
 

This program was funded by the 

European Union’s Internal 

Security Fund — Police. 

 

EU and Western Balkans Training Project 
875571 — EUWBTP — ISFP-2018-AG-PIU 

 

 

Objective of the project: 

 

The main objectives of the project are to enhance and make more effective the passenger 

name record (PNR) data exchange and operational cooperation between the EU PIUs by 

strengthening the capacity of EU PIUs’ staff to effectively process, analyse and use PNR 

data through training actions and by implementing operational pilots with the participation 

of EU PIUs and Europol. Furthermore, the project includes training and awareness-raising 

actions on EU PNR policies, legislative framework and practical experiences targeted to the 

Western Balkan countries.  

 

Beneficiaries: 

 

 Coordinator: National Information Centre (Hungary).  

 

 Project partners:  

o International Training Centre (Hungary). 

o Ministry of Interior of Austria, 

o the National Bureau of Investigation in Finland. 

 

Cooperating partner: Europol 

 

Implementation period: 01.10.2019 – 30.09.2022 

 

Total estimated cost of the project (with the maximum EU Grant 90%): 949 687.06 EUR 

  

Work packages / work package leaders: 

 

1. Management and coordination / National Information Centre 

 

The aim of the work package is to facilitate the professional, financial and 

administrative implementation of the project, to ensure coordination between the project 

partners and to provide them with support, carry out risk management activities, liaise 

with the European Commission and to perform project-related representation activities. 

 

2. Work package: Implementation of the EU level PNR training strategy / National 

Information Centre 

 

The overarching goal of the work package is to increase the capabilities of the EU PIUs’ 

staff to process and analyse PNR data. To this end, the work package includes the 

implementation of the EU-level PNR training strategy and the related coordination 

mechanism, the organisation of training-related conferences and workshops, the 
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creation of online and classroom PNR training materials and tools and the delivery of 

interactive classroom trainings. 

 

 

 

3. Work package: Western-Balkans awareness raising/stakeholder management 

 

The aim of the work package is to promote cooperation between the EU and the Western 

Balkan countries in the field of PNR data, to increase the understanding of Western 

Balkan experts of the EU policies and legislative framework on the collection and 

processing of PNR data as well as the operational benefits of PNR data analysis. This 

objective will be achieved through stakeholder management, awareness-raising and 

training actions.  

 

4. Operational pilots and workshops - Cooperation on PNR data exchange between PIUs 

and Europol 

 

The aim of the work package is to enhance PNR data exchange and operational 

cooperation between the EU PIUs and Europol through the implementation of 

operational pilots and the organisation of the connected workshops.  
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EU – Nyugat Balkán Képzési Projekt 
875571 — EUWBTP — ISFP-2018-AG-PIU 

 

A projekt célkitűzése: 

 

A projekt legfőbb célkitűzése az európai utasadatinformációs-egységek (PIU-k) közötti 

adatcsere és operatív együttműködés megerősítése és hatékonyabbá tétele az európai uniós 

PIU-k személyi állománya utas-nyilvántartási adatállomány (PNR adatok) hatékony 

feldolgozására, elemzésére és használatára vonatkozó képességeinek növelése, az uniós szintű 

PNR képzési mechanizmus megerősítése, valamint a PIU-k közötti operatív 

együttműködést elősegítő pilot programok megvalósítása által. 

A pályázati kiírással összhangban a projektjavaslat magában foglal továbbá a nyugat-balkáni 

országokat célzó, PNR adatfeldolgozással kapcsolatos képzési és tudatosságnövelő 

programokat is.  

 

Kedvezményezettek: 

 

 Koordinátor: Nemzeti Információs Központ (NIK) 

 Projektpartnerek: 

o Nemzetközi Oktatási Központ (NOK), 

o osztrák Belügyminisztérium (AT PIU), 

o finn Nemzeti Nyomozó Iroda (FI PIU). 

 

Együttműködő partner: Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 

 

A projekt időtartama: 2019.10.01. – 2022.09.30. 

 

A projekt teljes tervezet költsége (a maximum 90% EU-s támogatással): 949 687,06 EUR 

 

Munkacsomagok / munkacsomag-vezető partnerek: 

 

1. Menedzsment és koordináció / NIK: 

 

A munkacsomag célja a projekt szakmai, pénzügyi és adminisztratív megvalósításának 

elősegítése, a partnerek közötti koordináció biztosítása, illetve részükre támogatás 

nyújtása, kockázatkezelés, kapcsolattartás az Európai Bizottsággal, valamint a 

projekttel kapcsolatos képviseleti tevékenységek ellátása.  

 

2. Az uniós szintű PNR képzési stratégia megvalósítása / NIK: 

 

A munkacsomag általános célja az uniós PIU-k személyi állományának PNR adatok 

feldolgozására és elemzésére vonatkozó képességeinek növelése. Ennek érdekében a 

munkacsomag magában foglalja az uniós szintű PNR képzési stratégia és az ahhoz 

kapcsolód koordinációs mechanizmus megvalósítását, a kapcsolódó konferenciák 

megtartását, online és tantermi PNR képzési tananyag készítését, valamint képzések 

megtartását. 
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3. Tudatosságnövelés és az érdekelt felekkel történő kapcsolatépítés a nyugat-balkáni 

régióban / osztrák Belügyminisztérium (AT PIU): 

 

A munkacsomag célja EU és a nyugat-balkáni országok közötti együttműködés 

elősegítése a PNR adatfeldolgozás terén, a nyugat-balkáni szakértők PNR adatok 

gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó uniós szakpolitikával kapcsolatos, valamint a 

PNR adatok feldolgozásának gyakorlati hasznára vonatkozó ismereteinek bővítése. 

Munkacsomag keretében országlátogatásokra, PNR képzésekre és egy közös nyugat-

balkáni konferencia megtartására kerül sor.  

 

4. Operatív együttműködési pilot programok és kapcsolódó workshopok / finn Nemzeti 

Nyomozó Iroda (FI PIU): 

 

A munkacsomag célja az uniós PIU-k, illetve az Europol közötti PNR adatcsere és 

operatív együttműködés elősegítése operatív együttműködési pilot programok 

végrehajtása és az ezekhez kapcsolódó workshopok megtartása által.  

 

 

 


