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Introducere 
Înfi ințarea Grupării a fost în 2009 
visul primarilor unor localități din 
cele trei state. 
Gruparea a luat naștere cu scopul 
de a reduce diferențele nivelelor 
dezvoltării în zona graniței triple 
dintre Ungaria – România – Serbia.  
Existența GECT BTC creează 
premizele unei situații în care putem 
demola în mod simbolic frontierele, 
construind astfel o punte pentru 
cooperărie transfrontaliere dintre 
administrațiile locale. Acestea 
sunt extrem de importante pentru 

noi, deoarece dorim să menținem 
relații economice și sociale în zona 
acoperită de GECT BTC. 
Obiectivul primordial al grupării este 
favorizarea dezvoltării armonizate 
a regiunii, prin întărirea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, 
de asemenea, crearea condițiilor 
pentru asigurarea unor cooperări 
transfrontaliere de succes. 

Organismul lucrativ
al GECT BTC
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Prezentarea GECT BTC 
Pe data de 17 iunie 2009, în jur de 50 de primari ai așezărilor din zona graniței triple 
au decis la  Mórahalom să înfi ințeze o grupare teritorială de cooperare europeană 
(GECT), cu sediul la Mórahalom și purtând numele de „Banat – Triplex Confi nium”. 
La început, printre membri GECT BTC se numărau 37 de autoguvernări locale din 
Ungaria, 37 de consilii locale din România, precum și 8 comune din Serbia, cu statut 
de membru observator, ulterior în 2012 alăturându-li-se 3 autoguvernări locale din 
Ungaria (Csengele, Kistelek, Zákányszék).  

BTC EGTC, podul inovativ al regiunii 2018
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România
• Banloc
• Bebe Veche
• Birda
• Cărpiniş
• Cenad
• Cenei
• Checea
• Ciacova
• Comloşu Mare
• Foeni
• Denta
• Deta
• Dudeştii Vechi
• Gătaia
• Ghilad
• Giera
• Giulvăz
• Gottlob
• Iecea Mare
• Jamu Mare

• Jebel
• Jimbolia
• Lenauheim
• Liebling
• Livezile
• Lovrin
• Moraviţa
• Niţchidorf
• Otelec
• Periam
• Pesac
• Săcălaz
• Șag
• Sânnicolau Mare
• Sânmihaiu Român
• Sânpetru Mare
• Tomnatic
• Uivar
• Variaş
• Voiteg

Membri GECT Banat-Triplex Confi nium EGTC sunt 
următorii: Ungaria
• 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

Serbia - membri observatori
• Ada
• Žitište
• Čoka
• Kikinda

• Nova Crnja
• Kanjiža
• Novi Kneževac
• Senta
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2014-2020 Planifi care strategică
GECT Banat-Triplex Confi nium dispune de un plan strategic propriu, în care sunt 
formulate prioritățile Grupării pentru perioada 2014-2020(+2), precum și formele 
de implementare ale acestora.  
În prima etapă, strategia a fost elaborată în limbile maghiară, română și engleză, 
ulterior traducerea fi ind executată și în limba sârbă, prin fi nanțarea oferită de 
proiectul Ministerului Ungar al Economiei și Afacerilor Externe, cu numărul KÖFOP-
3.3.3-15-2016-00002.

Planurile noastre de acțiune:
• II Agroclimate (Investiție Integrată)- Intervenție transfrontaleiră de inovație 
și energetică agricolă integrată 

- Constituirea unui grup de lucru pentru managementul apelor, elaborarea 
unui plan integrat de managementul apelor referitor la zona graniței triple
- Construirea infrastructurii de irigație
- Constituirea unui grup de lucru pentru specialiști în agro-inovație și a unui 
centru de agro-inovație 
- Înfi ințarea unui cluster BTC pentru produse, a unui centru agrologistic BTC, 
a unei agenții-atelier pentru specialiști în energetică 
- Înfi ințarea unui centru de incubare energetică pentru antreprenori 

• II Poarta Balcanilor  

- Centru BTC pentru dezvoltare antreprenorială 
- Înfi ințarea și menținerea în funcțiune a unei Academii Europene pentru 
pregătirea IMM-urilor din Serbia pentru aderarea la UE 
- Pregătirea dezvoltărilor infrastructurale pentru parcuri industriale și logistice

