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Tisztelt Uraim! 
  
Köszönjük a bejelentkezést. 
  
Az Európai Területi Együttműködési Programokról itt olvashatnak: 
http://regionalispolitika.kormany.hu/europai-teruleti-egyuttmukodesi-programok2 
  
A Duna Transznacionális Program következő pályázati felhívására várhatóan 2016 őszén kerül sor. 
  
Tisztelettel, 
Hegyesi Béla 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
From: Birta János elnök [mailto:elnok@verosz.hu]  
Sent: Monday, May 02, 2016 11:58 AM 
To: Hegyesi Béla 
Subject: Hegyesi Béla Úr részére: Bejelentkezés a DUNA 2014-2020 ÚJ TRANSZNACIONÁLIS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM megvalósításába  
  
Nemzetgazdasági Minisztérium                         
Cím: 1055 Budapest, József nádor tér 2-4  
Hegyesi Béla Úr részére  
e-mail: bela.hegyesi@ngm.gov.hu;  
Telefon: 06 1 79 54 055; 06 30 475 85 73)  
  
Tisztelt Uram !  
  
Alulírottak, együttműködési szerződéssel eljáró Birta János a VÉROSZ nonprofit egyesület elnöke, és 
Jámbor Lajos a MASH Egtc. aláírója a DUNA 2014-2020 ÚJ TRANSZNACIONÁLIS 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM megvalósításába  
  

bejelentkezünk 
  
DUNA 2014-2020 – Új transznacionális együttműködési program beemelni kívánt A VÉROSZ Vállalkozás 
Integrátori Program Rendszer bemutatkozó és az anyagainkhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok az 
alábbi linkeken tekinthetők meg:  
  
 Magyar nyelven:     http://verosz.hu/html/100000_munkahely.pdf   
    Angol nyelven:     http://verosz.hu/html/100000_jobs.pdf  
     

I.   Hazai és nemzetközi alap és alkalmazott kutatás-fejlesztés a nagy élőmunka-igényű szociális termelési rendszerek 
kialakításában, az alulképzett halmozottan hátrányos helyzetű leszakadt társadalmi csoportok vállalkozóvá és 

 

Hegyesi Béla 
DUNA, CENTRAL EUROPE és Interreg EUROPE 
kapcsolattartó pont 
  
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Területfejlesztési Tervezési Főosztály 
1055 Budapest, Honvéd utca 13-15. 
Telefon: +36 1 79 54 055 
Mobil: +36 30 475 85 73 
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önfoglalkoztatóvá válásával kapcsolatos módszerek és eljárások kutatása.  
  

II.             Innovatív és alternatív finanszírozási struktúra közép-, és hosszú távú kialakítása, beleértve a mikro-
hitelezést, az alulképzett, halmozottan hátrányos helyzetű leszakadt társadalmi csoportok érdekében megvalósuló 
programokra, amelyek a gazdaság valamennyi ágára kiterjednek. 
  

III.            Az alulképzett, halmozottan hátrányos helyzetű leszakadt társadalmi csoportok Kkv szektorba történő 
bevonása, ill. a meglévő vállalkozások hosszútávon fenntartható továbbfejlesztése és a regionális fejlesztési 
programokba történő adaptálása. 
A VÉROSZ V.I.P. rendelkezik a legkritikusabb problémákat illető intézkedésekből összeálló komplex 
rendszerszerű megoldásokkal – kompetencia alapú felnőttképzéssel –, amelyben paralel egymás mellet több száz  
projekt fenntarthatósága kellően, ill. bankgaranciával hosszú távon – 10-15-20-30 év – biztosítható.  
  
Ennek következtében mérhetően hasznosulnak tapasztalatok egyes problématerületeken, így az intézkedések, a 
különböző irányú – a munkavállaláshoz, oktatáshoz, a lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz, valamint az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és társadalmi beilleszkedést biztosító – programok egységes 
beavatkozásokká állnak össze. 
  
A VÉROSZ V.I.P.,  elsődlegesen egy olyan gazdaságélénkítő Nonprofit Holding Rendszer, amely a nagy 
élőmunka-igényű szociális termelést biztosítja, különösen az alulképzett halmozottan hátrányos helyzetű leszakadt 
társadalmi csoportok vállalkozóvá és önfoglalkoztatóvá válása útján, és a kis- és középvállalkozások (Kkv-szektor) 
versenyképességét segítő re-integrációval. Az egyes programok tartalmához viszonyítva 5-10-15-30 évig, hosszú 
távon fenntartható VÉROSZ V.I.P. Rendszer lemodellezésével, már az elő lépésekben, megközelítőleg százezer 
tartós munkahelyet szándékozunk létrehozni, országonként. 
  
A megvalósításához szükséges alternatív, innovatív, hazai és nemzetközi finanszírozási források és a potenciális 
konzorciumi tagokat részben felkutattuk, az előkészítő tárgyalásokat lefolytattuk, projektjeinket nemzetközi 
szinten elfogadtattuk és elindítottuk annak érdekében, hogy modellprogramjaink tovább bővítsék a társadalmi 
felzárkózás lehetőségeit, és növeljék a hasonló célú programokkal való szinergikus hatásokat. 
  
Csatoltuk a Türr István Képző és Kutató Intézettel (továbbiakban: TKKI) kötött 2012.07.12, és 2012.08.31 
napjain megkötött Megállapodásokat.  
  
2016. május 1. 
                                                                         Tisztelettel,  
  
                     Birta János                                                                                   Jámbor Lajos  
                     VÉROSZ                                                                                    MASH Egtc. 
  
Európai Romák és Utazók Fóruma (ERTF) Magyar Delegáció Vezető  
Európa Tanács Strasbourg, c/o Council of Europe Batiment G-1 quai Jacoutot  
  
Mobil:     Birta János +36-20-553-4767                       Jámbor Lajos: +36-30-280-6123 
                  H-1046. Budapest, Erkel Gyula srt. 21.  
REG No: 01-02-0010223., TAX No: 18110087-1-41 
Homepage:        www.verosz.hu                       www.ertf.org  
E-mail:              elnok@verosz.hu                   janos@birta.hu   
  
BIZALMASSÁGI ZÁRADÉK:  
A fentiekben küldött információk bizalmas jellegűek, így azok kizárólag a címzettként megjelölt személy által tekinthetők 
meg.  Az üzenet teljes tartalma az üzleti titokra vonatkozó törvény védelme alatt áll. Amennyiben az üzenet tévesen került 
Önhöz, úgy kérjük azt e-mailben jelezni szíveskedjen. Köszönjük. 
  
CONFIDENTIAL INFORMATION: 
This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named 
above. If you are not the intended recipient or the agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you 
are hereby notified that any disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have 
received this communication in error, please notify the sender by phone or by replying this message as soon as possible, and 
then promptly delete this message from your system. 
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Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, 
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről 
az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az 
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal 
visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it 
is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this 
message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the 
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised 
and strictly prohibited. 
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