HÍRLEVÉL
az

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

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 októberi hírlevél tartalmából
Elérhetővé váltak a Duna Transznacionális Program új
felhívásának pályázati anyagai
A pályázati felhívás hivatalos megjelenése 2018 végére
vagy 2019 elejére várható. A tematikus szűkítéssel
megjelenő kétkörös pályázat keretében közel 60 millió
euró uniós támogatás kerül majd meghirdetésre.

2019-ben új INTERREG CENTRAL EUROPE felhívás nyílik a
projekteredmények hasznosítására
A felhívás célja a jelenleg futó 85 Interreg CENTRAL
EUROPE projekt ígéretes eredményeinek regionális és helyi
szinten történő továbbadása, valamint a kapcsolódó
szakpolitikák továbbfejlesztése.

Elérhetővé vált az INTERREG EUROPE peer review (szakértői
értékelés) szolgáltatása
A peer review (szakértői értékelés) azon helyi, regionális és
nemzeti fejlesztési programokért felelős hatóságok
számára kínál kiváló lehetőséget, akik szeretnének
nemzetközi együttműködést kialakítani és javaslatokat
kapni más európai régióktól.
Interreg Volunteer Youth
2019-ben folytatódik az IVY önkéntes program, amely
európai fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy Interreg
programoknál
és
projekteknél
szakmai
munkát
végezzenek. Az IVY-hoz önkéntesként és fogadó
szervezetként egyaránt lehet csatlakozni!
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Interreg CENTRAL EUROPE Program
A tervek szerint 2019 tavaszán nyílik meg a program negyedik pályázati felhívása,
amelynek célja a jelenleg futó 85 projekt ígéretes eredményeinek hasznosítása lesz. A
felhívás keretében a projekteredmények regionális és helyi szinten történő továbbadására,
valamint a kapcsolódó szakpolitikák továbbfejlesztésére nyílik lehetőség. Emellett a
program ösztönzi a más EU programokkal (pl. Horizon 2020) való szorosabb koordinációt is.
Az érdeklődőknek – a felhívás jellegéből adódóan elsősorban az első két felhívás
projektpartnereinek – 2019 nyaráig lesz alkalmuk transznacionális partnerségek
kialakítására és olyan új tevékenységek tervezésére, amelyek hozzájárulnak a meglévő
projekteredmények fenntarthatóságához. A felhíváshoz kapcsolódó tartalmi elemekről és
határidőkről 2019. január közepén születik döntés.
A 2018. január 25-én lezárult harmadik pályázati felhívás tartalmi értékelése jelenleg is zajlik,
támogatói döntés 2019 januárjára várható.
A #cooperationiscentral információs kampány keretében a program egy rövid
összefoglaló anyagot készített arról, hogy az együttműködési program miként járult hozzá
az elmúlt 20 évben a közép-európai régiók és városok fejlődéséhez, illetve hogy miért van
szükség a jövőben is transznacionális együttműködésre. A dokumentum letölthető a
program honlapjáról.

Duna Transznacionális Program
A program honlapján elérhetővé váltak a harmadik nyílt pályázati felhívás dokumentumai
és legfontosabb tudnivalói. A felhívás hivatalos megjelenése – az együttműködési program
módosításának bizottsági jóváhagyása függvényében – 2018 végére vagy 2019 elejére
várható. A pályázat keretében közel 60 millió euró uniós támogatás kerül meghirdetésre. A
kétfordulós pályázat első körében egy egyszerűsített szándéknyilatkozatot kell a
pályázóknak benyújtaniuk, melynek kidolgozására a tervek szerint körülbelül 40 nap áll
majd rendelkezésre.
A pályázat tematikus fókusszal jelenik meg, a specifikus célkitűzések egy része szűkítés
nélkül (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 és 4.1), más részük tematikus fókusszal (1.1, 1.2, 2.1 és 3.1) kerül
meghirdetésre. A 4.1 specifikus célkitűzés megnyitása a forrásátcsoportosítás bizottsági
jóváhagyásának függvénye. A tematikus szűkítéssel kapcsolatos alapvető információkat
az alábbi táblázat tartalmazza. A közeljövőben minden célkitűzésre nézve részletes
tematikus iránymutatás (factsheet) készül, melyet a honlapon érhetnek el a pályázók.
A felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi rendezvények és támogató anyagok segítik a
pályázók felkészülését:


A Közös Titkárság a program prioritástengelyeihez kapcsolódó tematikus
rendezvényeket szervez, mely során a pályázók iránymutatást kaphatnak a felhívás
tematikus fókuszával kapcsolatban, valamint lehetőségük lesz projektötletük
továbbfejlesztésére és hálózatépítésre.
o Innováció: 2018. december, Stuttgart
o Környezet (vízgazdálkodás, természetes és kulturális örökség, energia):
2018. december, Prága
o Elérhetőség (közlekedés, ökológiai folyosó): 2018. december, Bukarest
o Kormányzás: 2019. január, Pozsony
A program honlapján hamarosan elérhetővé válnak a rendezvényekkel
kapcsolatos részletes tájékoztatók és regisztrációs felületek.

