Alpok-Adria Szövetség
Az Alpok-Adria térség együttműködésének újjászervezése

Bevezető:
Az Alpok-Adria Munkaközösséget 1978-ban Velencében alapították, és 35 éves fennállása
során jelentős része volt abban, hogy Közép-Európa geopolitikai arculata teljesen új formát
öltött. Ma minden nemzetállam, amelyekhez az Alpok-Adria Munkaközösség tagrégiói
tartoznak, részei az Európai Uniónak és ezáltal részesülhetnek annak támogatási
programjaiból, ami a munkaközösség megalapításának időpontjában még teljesen
elképzelhetetlen volt.
Az Alpok-Adria térség „az európai integráció kristályosodási pontja mentén” helyezkedett el
és ez ma is fennmaradt.
Azonban annak érdekében, hogy a lehető legjobban
megfelelhessünk a jövő kihívásainak, a régiók közötti együttműködést rugalmasabbá és az
alacsonyabb szintek számára is hozzáférhetőbbé kell tenni.

S ahhoz, hogy ezt az új dinamikát beépítsük a szervezetbe, létrehoztunk egy ad-hoc
csoportot, amely előkészítette az Alpok-Adria Munkaközösségnek az „Alpok-Adria
Szövetséggé” való átalakítását. Ez az új együttműködési hálózat a 2013. november 22-én a
regionális kormányfők által történő hivatalos megalapítás után minden érdeklődő stakeholder - számára lehetővé teszi megfelelő EU programok hasznosításával a
projektorientált együttműködésben való részvételt, de az emberek közötti kapcsolatépítést
célzó, bevált people-to-people projektek továbbfolytatását is a közös költségvetésből történő
támogatással.

Alapító tagok:
Osztrák szövetségi tartományok: Karintia, Stájerország, Burgenland
Horvát megyék: Isztria, Karlovác, Krapina-Zagorje, Kapronca-Körös, Muraköz, Varasd
Szlovénia képviseletében a SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE (SOS – Szlovén Városok és
Községek Szövetsége)
Vas megye (Magyarország)

Célkitűzés:
Az Alpok-Adria térségen belüli együttműködést a jövőben különösen a Nyugat-Balkán
irányába kívánjuk bővíteni, hogy kitöltsük a meglévő űrt a transznacionális együttműködési
területek között, s biztosítsuk a Duna, az Adriai- és Jón-tenger valamint az Alpok térségének
összekapcsolását és ezáltal az együttműködésbe való stratégiai bevonását.
Ennek során lehetőleg a bürokráciamentes, rugalmas és projektorientált
együttműködést szorgalmazzuk, amely minden együttműködési szint szereplőit bevonja. A
jövőben ezért minden potenciális szereplő - a politikai, adminisztratív szint képviselőitől
egészen a civil társadalmi szervezetekig - részesei lesznek az együttműködési hálózatnak.
Az Alpok-Adria térségben a 35 év során kiépített jó kapcsolatok hasznosításával biztosítani
kívánjuk a különböző szereplők, szervezetek, intézmények, egyesületek, stb.
bürokráciamentes és rugalmas hálózatba szerveződését különféle témák mentén. Az AlpokAdria hálózat platformként és szolgáltatási infrastruktúraként szolgál az interregionális és
transznacionális együttműködés számára és segítséget nyújt az Európai Unió támogatási
programjai keretében pályázandó projektek kidolgozásánál és benyújtásánál. Ehhez - a
people-to-people projektek támogatása mellett - fokozottan hasznosítani kívánjuk a hálózat
közös költségvetését. Az Alpok-Adria Szövetség Irányítóbizottsága 2014-ben már 59 közös
projektről és védnökségről döntött, melyek közül két projekt az EU ERASMUS+ programja
keretében társfinanszírozásban részesült.

Munkamódszer:
Az együttműködési hálózat tevékenysége két oszlopra támaszkodik:

A hálózat egyrészt minden tagrégióban könnyen elérhető támogatást nyújt a projektek
(potenciális) pályázói számára és aktívan segíti azok hálózatba szerveződését és projektek
kidolgozását.
A pályázni szándékozók minden témában hozzáférhetnek a hálózathoz, amely szolgáltatási
infrastruktúraként működik a projektek iránt érdeklődők számára. Ezért minden tagrégióban
rendelkezésre kell állnia egy Alpok-Adria kapcsolattartó irodának - Contact Point. Ez első
kapcsolati pontként szolgál a potenciális pályázók részére.
Ezenkívül minden együttműködési témára egy tag vállalja a téma vezetését és koordinációs
irodát - Thematic Coordination Point - működtet. Ez a „TCP” az illető témában minden tag
számára elérhető és egyben kapcsolati pont természetesen a projektek iránt érdeklődők
számára is. Az egy-egy témában történő együttműködés sikeressége jelentős mértékben
függ a TCP munkájától. Ez tájékoztatást adhat a pályázati felhívásokról, rendezvényeket és
projektbörzéket szervezhet vagy kezdeményezhet, saját projekteket dolgozhat ki és kiépített
kapcsolathálózattal kell rendelkeznie az illető szakterület kulcsszereplőivel.
Második tartóoszlopként az együttműködési hálózat saját költségvetéssel rendelkezik,
melyből a jövőben elsősorban az uniós programok keretében benyújtandó pályázatokat,
valamint azok előkészítéséhez szükséges munkálatokat támogatnánk; emellett továbbra is
támogathatók lesznek a kisebb határon átnyúló projektek.