• II pe Aglomerație – Intervenție integrată transfrontalieră pe aglomerații 

- Înfi ințarea unui cluster/unei rețele de design al urbanismului viitorului
- Pregătirea investițiilor infrastructurale ce traversează frontiera 
- Realizarea unei platforme pentru trafi cul comunitar în zona frontalieră 

• II Bartók – Intervenție integrată culturală inovativă transfrontalieră 

- Înfi ințarea unui cluster de turism curativ și de sănătate 
- Realizarea unui sistem de telediagnoză 
- Dezvoltarea infrastructurii pentru cicloturism, acvaturism și hipoturism pe aria BTC 
- Dezvoltarea unor arii de recreere în așezările zonelor de aglomerație 
- Program de dezvoltare antreprenorială în turism 
- Înfi ințarea unui Centru Bartók, a unui centru industrial creativ, a unui centru  
cluster  
- Dezvoltarea relațiilor culturale 
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Generare de proiecte  
Ateliere de specialitate pentru generarea de proiecte:
În cadrul șirului de ateliere organizate de noi în perioada recentă au participat specialiști 
din numeroase administrații locale membre, din Ungaria, România și din Serbia. După 
suita de lucrări de patru luni de zile, GECT BTC a elaborat prin integrarea ideilor de 
proiect propuneri concrete de planuri referitoare la fi nanțarea proiectelor ce ar urma 

să fi e implementate de către consiliile locale membre, care s-ar 
putea face din programe UE directe și indirecte, adaptându-le 
cu exactitate axelor prioritare din programele transfrontaliere.  
Cele mai multe idei de proiect s-au născut în domeniul 
managementului apelor, mai exact, 25 de proiecte. În tematica 
agro-inovației s-au născut 13 propuneri de proiect, în domeniul 
turismului, 15 bucăți, în tema energeticii 8 bucăți iar în 
domeniul dezvoltării 

instituționale culturale, 8 idei de proiect.  
În cursul suitei de programe s-a și conturat o 
posibilă cooperare viitoare, care a adus în prim-
plan evaluarea și identifi care la nivel regional și de 
așezare a potențialului de energii regenerabile și 
dezvoltarea efi cienței energetice pe teritoriul 
GECT BTC, materializate într-o cerere de fi nanțare 
despusă în cadrul Programului de Cooperare 
Transnațională Dunărea sub numărulul de 
proiect  DTP 1-1-508-3.2- TEEP, însă acest proiect nu a fost declarat câștigător.  

Cereri de fi nanțare, proiecte generate și 
implementate de GECT BTC:
- Gruparea și-a asumat sarcini de implementare a activităților 
de profi l din proiectul cu codul ÁROP-1.A.3-2014-2014-
0005 din cadrul Programului Operativ Reforma de Stat 
Noul Plan Széchenyi, precum și organizarea evenimentelor 
conexe, în cadrul acestui proiect am asigurat organizarea 
evenimentelor și meselor rotunde de specialitate.
- În cadrul Palnului Flóris Rómer am dorit să asigurăm 

reconstrucția totală a bisericii evanghelice din Sânnicolaul Mare, pe care ne-am propus 
să o realizăm prin dezvoltări dedicate integrate social. Proiectul legat de domeniul 
reconstrucției nu a obținut fi nanțare.  
- În cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea a fost înaintat sub 
numărulul DTP 1-1-508-3.2 proiectul nostru cu titlul Territorially Economic Energetic 
Planning Tool, care a fost elaborat cu scopul reducerii emisiilor de gaze ce produc efectul 
de seră, prin înfi ințarea unor rețele descentralizate de energii regenerabile, precum și al 
sprijinirii trecerii la auto-susținere energetică. Aplicația depusă nu a câștigat fi nanțare. 
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- Organismul lucrativ al Grupării noastre a asigurat sarcinile de implementare 
profesională a șirului de eveniment denumit „Păstrarea și atragerea forței de muncă 
califi cate în țările Europei Centrale și de Est” din cadrul Programului Europe for 
Citizens.  
- În cadrul primului apel deschis al Programului Interreg V-A România-Ungaria a fost 
înaintat proiectul cu numărul ROHU18 și cu titlul  ”Programul model de reabilitarea a 
lacurilor și habitatelor umede în teritoriul Banat Triplex”, care proiect nu a câștigat însă 
fi nanțare.
- În cadrul celui de-al doilea apel deschis al Programului Interreg V-A România-Ungaria a 
fost înaintat proiectul cu numărul ROHU269 și cu titlul „Cooperarea în infocomunicații 
a orașelor inteligente în zona bănățeană transfrontalieră” proiect care este în curs de 
evaluare profesională. 

