, megismertetni a lakossággal a terüle-
tünkön működő gyógyfürdőinket és a pihenési lehetőségeket, közelebb hozni egy-
máshoz a térségben élőket.

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő **** Ma-
gyarország legdélebbi részén Szegedtől 20 kilométer-
re található. A létesítmény több fedett és szabadtéri 
gyógymedencéjében (35-39 °C) valóban megmártózhat 
az egészségben.  Négy féle gyógyvíz található, amelyek 
egyaránt alkalmasak kopásos és gyulladásos ízületi, il-
letve gerincbetegségek, izomreuma, valamint nőgyógy-
ászati megbetegedések kezelésére. 

segítése, a hazai és nemzetközi pályázatok követésének megköny-

A regisztrációval lehetőség nyílik a kapcsolatfelvételre,  a határaink 

szervezetekkel közös pályázatokhoz való részvételre.
Segítséget nyújt üzlettárs- és partnerkeresésben, új kapcsolatok és 
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A makói Hagymatikum Fürdő mindössze húsz 
percre található Szegedtől, alig kétórányi autó-
útra a fővárostól. A termálvíz és a marosi gyógy-
iszap erejével ad enyhet a gyógyulni vágyóknak, 
egyedülállóan szép wellness részlegével pedig a 
kikapcsolódás élményét nyújtja a családoknak és a 
baráti társaságoknak.

Nemzetközi, szakmai 
rendezvényeken való részvétel
Az elmúlt időszakban a BTC EGTC munkaszervezete számos hazai és nemzetközi 
szakmai rendezvényeken, fórumokon, kerekasztal beszélgetéseken vett részt.
Ezen rendezvények nagymértékben járultak hozzá szakmai fejlődésünkhöz és 
megfelelő tudás bázis alapjait biztosították számunkra. 

Kiemeltebb és jelentősebb rendezvények:

• Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ 
Menti Fejlesztések és Együttműködések Főosztálya 
által szervezett EGTC fórumok
• Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program által szervezett információs napok
• Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program által szervezett információs napok
• EEA és a Norvég alap által szervezett szakmai ren-
dezvények
• Europe for Citizens program által szervezett tájékoztató rendezvények
• Duna Transznacionális Program által szervezett szakmai fórumok
• ESPON program rendezvényein, kiemelve az 
„Integrált területi együttműködések a V4+2 
országok között” című szakmai rendezvényt
• Régiók és városok Európai Hete éves konfe-
rencia sorozatai
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Nemzetközi hálózati 
együttműködések
  
Alapításunk óta legfőbb szakmai partnerünk a Határon Átnyúló Kezdeményezé-
sek Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI). Az elmúlt évek során szoros együtt-
működés alakult ki a két szervezet között. Minden évben 
állandó részvevő vagyunk az éves közgyűlésnek. Számos 
rendezvényen vettünk részt együtt.
A CESCI egyik legfőbb küldetése a magyar határok men-
tén létrehozott EGTC hálózat szakmai támogatása.

Csoportosulásunk három éve tagja az MLG Charta-nak. A Régiók 
Bizottsága 2014. április 3-án elfogadta a többszintű kormányzás 
chartáját, és azt ajánlja, hogy az Európai Unió valamennyi helyi 
és regionális önkormányzata csatlakozzon annak alapelveihez. A 
charta formálisan lefekteti a közös értékeket és a helyes európai 

kormányzás gyakorlati eljárásait. Tagjai 
betartják a többszintű kormányzás alap-
elveit és mechanizmusait, és aktívan 
ösztönzik és támogatják a többszintű 
együttműködést célzó konkrét projek-
tek megvalósítását.

A BTC EGTC a kezdetektől fogva egy-
re szorosabb kapcsolatot alakított ki a 
Régiók Európai Bizottságával. Az EGTC-
platform az Európai Régiók Bizottsága 
koordinációján keresztül integrálja a meglévő EGTC-k képviselőit. A platform 
célja, hogy megkönnyítse a tapasztalatok cseréjét a helyszíneken, előmozdít-
va az EGTC-t, mint a területi kohézió eszközeit, és láthatóvá tegye az EGTC-
projekteket, ugyanakkor támogassa az Régiók Bizottsága tanácsadóinak 

munkáit a határokon átnyúló kérdésekben tekintet-
tel az Európai Unió gazdasági és társadalmi kohézió-
jának megerősítésére.

Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ 
Menti Fejlesztések és Együttműködések Főosztálya 

fogja össze a magyarországi EGTC-ket. Éves szinten 
több szakmai rendezvény kerül megszervezésre, 
amelyeken aktív résztvevők vagyunk. Fő feladatuk 
a Magyarországon bejegyzett EGTC-k koordinálá-
sa, egyben pályázat formájában biztosít a csopor-
tosulások számára működési támogatást.

sek Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI). Az elmúlt évek során szoros együtt-

fogja össze a magyarországi EGTC-ket. Éves szinten 



10

                     BTC EGTC,   a régió innovációs hídja 2018

Pályázati lehetőségekPályázati lehetőségek
A 2014-2020 közötti Európai Területi Együttműködési  

Programok internetes elérhetőségei 
(1) Határon átnyúló programok Honlap 

Ausztria-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési 
Program 

http://www.interreg-athu.eu 

Szlovákia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési 
Program 

http://www.skhu.eu 

Románia-Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési 
Program 

http://interreg-rohu.eu/hu 

Magyarország-Horvátország 
Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 

http://www.huhr-cbc.com/hu 

Szlovénia- Magyarország Határon 
Átnyúló Együttműködési 
Program 

http://www.si-hu.eu 

Magyarország-Szerbia Határon 
Átnyúló Együttműködési 
Program (IPA) 

http://www.interreg-ipa-husrb.com 

Románia-Szerbia Határon 
Átnyúló Együttműködési 
Program (IPA) 

http://www.romania-serbia.net 

Magyarország-Szlovákia-
Románia-Ukrajna Határon 
Átnyúló Együttműködési 
Program (ENI) 

https://huskroua-cbc.eu 

(2) Transznacionális programok Honlap 

   Duna Transznacionális Program http://www.interreg-danube.eu 

   Interreg CENTRAL EUROPE http://www.interreg-central.eu 

(3) Interregionális programok Honlap 

   INTERREG EUROPE program http://www.interregeurope.eu 

   INTERACT III program http://www.interact-eu.net 

   ESPON 2020 program http://www.espon.eu 

   URBACT III program http://www.urbact.eu; http://www.urbact.hu 
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BTC EGTC elérhetőségei
Székhely: 

6782 Mórahalom, Röszkei út 1.
Magyarország

Telefonszám: 
(0036) 20 4069121

E-mail:
info@btc-egtc.eu

Web:
www.btc-egtc.eu

Twitter:
@btc_egtc

Facebook:
https://www.facebook.com/Banat-Triplex Confi nium EGTC



A kiadvány a Külgazdasági és Külügyminisztérium  
ETT-17-0001 pályázati azonosítószámú működési 

és fejlesztési támogatásával valósult meg.


