HÍRLEVÉL
az

Interreg CENTRAL EUROPE, Duna, INTERREG EUROPE, ESPON
2020 és INTERACT III programokról
2018. augusztus

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a Magyarország részvételével
megvalósuló transznacionális (Interreg CENTRAL EUROPE, Duna Transznacionális Program)
és egyes interregionális (INTERREG EUROPE, ESPON 2020, INTERACT III) együttműködési
programokról. A 2014-2020-as időszakban Magyarországot érintő ETE programok teljes
körét hírlevelünk 2015. februári száma mutatta be, amely ezen a linken keresztül érhető el.
Az ETE programok iránt érdeklődők az alábbi e-mail címen kérhetik felvételüket a hírlevél
címzettjei közé: gabriella.lilian.csintalan@pm.gov.hu

Az augusztusi hírlevél tartalmából
19 Seed Money Facility projekt kezdheti meg munkáját,
2018 végén új pályázati felhívás várható
Támogatói döntés született a Duna Transznacionális
Program Seed Money Facility felhívásáról. A program
harmadik nyílt pályázati felhívása a tervek szerint 2018
végén kerül meghirdetésre.

170 pályázat érkezett az INTERREG EUROPE program
negyedik felhívására
A június 22-én zárult felhívásra 170 projekttervet nyújtottak
be a nemzetközi partnerségek, melyek közül 44 magyar
partner részvételével került kidolgozásra.

Megnyílt a regisztráció a Régiók és Városok Európai
Hetére
Az Interreg programok számos rendezvénnyel várják az
érdeklődőket az október 8-11. között Brüsszelben
megrendezésre kerülő nyilvános eseményen.

Megjelent az ETE programok 2020 utáni jövőjére
vonatkozó jogszabályjavaslat
Az Európai Bizottság 2018. május 29-én a kohéziós
jogszabálycsomag részeként nyilvánosságra hozta a
jövőbeli ETE programokra vonatkozó rendelettervezetet.
A javaslatot a következő időszakban az Európai Unió
Tanácsa és az Európai Parlament tárgyalja.
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Interreg CENTRAL EUROPE Program
2018. január 25-én zárult a program harmadik pályázati felhívása, melyre 191 pályázat
érkezett be. A formai értékelésen 181, a tartalmi értékelés első lépcsőjén (relevancia szűrő)
127 projekt bizonyult megfelelőnek. A teljes tartalmi értékelésre kerülő pályázatokban
összesen 153 magyar szervezet vesz részt, közülük 19 vezető partneri szerepben. Jelenleg a
projektek tartalmi értékelése zajlik, támogató döntés 2019 januárjára várható.

Duna Transznacionális Program
Támogatói döntés született a 2017. december 7-én lezárult Seed Money Facility felhívás
pályázatairól, a nyertes projektek listája megtalálható a program honlapján. A 65
beérkezett pályázat közül 19 került kiválasztásra, közülük 4 magyar vezetésű. A támogatást
nyert projektekben összesen 9 hazai partner vesz részt. A nyertes projektek számára
körülbelül 800 ezer euró uniós hozzájárulás került megítélésre. A Duna Régió Stratégia
prioritás területei közül a fenntartható energia, valamint a kultúra és idegenforgalom
területek voltak a legnépszerűbbek.
A program harmadik nyílt felhívása 2018 év végére várható, melynek keretében közel 60
millió euró uniós támogatás kerül majd meghirdetésre.
A vaskori régészeti értékek kreatív bemutatását célzó Iron-Age-Danube projekt bekerült a
RegioStars Awards fináléjába. Az évente kiosztásra kerülő díj olyan eredeti és innovatív
projektekre hívja fel a figyelmet, amelyek különböző területeken ötletekkel szolgálhatnak
más régiók számára is. A szakértőkből álló zsűri öt kategóriában választ győztest, emellett a
legtöbb szavazatot szerző projekt közönség díjat szerez. Az Iron-Age-Danube projektre
RegioStars honlapján lehet szavazni!
Az Európai Bizottság által indított Road Trip projekt során 8 fiatal utazó fejlesztési
projekteket felkeresve járja körbe Európát. Élményeiket videók és rövid beszámolók
formájában osztják meg az érdeklődőkkel. A Duna országait felfedező utazók két Duna
projekthez is ellátogattak, az Iron-Age-Danube projektről videó, a természetvédelmi
területek ökológiai folyosókkal való összekötését célzó DANUBEparksCONNECTED projektről
rövid bejegyzés tudósít.