Poarta Balcanilor – dezvoltare de infrastructură 
Centru de incubare 
Scopul este înfi ințarea la Mórahalom, în cadrul Programului de Cooperare 
Transfrontalieră Interreg – IPA Ungaria-Serbia, a unui Centru Internațional Ungar-Sârb 
de Incubare, care ar face posibilă în zonă demararea activității unor intreprinderi mici 
și mijlocii, precum și furnizarea de servicii conexe (juridice, contabile, de generare de 
proiecte, de identifi care de parteneri etc.).  

Obiectivul și cel mai important punct de vedere al Centrului de incubare este sprijinirea 
prin înfi ințarea centrului a accesului cât mai rapid al întreprindelor di Voivodina pe 
piața UE, accelerarea dezvoltării IMM-urilor de acolo, asigurarea condițiilor stabilizării 
acestora, respectiv, dezvoltarea antreprenorială bazată pe servicii de logistică și 
pregătirea IMM-urilor din Serbia pentru aderarea la UE. 

Prin pătrunderea afacerilor din Voivodina pe piețele Uniunii Europene, prin înfi ințarea 
de noi întreprinderi, precum și prin revigorarea relațiilor economice de piață existente, 
profi tând de oportunitățile economiei de tranziție, proiectul dorește să contribuie la 
păstrarea populației în zonele frontaliere.  

În cadrul proiectului cu codul de identifi care KÖFOP-3.3.3-2016-00002 implementat de 
Ministerul Ungar al Economiei și Afacerilor Externe a fost elaborat un studiu preliminar 
de proiect. Prin analiza detaliată și exhaustivă a situației IMM-urilor, a pieței forței de 
muncă și a proceselor economice, studiul formulează concluzii și propuneri privind 
rezultatul proiectului.

Studiul sintetizează nevoile sociale pentru crearea unui Centru de incubare, defi nește  
structura serviciilor și cadrul de implementare. 

Principala funcției a studiului este analiza nevoilor legate de proiect și a grupului țintă, 
care face posibilă fundamentarea și implementarea cu succes a proiectului „Înfi ințarea 
Centrului Frontalier Internațional Ungar-Sârb de Incubare”. 
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Elaborarea studiului de specialitate a fost realizată cu următoarea 
metodologie: 

• Analiza documentelor, care semnifi că analizele de situație pe nivel național, macro-
regional, inter-regional, regional și local și analiza conceptelor de dezvoltare.  
• Analiza propriei strategii a GECT BTC, referitoare la propriul teritoriu de funcționare.   
• Evaluare cu chestionare în cadrul grupului țintă potențial al IMM-urilor din Voivodina. 
• Analiza fi nanciară a înfi ințării și funcționării centrului de incubare. 

Inițiativele noastre
Portal pentru căutarea partenerilor de afaceri:
GECT BTC a înfi ințat un portal gratuit pentru căutare de parteneri, adresat întreprinderilor 
mici și mijlocii, administrațiilor locale, organizațiilor neguvernamentale. 

Acesta are ca obiectiv facilitarea efi cientizării cooperării mai ales dintre 
întreprinzătorii mici și mijlocii ce trăiesc în Ungaria, România și Serbia, 
precum și dintre administrațiile locale, ușurarea urmăririi fi nanțărilor 
naționale și internaționale, oferirea de informații actualizate, publicarea 
apelurilor de proiecte și găsirea de parteneri de proiect. 