Példák a lehetséges tevékenységekre:
1.
Egy horvát kulturális intézménynek van egy ötlete az EU kulturális programja
keretében indítandó projektre. Ehhez partnerekre és a pályázat benyújtásához támogatásra
lenne szüksége.
Az intézmény a hálózathoz fordulhat (a regionális kapcsolattartóhoz - Contact Point, a
Főtitkársághoz vagy a kultúra témában illetékes koordinációs irodához -TCP). Az intézményt
továbbirányítják az illetékes TCP-hez, amely támogatja őt a partnerkeresésben azáltal, hogy
felveszi a kapcsolatot a számításba jövő intézményekkel és egy platformon közzéteszi a
partnerkeresést. A TCP támogatja továbbá a hálózati költségvetéséből történő forráshoz
jutást a projekt benyújtásával kapcsolatos költségek fedezésére.
2.
A sport területén való együttműködésre kilátásban van egy uniós pályázati kiírás. A
TCP közzéteszi a pályázati felhívás adatait és felveszi a kapcsolatot a sport terén
tevékenykedő szereplőkkel valamennyi tag viszonylatában. A pályázati határidő kezdetén a
Főtitkársággal együttműködve projektbörzét szervez, melyen a potenciális pályázók
bemutathatják tervezett projektjeiket és együttműködési hálózatot építhetnek ki.

A hálózat tagjai:
A jövőbeni Alpok-Adria hálózat - az Alpok-Adria Munkaközösség jelenlegi tagjain túl nyugat-balkáni régiókkal, valamint potenciális olasz partnerekkel szemben is nyitni kíván,
hogy a megfelelő együttműködési térségeket a lehető legnagyobb szinergia hatás elérésével
hasznosíthassa. Ezáltal a jövőbeni együttműködési hálózat struktúrája mind a földrajzi
hatókör, mind az együttműködő partnerek összetétele tekintetében rendkívül sokszínű lesz.
Helyet kapnak benne a nemzeti szervek mellett egyesületek és szakszövetségek ugyanúgy,

mint települések vagy szakmai képviseletek, stb. Ezt a körülményt a tagsági minőség
meghatározásánál is figyelembe kell venni. Ezért a jövőben kétféle tagságra lesz lehetőség:
Rendes tagok lehetnek az önkormányzatok (tartományok, régiók, települések) vagy helyi
hatóságok (városi és községi településszövetségek) nemzeti érdekképviseletei, amennyiben
a régió már eleve nem tag. Ez maga után vonja a tagdíjfizetést és a szavazati jog
gyakorlását politikai és operatív szinten.
Társult tagok lehetnek a köz- vagy magánszféra szervezetei vagy egyesületei, ill. helyi
hatóságok nemzeti érdekképviseletei, amennyiben a régió nem rendes tag. Ők nem fizetnek
tagdíjat, azonban szavazati joggal sem rendelkeznek semmilyen szervben.

Az Alpok-Adria Szövetség felépítése:

Alpok-Adria Tanács:
Az Alpok-Adria Tanács a rendes tagok képviselőinek politikai gyűlése, tehát mindazon
tagoké, akik tagdíjat fizetnek és ezáltal szavazati joggal rendelkeznek. A Tanács elnökét
kétéves időszakra választják. Az Alpok-Adria Tanács kétévenként ül össze és meghatározza
az Alpok-Adria Szövetség tevékenységének tartalmi irányítottságát. Ebben a grémiumban
szavaznak mindenekelőtt az új tagok felvételéről valamint az egyes témakörök irányításáról
az egyes Thematic Coordination Points (TCPs) létrehozásával. A projektek terén történő
együttműködések eredményességét a Tanács négyévenként értékeli.
Irányítóbizottság:
Az Irányítóbizottság a Főtitkárság, a rendes tagok kapcsolattartó irodái (Contact Points),
valamint a Thematic Coordination Points képviselőiből tevődik össze. Az Irányítóbizottság
legfontosabb feladata a közös projektekre, ill. az uniós támogatási programok keretében
benyújtandó projektek kidolgozására az Alpok-Adria Szövetség projektköltségvetéséből
juttatandó pénzügyi támogatások jóváhagyása.
Főtitkárság:
Az Alpok-Adria Szövetség tagjainak közös koordinációs és szervezési irodájaként, ill. a
közös költségvetés adminisztrálására (tagdíjak, projekttámogatások, elszámolások) a
Karintiai Tartományi Kormány Hivatala keretében Főtitkárságot hoznak létre.
Contact Points:
A regionális kapcsolattartó irodák (Contact Points) minden tagrégióban az együttműködési
hálózat szereplői részére szerviz- és tanácsadó irodaként működnek és közvetlen
tanácsadást végeznek a pályázók számára. Ezáltal ezek támogatják a TCPs munkáját.

