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Programterület - Programsko območje

• Szlovénia: Podravje és Pomurje régió

• Magyarország: Vas és Zala megye

• 10.658 km2

• Kb. 1 millió lakos

• Slovenija: Podravje in Pomurje

• Madžarska: Županiji Vas in Zala

• 10.658 km2

• Pribl. milijon prebivalcev

2



A Program átfogó célja – Splošni cilj programa

„A Régió olyan területté válik, amely vonzó élethelyet, munkahelyet, befektetési
lehetőséget biztosít úgy, hogy a helyi természeti és kulturális értékekre épít
a turizmusban, ezen keresztül katalizálva a teljes térség fejlődését,
másrészről pedig megcélozza a közös határtérségi problémák megoldását
határon átnyúló együttműködés szintjén.”

„Regija postane privlačno območje za življenje, delo, naložbe tako, da gradi na
lokalnih naravnih in kulturnih vrednotah v turizmu, in preko tega katalizira
razvoj celotne regije ter na drugi strani skuša na ravni čezmejnega sodelovanja
reševati skupne probleme v obmejnem območju.“
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Programfilozófia: erős programfókusz

Filozofija programa: močna programska osredotočenost

• Együttműködések katalizálása, erősítése közös 
problémák közös megoldása tapasztalatcsere tartós, 
stabil intézményi kapcsolatok jobb közösségi 
szolgáltatások

• Kataliziranje, krepitev sodelovanja skupno reševanje 
skupnih problemov izmenjava izkušenj, trajni, stabilni 
institucionalni stiki boljše skupnostne storitve
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1. Prioritási tengely – 1. prednostna os

6-os tematikus célkitűzés, 6c beruházási prioritás: „A természeti és 

kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése.” 

/ 

6. tematski cilj, 6c prednostna naložba: »Ohranjanje, varstvo, promocija 

ter razvoj naravne in kulturne dediščine«
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2. Prioritási tengely – 2. Prednostna os

11-es tematikus célkitűzés, 11b beruházási prioritás: „A hatóságok és az
érdekelt felek intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának
javítása a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és
az intézmények közötti együttműködés támogatása révén.”

/

Tematski cilj 11. Prednostna naložba 11b: »Izboljšanje institucionalnih 
zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovitosti javne 
uprave, s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja pa tudi 
sodelovanja med prebivalci in ustanovami«
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A program / projekt intervenciós logikája -

Intervencijska logika programa / projektov
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1. Prioritási tengely – 1. prednostna os

• A Program specifikus célkitűzése - Specifični cilj programa:
– A programterület vonzerejének növelése / Povečati privlačnost programskega

območja

– Fenntartható turisztikai kínálat határon átnyúló integrációja és diverzifikációja /
Čezmejna integracija in diverzifikacija trajnostne turistične ponudbe

– Kulturális és természeti örökség védelme / Zaščita naravne in kulturne dediščine

– Kevésbé fejlett vidéki területek, agrártelepülések turisztikai termékeinek és
kínálatának fejlesztése a főbb turisztikai vonzáskörzetekhez történő
kapcsolódással / Razvoj turističnih produktov in ponudbe manj razvitih
podeželskih območij, agrarnih naselij s povezovanjem z glavnimi turističnimi
območji
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2. Prioritási tengely – 2. Prednostna os

A Program specifikus célkitűzése – Specifični cilj programa:

Az együttműködésre való képesség (kapacitás) növelése a határon átnyúló kapcsolatok
magasabb színvonala érdekében

Izboljšanje sposobnosti (zmogljivosti) sodelovanja za doseganje višje ravni čezmejnih
povezav
• a kapcsolatok mélyítése és szélesítése (új szereplők, szélesebb körű együttműködések);

• az intézményi kapacitás fejlesztése;

• a közszolgáltatások jobbítása és a határon átnyúló kapcsolatok kihasználása révén.

• s krepitvijo in poglabljanjem odnosov (novi deležniki, širša področja sodelovanja);

• z izboljšanjem institucionalnih zmogljivosti;

• z izboljšanjem javnih storitev in izkoriščanjem čezmejnih stikov.
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Forrásmegosztás – Alokacija sredstev
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Celotni proračun / 
Teljes költségvetés

Na voljo /
Elérhető

P 1 - Privlačna regija / 
Vonzó régió

10.000.000,00 EUR 296.759,07 EUR

P 2 - Regija sodelovanja / 
Együttműködő régió

3.295.015,00 EUR 1.535.381,23 EUR

P 3 - Tehnična pomoč / 
Technikai segítségnyújtás

1.500.000,00 EUR 0,00 EUR

TOTAL 14.795.015,00 EUR 1.832.140,30 EUR

ERDF 
85 %



KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET!

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
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