Prin înregistrare se oferă posibilitatea stabilirii de contacte cu întreprinzători 
mici și mijlocii ce trăiesc de cealaltă parte a frontierei, cu administrațiile 

locale, cu organizații civice, pentru participarea în proiecte comune. Oferă sprijin în căutarea 
partenerilor de afaceri și de proiect, în stabilirea de noi relații și cooperări.                                                     

www.partners.btc-egtc.eu

Program balnear:
Băile Curative Szent Erzsébet din Mórahalom și Băile Curative Hagymatikum din Makó 
s-au asociat de mai multe ori în organizarea GECT BTC. Prin asocierea celor două băi, 
am asigurat acces cu reducere pentru populația ce trăiește pe teritoriul GECT BTC.   
Esența programului este că am asigurat bilete de intrare reduse cu 50% pentru vizitarea 
ambelor băi curative. 

Obiectivul programului este promovarea GECT BTC, popularizarea în rândul localnicilor 
a existenței băilor curative și a posibilităților de relaxare ce funcționează pe teritoriul 
nostru, aducerea mai aproape a celor ce trăiesc pe acest meleag.

Băile Curative Szent Erzsébet din Mórahalom **** se 
găsesc în sudul extrem al Ungariei, la 20 de  km de  Seghedin. 
În bazinele cu apă curativă (35-39 °C) ale așezământului,   
exterioare sau interioare, ne putem cu adevărat scălda 
în sănătate. Aici există patru tipuri de apă curativă, care 
sunt potrivite deopotrivă pentru tratamentul afecțiunilor 
articulare degenerative și infl amatorii, respectiv al 
afecțiunilor coloanei, reumatismului muscular, precum și 
al bolilor ginecologice. 

Acesta are ca obiectiv facilitarea efi cientizării cooperării mai ales dintre 
întreprinzătorii mici și mijlocii ce trăiesc în Ungaria, România și Serbia, 

apelurilor de proiecte și găsirea de parteneri de proiect. 

locale, cu organizații civice, pentru participarea în proiecte comune. Oferă sprijin în căutarea 



8

BTC EGTC, podul inovativ al regiunii 2018

Băile Hagymatikum din Makó se afl ă la doar 20 de 
minute de Seghedin, la abia două ore de mers cu 
mașina, din capitală. Oferă alinare celor ce doresc să 
se vindece prin puterea apei  termale și a nămolului 
de Mureș, iar prin secțiunea wellness  de o rară 
frumusețe dăruiește senzații și relaxare familiilor și 
grupurilor de prieteni.  

Participarea la 
evenimente internaționale de profi l 
În perioada care a trecut, organismul lucrativ al GECT BTC a participat la numeroase 
manifestări de profi l, din țară și internaționale, forumuri, mese rotunde. 
Aceste evenimente au contribuit în mare măsură la dezvoltarea noastră, asigurându-
ne baza de cunoștințe corespunzătoare.
 

Evenimente mai importante și mai 
semnifi cative:

• Forumuri GECT organizate de Departamentul General 
pentru Dezvoltări și Cooperări Frontaliere din cadrul 
Ministrului Ungar al Economiei și Afacerilor Externe 
•  Zilele informative organizate de către Programul de 
Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 
•  La Makó a avut loc prezentarea a sistemului electronic 
ofi cial eMS din cadrul Interreg V-A România-Ungaria, în 
co-organizarea GECT BTC, Autoguvernarea Locală  din Makó și Secretariatul Comun 
al Programului, prin intermediul căreia participanții din județul Csongrád au putut 
cunoaște particularitățile sistemului și principiul său de funcționare.
• Zilele informative organizate de către Programul de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria-Serbia 
• Evenimente de profi l organizate de EEA și Fondul 
Norvegian 
• Evenimente informative organizate de către Programul 
Europe for Citizens 
• Forumuri de profi l organizate de către Programul 
Transnațional Dunărea 

• Evenimentele programului 
ESPON, subliniind în mod 
special manifestarea de profi l   
„Cooperări teritoriale integrate 
între statele V4+2” 
• Suitele de conferințe ale Săptămânii Europene a 
Regiunilor și Orașelor 

co-organizarea GECT BTC, Autoguvernarea Locală  din Makó și Secretariatul Comun co-organizarea GECT BTC, Autoguvernarea Locală  din Makó și Secretariatul Comun co-organizarea GECT BTC, Autoguvernarea Locală  din Makó și Secretariatul Comun 

