HÍRLEVÉL
az Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON 2020
és INTERACT III programokról
2017. július

Köszöntő
Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a Magyarország részvételével
megvalósuló transznacionális (Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA Transznacionális Program),
valamint egyes interregionális (INTERREG EUROPE, ESPON 2020, INTERACT III) együttműködési
programokról.

I. Az Európai Területi Együttműködési programokról általában
Az ETE célkitűzés keretében a tagállamok határon átnyúló, transznacionális és interregionális
együttműködési programokat dolgoznak ki és valósítanak meg együtt. A 2014-2020-as
időszakban Magyarországot érintő ETE programok teljes körét hírlevelünk 2015. februári száma
mutatja be, amely az alábbi linken érhető el:
http://regionalispolitika.kormany.hu/europai-teruleti-egyuttmukodesi-programok2

A 2014-2020 közötti, magyar részvétellel megvalósuló
Európai Területi Együttműködési Programok internetes elérhetősége
(1) Határon átnyúló programok

Honlap

Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program

http://www.interreg-athu.eu/

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program

http://www.skhu.eu/

Románia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program

http://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/

Magyarország-Horvátország Határon
Átnyúló Együttműködési Program

http://www.huhr-cbc.com/hu/

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program

http://www.si-hu.eu/

Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési Program (IPA)

http://www.interreg-ipa-husrb.com/

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna
Határon Átnyúló Együttműködési Program
(ENI)

https://huskroua-cbc.eu/

(2) Transznacionális programok

Honlap

Duna Transznacionális Program

http://www.interreg-danube.eu/

Interreg CENTRAL EUROPE

http://www.interreg-central.eu/

(3) Interregionális programok

Honlap

INTERREG EUROPE program

http://www.interregeurope.eu/

INTERACT III program

http://www.interact-eu.net/

ESPON 2020 program

http://www.espon.eu

URBACT III program

http://www.urbact.eu; http://www.urbact.hu/
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II. Hírek a transznacionális és interregionális programokról
1. Interreg CENTRAL EUROPE Program
A 2016-ban lezajlott második pályázati felhívás során 50 projekt nyert támogatást, 36
projektben vesznek részt hazai szervezetek, köztük három magyar vezetésű. A nyertes
projektek
listája
az
alábbi
linken
tekinthető
meg:
http://www.interregcentral.eu/Content.Node/news/Second-call-projects-selected.html
A program harmadik pályázati felhívása 2017 őszén jelenik meg, az egylépcsős felhívás
keretében 60 millió euró ERFA támogatás kerül meghirdetésre. A tervek szerint 2017.
szeptember 21. – 2018. január 25. között lesz lehetőség pályázatok benyújtására. A felhívás
tematikus korlátozásokkal kerül kiírásra, ezzel kapcsolatos pontos információk az alábbi linken
érhetők el: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html
A felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi tájékoztató rendezvények várhatóak:





A program Közös Titkársága 2017. szeptember 21-22-én tartja Berlinben éves
konferenciáját,
melyen
a
harmadik
pályázati
felhívás
részleteivel
is
megismerkedhetnek a résztvevők. Bővebb információ és jelentkezés az alábbi linken
keresztül lehetséges: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/AnnualConference-2017.html
A tervek szerint a Közös Titkárság 2017. november 7-8-án a program
prioritásterületeihez kapcsolódó tematikus rendezvényt szervez Prágában, mely során
a pályázók célzott tanácsadást kaphatnak projektötletükkel kapcsolatban.
A nemzeti hatósági feladatokat ellátó Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan 2017.
október 3-án a hazai pályázóknak és érdeklődőknek magyar nyelvű információs
napot szervez Budapesten. A délután folyamán lehetőség nyílik a Közös Titkárság által
szervezett angol nyelvű műhelybeszélgetésen való részvételre is, amely a tematikus
iránymutatásra, illetve projektfejlesztéssel és költségvetéssel kapcsolatos kérdésekre
koncentrál. A rendezvényre szóló meghívót és részletes programot 2017. szeptember
elején küldjük meg a hírlevél címzettjei részére.