Thematic Coordination Points - TCPs:

A jövőben alapvetően csak azokon a szakterületeken folyik majd az együttműködés,
amelyeket egy tematikai koordinációs iroda - Thematic Coordination Point (TCP) - egy
tagrégióban összefog. A TCPs illetékesek az adott témában létrehozandó hálózat minden
együttműködési szintjén (köz- és magánszféra, civil társadalom, stb.) történő kiépítéséért és
továbbfejlesztéséért. Ennek során egyrészt a projektek kidolgozása és megvalósítása során
nyújtott támogatásról van szó, másrészt a TCPs kommunikációs platformként és
szervizirodaként is szolgálnak a megfelelő projektpartnerek és a finanszírozási források stb.
felkutatására. A TCP lehet a közszféra, de a magánszféra intézménye is, azonban a
személyzet és az infrastruktúra költségeit az illető tagnak kell viselni.
Ezzel közvetlenül összefügg az a kérdés, hogy mely témákat dolgozzon fel az
együttműködési hálózat. Alapvetően minden téma lehetséges, amely vonatkozásában egy
tag készségét fejezi ki a TCP létrehozására. Ebben az összefüggésben kell tekinteni a
javasolt témák jelenlegi sokaságát. Ahhoz, hogy egy területet ténylegesen fel lehessen
dolgozni az együttműködési hálózat keretében, a politikai szándékon túl léteznie kell egy
olyan intézménynek is, amely a témát „előreviszi”.
Az Alpok-Adria Tanács eddig az alábbi TCPs létrehozásáról döntött:

Energia és környezet TCP (Koordináció Muraköz)
Európa TCP (Koordináció Burgenland)
Egyenlő bánásmód TCP (Koordináció Karintia)
Egészség TCP (Koordináció Karintia)
Higher Education TCP (Koordináció Vas)
Inklúzió TCP (Koordináció Karintia – magánegyesület)
Katasztrófavédelem TCP (Koordináció Varasd)
Művészet és kultúra TCP (Koordináció Stájerország)
Mezőgazdaság és néprajzi örökség TCP (Koordináció Kapronca-Körös)
Egész életen át tartó tanulás TCP (Koordináció Krapina-Zagorje)
Mobilitás TCP (Koordináció Burgenland)
Sport TCP (Koordináció Karlovác)
Turizmus TCP (Koordináció Szlovénia)
Gazdaság TCP (Koordináció Vas)

Általános rendelkezések:

Az Alpok-Adria Szövetség székhelye:
Amt der Kärntner Landesregierung, Abt.1, Europäische und internationale Angelegenheiten,
Mießtaler Str. 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
A hálózat logója:
Megtartjuk az Alpok-Adria eddigi logóját, mivel ez a márkajel nagy ismertségi fokkal
rendelkezik.
Tagdíj:
Tagdíjat csak a rendes tagok (régiók, városok, községek) fizetnek. Tekintettel arra a tényre,
hogy a jövőben a legkülönbözőbb szintek - a nemzetitől, a regionális és helyi szintig lesznek tagjai az Alpok-Adria hálózatnak, a tagdíjak megállapítására Muraköz
megye/Horvátország javaslatát kívánjuk figyelembe venni. Eszerint a tagdíj két
komponensből tevődik össze - egy alapösszegből és egy változó nagyságú összegből:
1) Állandó összeg, amely a tagrégiók bruttó hazai terméke (GDP) alapján kerül
kiszámításra:
Egy főre jutó GDP (USD-ben)
... -től ... -ig:
1.000 - 10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 30.000
30.000 – 40.000
40.000 – 50.000
50.000 és magasabb

Tagdíj EUR-ban:
500,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00

2) Változó összeg, amely a lakosság száma alapján kerül kiszámításra (X 0,0030 EUR).
Az Alpok-Adria Tanács 2015. november 25-i ülése keretében a tagok döntést hoztak a 2016.
és 2017. évi tagdíjak 40%-kal történő megemeléséről.
Szöveg: Land Steiermark, Abt. 9 Referat Europa und Außenbeziehungen – Stájerország Tartományi Hivatala, 9.
Osztály – Európa és Külkapcsolatok alosztály
Átdolgozás: Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 1 – Landesamtsdirektion, UA Europäische und
internationale Angelegenheiten, Generalsekretariat der Alpen-Adria-Allianz – Karintiai Tartományi Kormány
Hivatala, 1. Osztály – Tartományi Hivatali Igazgatóság, Európai és Nemzetközi Ügyek alosztály, az Alpok-Adria
Szövetség Főtitkársága