• Zilele informative organizate de către Programul de Cooperare Transfrontalieră 

între statele V4+2” 
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Cooperări în rețele internaționale 
  
De când ne-am constituit, Serviciul Central European pentru Inițiative Transfrontali-
ere (CESCI)  este cel mai important partener de specialitate pentru noi. De-a lungul 
anilor trecuți, între cele două organizații s-a înfi ripat o colaborare strânsă. Suntem în 
fi ecare an participanți la adunarea generală anuală. Am participat împreună la nume-
roase manifestări.  
Una dintre misiunile principale ale A CESCI este suportul 
de profi l acordat rețelei de GECT-uri înfi ințate de-a lungul 
frontierelor ungare.

Gruparea noastră este de trei ani membră a Chartei MLG. Pe 3 apri-
lie 2014, Comitetul Regiunilor a adoptat charta guvernării pe mai 
multe nivele, și recomandă ca toate administrațiile publice locale și 
regionale din Uniunea Europeană să adere la principiile ei de bază. 
Charta stabilește în mod formal valorile comune și metodele prac-

tice corecte de guvernare europeană.  Membrii săi respectă principiile de bază 
și mecanismele guvernării multi-level și 
stimulează și susțin în mod activ imple-
mentarea unor proiecte concrete ce au ca 
obiectiv cooperarea multi-level. 

Încă de la începuturi, GECT BTC a stabilit 
o colaborare tot mai strânsă cu Comi-
tetul European al Regiunilor. Platforma 
GECT integrează prin intermediul coor-
donării Comitetului European al Regiu-
nilor reprezentanții GECT-urilor existen-
te. Obiectivul platformei este să faciliteze schimburile de experiență în teren, 
promovând GECT-urile ca instrumente ale coeziunii teritoriale și să facă vizibile 
proiectele GECT-urilor, totodată, să sprijine activitatea consultanților Comitetului 
Regiunilor în chestiunile transfrontaliere, având în vedere consolidarea coeziunii 

economice și sociale a Uniunii Eurpene.   

Departamentul General pentru Dezvoltare și Cooperare 
Frontalieră din cadrul Ministerului Ungar al Economiei și 
Afacerilor Externe este cel care coordonează GECT-urile 
din Ungaria. La nivel anual, sunt organizate mai multe eve-
nimente de specialitate, la 

care suntem participanți activi. Principala lor sarcină 
este coordonarea GECT-urilor  înregistrate în Unga-
ria, totodată asigură fi nanțare pentru cheltuielile de 
funcționare ale GECT-urilor prin apel de proiecte. 

fi ecare an participanți la adunarea generală anuală. Am participat împreună la nume-

tice corecte de guvernare europeană.  Membrii săi respectă principiile de bază tice corecte de guvernare europeană.  Membrii săi respectă principiile de bază tice corecte de guvernare europeană.  Membrii săi respectă principiile de bază tice corecte de guvernare europeană.  Membrii săi respectă principiile de bază tice corecte de guvernare europeană.  Membrii săi respectă principiile de bază 
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Posibilități de fi nanțare pe proiectePosibilități de fi nanțare pe proiecte
Adresele web ale Programelor Europene de Cooperare Teritorială  

dintre 2014-2020  

(1) Programe transfrontaliere Site 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Austria-Ungaria  

http://www.interreg-athu.eu 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Slovacia-Ungaria 

http://www.skhu.eu 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Ungaria 

http://interreg-rohu.eu/hu 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-Croația 

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

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Slovenia-Ungaria 

http://www.si-hu.eu 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-Serbia 
(IPA) 

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

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia 
(IPA) 

http://www.romania-serbia.net 

Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina  

https://huskroua-cbc.eu 

(2) Programe transnaționale Site 

   Programul Transnațional Dunărea http://www.interreg-danube.eu 

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

(3) Programe interregionale Honlap 

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

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

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

   Programul URBACT III  

http://www.urbact.eu; 
http://www.urbact.hu 
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Contactele GECT BTC 
Sediu: 

6782 Mórahalom, str. Röszkei nr. 1
Ungaria

Telefon: 
(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



Publicația a fost realizată cu sprijinul Ministerului 
Comerțului și de Externe al Guvernului Maghiar.


