
Stratégiai elképzelések, célok és feladatok,
o az alapfeladat körülményeinek változása, 
o új stratégiai dimenziók megnyitása

 a stratégiából következő partnerek azonosítása (stakeholderek és lobbi, ágazati 
terek alakulása, másként: a projektkörnyezet és az érdekeltségi körök térképezése)

 a partnerekkel kialakítandó kapcsolat tartalma, formája
 a stratégia érdekében folytatandó tárgyalások moduljai

 TÁRGYALÁSI terv, stratégiai és útvonal tervezés
 EGYÜTTMŰKÖDÉSI megállapodás - 

csomagtervek

• Kiket szólítunk meg?
• Kik  fogják  az  EUs  elnökséget  vezetni,  kik  a  tárgyalók,  a  koordinációval  megbízott  személyek  és 

szervezeti egységeik, a DUNA-straégia továbbvivői, a felelős ágazati szervek, civil formációk, akik 
képviseleti  pozíciókat  fogna  be,  az  EUs  ernyőszervezetek  felderítése  (területek:  gazdaság, 
településfejlesztés, idegenforgalom, oktatás, sportvezetés és struktúra)

• Hol látunk lehetőséget beépülni - a problémára való koncentrálással - azokba a témakörökbe, amelyek 
az  EU fő sodorvonalában van,  kik kapják meg a programjainkat,  hol  húzódik a SPORT-horizont a 
projektekben, a megjelent prioritásokban és a tervezett intézkedésekben

• A sport  elhelyezése  az  oktatási  területen,  a  sportszervezet  aktiválása  a  közoktatásban,  transzparens 
szerep elérése a kajak-kenu számára; hasonló kérdések az idegenforgalomban, a szolgáltatásban, stb. 
Miért érdemes velünk együttműködni?

• Az MKKSZ nemzetközi kapcsolatrendszerének áttekintése, a projektbe történő bevonások mérlegelése, 
megszervezése

• Az EUs dokumentumok nyomon követése, A TRIÓs nemzetekkel való kapcsolatépítés. Kapcsolatok 
feltérképezéséhez  az  EUs  elnökségek:  Előttünk:  korábban  többször  a  szomszéd  Ausztria,  most 
dolgozik: Németország, Hollandia, Csehország, közös TRIÁDban: Spanyolország, Belgium. Utánunk: 
Lengyelország, Dánia, Ciprus

• Az EUs döntéshozatali mechanizmusok megértése, a civil kezdeményezési lehetőségek és eljárásrendek 
ismerete

• Mely hazai és nemzetközi civil szervezetekkel és kapcsolatokkal egyeztethetünk, kikkel társulhatunk
• A vita stratégiánk, a nyelvezetünk, az alkalmazható módszereink megtalálása
• A projektötleteinkhez meg kell találni a partnereket és a tapasztalatokat is meg kell osztani másokkal
• A  sport-fejlesztések  az  oktatásszervezést  és  a  pedagógiai  alapokat  kell,  hogy  érintsék,  ebből 

következően  az  oktatási  kormánytaton  keresztül  is  láttatni  kell  az  összefüggéseket,  el  kell  érni  a  
partnerségre hajlandó intézményeket  is,  és módszertanilag-tartalmilag alakítani kell  a  belső sportági 
továbbképzésen is, a menedzsment célokon, hogy edzőink a globális belső piacon is versenyképesek 
legyenek

• Bevezető,  felvezető  pályázati  lehetőségek,  érzékenyítés,  fogadószintek  kiépítése,  előkészítése  (erdei 
iskola, idegenforgalmi pályázatok, stb.)

• A  Duna-stratégia  alakulása,  a  projektötletek  követése,  fejlesztése,  előkészületek  indikálása 
(területrendezés, tulajdonviszonyok, intézkedési tervek)

• Ernyőszervezetekhez való kapcsolódás, ernyőszervezet alakítása, elérhetőségi lánc, honlap
• ALAP-PROJEKTTERÜLET:  TURIZMUS:  Vízi  sportbázis  lánc  a  Duna  mentén  -  A dunai  túrázók 

partraszálló helyei
• Tematikus TÉRKÉPEK, projektterv-csomagok, kidolgozott modulok, programcsomag tanterv
• A teljes vízgyűjtőre kiterjedő regionális koncepció megjelenése 
• Kajak-kenu bázisok tematikus értékelése, EUs logikájú (Duna-régiós méretek, tartalmak, makró régiók 

alakulása, a területi lehatárolódás értelmezései kajak-kenu nézőpontból, funkcionális régiók feltárása, 
alakítása, komplex és célirányos elemzések és az erre építhető kapcsolati, együttműködési és hálózati 
rendszerek tervezése

• Már megnyitott projektek: Ráckeve, Vác, Baja, Nagymaros, Dunaújváros
• Evezős Szövetségi érdekek és a kapcsolat alakulása, az együttműködés mérlegelése, kérdései
• Levelek, megkeresések, indító konzultációk
• Stratégiai terv és programnyilatkozat, internet felület, sajtókampány, ernyőszervezet létrehozása
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