INTERREG EUROPE Program
A 2018. május 7. és június 22. között nyitva álló negyedik pályázati felhívásra 170 projektterv
érkezett be, melyek támogatási igénye 212 millió euró, a rendelkezésre álló keret közel
háromszorosa. 44 pályázatban vesz részt magyar partner, közülük 8 magyar vezetésű. A
hazai pályázók körében a legnépszerűbb prioritásnak a környezet és erőforrás
hatékonyság, valamint a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása
bizonyult.
A program tanulmányt készíttetett az interregionális együttműködés hatásiról, amely az
INTERREG IVC (INTERREG EUROPE elődje a 2007-2013 időszakban) projektjeinek hosszú távú
hatását vizsgálja. A tanulmány és a legfontosabb eredményeket kiemelő két oldalas
összefoglaló a program honlapján elérhető. A négy kiemelt sikertörténet között található
hazai fejlesztés is: a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség egy új közlekedési
koncepciót dolgozott ki a rurális térségek mobilitásával foglalkozó MOG projekt során
megismert német példa alapján. A TOP forrásokból kialakított, azóta 200 faluban működő
rendszer elektromos járműveket használva segíti a rurális térségekben az emberek, áruk és
szolgáltatások mozgását.
2018. szeptember 13-án az INTERREG EUROPE program egy brüsszeli rendezvény keretében
mutatja be, miként profitálhatnak a városok és régiók a Szakpolitikai Tudásfórum
szolgáltatásaiból, például a jó gyakorlat adatbázis kínálta lehetőségekből. A
rendezvényhez online is lehet csatlakozni, a tervezett program és a regisztrációs felület
elérhető az esemény honlapján.
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ESPON 2020 Program
Az ESPON 2020 program aktuális közbeszerzési felhívásairól a program honlapján
tájékozódhatnak, a program aktualitásairól pedig az ESPON 2020 Hírlevél 24. számában
olvashatnak. A hírlevél korábbi számai itt érhetők el.
Az ESPON 2020 program iránt érdeklődők az alábbi e-mail címen kérhetik felvételüket az
ESPON 2020 Hírlevél címzettjei közé: adam.moricz@pm.gov.hu

INTERACT III Program
Az INTERACT III Program elindította az „Online Learning Platform” felületet, amely
távképzési lehetőségeket kínál az ETE programok végrehajtásában közreműködő
szervezeteknek. Az online kurzusok listája egyre bővül, jelenleg az „Inter-programme
capacity and competence”, az „Evaluation made easy” és az „Introduction to
presentation and facilitation skills” képzések elérhetőek. A platform – az Interact adatbázis
felhasználónév és jelszó megadását követően – a következő linken elérhető:
http://learning.interact-eu.net
A közös történelmi tudat és identitás megőrzése és megerősítése érdekében az Európai
Parlament és Tanács a 2018-as évet a Kulturális Örökség Európai Évének nyilvánította.
Ehhez kapcsolódva az INTERACT program „Connecting Cultures, Connected Citizens"
címmel megjelentette interaktív online kiadványát, amely a kulturális örökséggel
foglalkozó ETE projektek munkájába enged betekintést.

További hírek
Intézményi változások a nemzeti hatósági feladatokban
Az ETE programok hazai intézményrendszerében több változás történt az új kormány
megalakulásával. A Nemzetgazdasági Minisztérium átalakítása során a transznacionális
programokért, Interreg Europe, ESPON 2020 és Interact programért felelős Területfejlesztési
Tervezési Főosztály, valamint a Duna Transznacionális Program Titkársága az – új nevet
viselő – Pénzügyminisztériumnál maradt. A határon átnyúló együttműködésekkel
kapcsolatos nemzeti hatósági feladatok a Miniszterelnökségtől átkerültek a Külgazdasági
és Külügyminisztériumba.

A Régiók és Városok Európai Hete
Az évente megrendezésre kerülő Régiók és Városok Európai Hete (OPEN DAYS) idén 2018.
október 8-11. között új helyszínen, a brüsszeli SQUARE konferencia központban és megújult
formában várja az érdeklődőket. A hagyományos panelbeszélgetések mellett interaktív
programok, műhelybeszélgetések közül válogathatnak a résztvevők. Az rendezvény során
a régiós és városi közigazgatásban dolgozó tisztviselők, szakértők, oktatók és kutatók
oszthatják meg egymással a régió- és városfejlesztés területén bevált módszereiket és
ismereteiket. Az esemény emellett az EU kohéziós politikájának jövőjével kapcsolatos
politikai kommunikáció egyik fontos fóruma is.
Az Interreg programok a Régiók és Városok Európai Hetének aktív szereplői. Az alábbi ETE
programokkal kapcsolatos szekciókat ajánljuk az érdeklődők figyelmébe:





Idea lab on the future of transnational Interreg cooperation (Participatory Session –
10PS89)
#cooperationiscentral: Why central Europe needs cooperation more than ever (EU
Regions Talk – 9TK65)
Stories about the impact and added value of interregional cooperation (EURegions
Talks - 9TK120)
Interreg Europe Policy Learning Platform: get involved, exchange, benefit
(Participatory session – 11PS122)
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Interreg Talks: 6 projects, 1 slam (Workshop – 10WS47)
Macro-regional strategies as innovative cooperation platforms for cities and
regions (Workshop – 9WS104)
Towards building a user-centric digital public sector (Workshop – 10WS132)
Scaling-up SMEs and attracting FDI: what role for local and regional governments?
(Workshop – 10WS140)
Financial instruments and territorial cohesion: current debates and future
perspectives (Workshop – 10WS125)
#MadeWithInterreg: Transznacionális ETE programok közös kiállítása

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletes program és
regisztrációs felület szeptember 28-ig az esemény honlapján érhető el: www.regions-andcities.europa.eu

ETE programok 2020 után
Az Európai Bizottság 2018. május 29-én a kohéziós jogszabálycsomag részeként
megjelentette a jövőbeli ETE programokra vonatkozó rendelettervezetet.
Az ETE programtípusok rendszere a jelenlegi struktúrához képest átalakul, 5 komponensből
tevődik össze. Megmarad a határon átnyúló és transznacionális programtípus, a tengeri
határokon átnyúló együttműködések ez utóbbi kategóriába kerülnek át. Az interregionális
programok köre az Interact és ESPON programra szűkül, az Urbact program kikerül az ETE
szabályozás alól és a városi kezdeményezéseket tömörítő European Urban Initiative-ba
kerül beépítésre. Az Interreg Europe program a rendelettervezet szerint nem folytatódik a
következő programozási időszakban, helyette a Bizottság az interregionális
együttműködések mainstream programokba történő integrálását javasolja. Amennyiben a
javaslat változatlan formában kerül jóváhagyásra, az egész Európára kiterjedő, regionális
szereplők által kezdeményezett együttműködési projektek megvalósítására a következő
programozási időszakban nem lesz lehetőség.
Új elemként jelenik meg a legkülső régiókat érintő komponens, valamint a bizottsági
irányítás alatt álló Interregionális Innovációs Beruházás. Ez utóbbi beruházási program az
európai értékláncok fejlesztésére irányuló interregionális projektek támogatására jön létre
és kizárólag az innováció területére összpontosít.
A programok tematikáját az alábbi ábrán bemutatott öt szakpolitikai és két Interreg
specifikus célkiűzésekhez kell igazítani, ugyanakkor a makro-regionális stratégiával
rendelkező transznacionális programok (pl. Duna Transznacionális Program) a teljes
forráskeretet a stratégia céljaihoz rendelhetik.
Előrelépés a jelenlegi szabályozáshoz képest, hogy a rendelet az ERFA források mellett a
külső finanszírozási eszközökre is tartalmaz Interreg specifikus előírásokat, ezzel megkönnyíti
az EU-n kívüli országokkal való együttműködést. Emellett számos egyszerűsítés szerepel a
tervezetben (pl. egyszerűsített költség-elszámolási lehetőségek bővítése), ugyanakkor több
egyszerűsítési javaslat nem került átvezetésre (pl. az állami támogatások alóli mentesség
tekintetében egyelőre nem történt előrelépés).
További kedvezőtlen változás, hogy az ETE célkitűzésre javasolt keret 8,4 Mrd EUR, amely a
jelenlegi kb. 10 Mrd EUR-s kerethez képest 17%-os csökkenést jelent. A legnagyobb
mértékben a határon átnyúló programok forrásai szűkülnek. A társfinanszírozási arány
szintén jelentősen csökkenne a Bizottság javaslata alapján, a jelenlegi max. 85%-ról 70%-ra.
A Bizottság által javasolt kohéziós jogszabálycsomagot a következő időszakban az Európai
Unió Tanácsa és az Európai Parlament tárgyalja. Az Interreg Europe program lehetőséget
kínál az ETE programokban érintett szereplők számára a rendelettervezettel kapcsolatos
észrevételek és vélemények megküldésére!
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ETE programok a Bizottság 2021-2027 időszakra vonatkozó jogszabályjavaslatában
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Bővebb információ az Interreg CENTRAL EUROPE, Duna és INTERREG EUROPE
programokról:

Csintalan Lilian (PM)
06 1 896 54 30; 06 30 814 85 49
gabriella.lilian.csintalan@pm.gov.hu

Bővebb információ az ESPON 2020 és az INTERACT III programról:

Móricz Ádám (PM)
06 1 795 27 56; 06 30 610 71 45
adam.moricz@pm.gov.hu

ETE programok honlapja:

www.interreg-central.eu

www.interreg-danube.eu

www.espon.eu

www.interregeurope.eu

www.interact-eu.net
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