•

A nemzeti hatósági feladatokat ellátó Pénzügyminisztérium 2018. november 27-én
a hazai pályázók és érdeklődők részére magyar nyelvű tájékoztató napot szervez
Budapesten. A tervezett program és regisztrációs felület az alábbi linken érhető el:
https://goo.gl/forms/63LwmmShCxXRC6LQ2

•

A projektötletek megosztására és partnerkeresésre az alábbi fórum kínál
lehetőséget.
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•

Az program hazai kapcsolattartójától 2018. november 6-tól kérhető email-en vagy
telefonon tájékoztatás, illetve személyes konzultáció. Az elérhetőségek a hírlevél
utolsó oldalán találhatóak.

•

Minden projektötlet esetében egy alkalommal a Közös Titkárság személyes
konzultációt biztosít a pályázó számára. Telefonos vagy személyes konzultáció emailen keresztül kérhető a Közös Titkárság adott prioritásért felelős munkatársától a
projekt koncepció mellékletével.

INTERREG EUROPE Program
Elérhetővé vált az Interreg Europe Program Szakpolitikai Tudásfórumának új szolgáltatása.
A peer review (szakértői értékelés) azon helyi, regionális és nemzeti fejlesztési
programokért felelős hatóságok számára kínál kiváló lehetőséget, akik szeretnének
nemzetközi együttműködést kialakítani és javaslatokat kapni más európai régióktól.
Az értékelés során a hasonló problémákkal küzdő térségek (peers) helyszíni látogatás
keretében megismerik a kezdeményező fél helyzetét és kihívásait. Ezt követően
tapasztalataik alapján javaslatokat fogalmaznak meg az adott fejlesztési program vagy
stratégia hatékonyabb végrehajtása érdekében. A szolgáltatás angol nyelvű.
A szakértői értékelésre való jelentkezés egy online kérdőív benyújtásával történik, melyet a
Policy Learning Platform regisztrációt követően lehet kitölteni. A leadás határideje 2018.
október 31. További információk találhatóak a program honlapján, a legfontosabb
tudnivalókat a pályázati felhívás foglalja össze.
A 2018. május 7. és június 22. között nyitva álló negyedik pályázati felhívás tartalmi
értékelése jelenleg is zajlik, támogató döntés 2019 tavaszára várható.

ESPON 2020 Program
Az ESPON 2020 program aktuális közbeszerzési felhívásairól a program honlapján
tájékozódhatnak, a program aktualitásairól pedig az ESPON 2020 Hírlevél 25. 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

További hírek
Interreg Volunteer Youth
2019. december végéig meghosszabbították az Interreg Volunteer Youth (IVY) programot.
A kezdeményezés európai fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy saját hazájukban vagy
más országokban az európai közösségért tevékenykedjenek. Feladatuk, hogy támogassák
és Európa-szerte népszerűsítsék a transznacionális, interregionális vagy határon átnyúló
programokat és projekteredményeket, valamint az együttműködés fontosságát és
hozzáadott értékét.
Az önkéntesek Interreg Reporterként vagy Interreg Project Partnerként tevékenykednek a
fogadó intézményeknél. Míg az előbbi főleg az információterjesztést segíti a programok
közös titkárságán, az utóbbi a projektek megvalósításánál nyújt célzott, szakmai jellegű
támogatást.
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Az IVY-hoz 18-30 év közötti európai fiatalok önkéntesként, az Interreg programok és
projektek pedig fogadó szervezetként csatlakozhatnak. Az IVY önkéntesek 2-6 hónapot
tölthetnek a fogadó szervezetnél, ezalatt az IVY programtól pénzbeli ösztöndíjat kapnak
megélhetésük támogatásaként, amely a fogadó intézményeket nem terheli.

Bővebb információ az Interreg CENTRAL EUROPE, Duna és INTERREG EUROPE
programokról:

Csintalan Lilian (PM)
(2018. november 6-tól érhető el telefonon és e-mailen)
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

4