Az Interreg CENTRAL EUROPE Program honlapja: http://www.interreg-central.eu/

2. Duna Transznacionális Program
A 2017. június 6-án lezárult második pályázati felhívás keretében 127 pályázat került
benyújtásra. A magyar pályázói aktivitás kimagasló volt, összesen 107 pályázatban vesz részt
magyar partner, ebből 29 magyar vezetésű. A legjobb projekt-tervek megvalósítására
nagyjából 50,8 millió euró ERFA, 4,4 millió euró IPA és 4,7 millió euró ENI támogatás kerül majd
megítélésre.
A Duna Transznacionális Program 2017. szeptember 27-én, Bécsben rendezvényt szervez a
Seed Money Facility (SMF) – Indulótőke támogatási rendszer ismertetése céljából. A 2017
őszén induló program támogatást biztosít az EU Duna Régió Stratégia prioritás tengelyeihez
illeszkedő projektek kidolgozására. A Seed Money támogatást bármely finanszírozási eszközre
(pl. hazai támogatás, operatív program, interregionális, transznacionális vagy határon
átnyúló együttműködés) pályázó projekt igénybe veheti. A rendezvényen a pályázati felhívás
keretei, a pályázható tématerületek és a jelenleg elérhető finanszírozási lehetőségek kerülnek
bemutatásra. Bővebb információ és jelentkezés az alábbi linken keresztül lehetséges:
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/877

2

2017-ben Magyarország látja el az EU Duna Régió Stratégia soros elnöki tisztségét. Az
elnökség programjához kapcsolódó kiemelkedő esemény a Stratégia Éves Fóruma, amely a
Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Duna Transznacionális Program közös szervezésében,
2017. október 18-19-én, Budapesten kerül megrendezésre. Az Éves Fórum tematikus fókuszát
az energiabiztonság, a közlekedési infrastruktúra és a zöld közlekedés /Clean Connectivity
adják. Az eseményen Duna Transznacionális Program – projektjei révén – kiállítóként is
megjelenik, valamint aktívan részt vállal a plenáris ülések és műhelymunkák lebonyolításában,
tájékoztatást nyújtva a program és a stratégia együttműködésének kereteiről és a
finanszírozási lehetőségekről. Az eseménnyel kapcsolatos további információk az alábbi linken
érhetőek el: https://www.b2match.eu/danube-forum-budapest
A Duna Transznacionális Program honlapja: http://www.interreg-danube.eu

3. INTERREG EUROPE (IE) Program
A 2017. június 30-án lezárult harmadik pályázati felhívás keretében 234 pályázat került
benyújtásra, 42 magyar szervezet található a pályázók között, közülük három vezető pályázó
szerepben. Támogatási döntés 2017 decemberében várható.
A Szakpolitikai Tudásfórum (Policy Learning Platform) az Interreg Europe program új
kezdeményezése, mely a program végrehajtása során felhalmozott tudás megosztását
szolgálja, valamint összehozza a hasonló gondolkodású politikai döntéshozókat, szakértőket
és regionális fejlesztéspolitikában érintett szereplőket. A tudásfórum célja az Interreg Europe
négy prioritás tengelyéhez illeszkedő strukturális alapokból finanszírozott és más regionális
fejlesztési programok továbbfejlesztése. A Szakpolitikai Tudásfórum kiváló lehetőségeket kínál
azok számára is, akik nem kívánnak projektpartnerként részt venni a programban, de
profitálni szeretnének a nemzetközi jó gyakorlatokból.
A Szakpolitikai Tudásfórum szolgáltatásai fokozatosan válnak elérhetővé:


Tudásközpont: A program prioritásaihoz kapcsolódó négy tematikus platform
összegyűjti a tematikus cikkeket, szakpolitikai ajánlásokat és releváns eseményeket. A
folyamatosan frissülő felület már elérhető az Interreg Europe program honlapján
keresztül, míg az interrergionális projektek jó gyakorlatait tartalmazó adatbázis
bemutatását az idén októberben megrendezésre kerülő régiók és városok európai
hetére tervezik.



A hálózatépítést szolgáló rendezvényeken lehetőség nyílik új partnerekkel való
találkozásra és a tématerülethez kapcsolódó uniós kezdeményezések megismerésére.
Az első rendezvényekre 2017 őszén kerül sor, a regisztrációs felület és bővebb
információk szeptemberben várhatóak az Interreg Europe honlapján.
o
o

kutatás és innováció + kkv-k versenyképessége: 2017. október 19-20, Milánó
energiahatékonyság + erőforrás hatékonyság: 2017. október 17-18, Sevilla



Szakértői ügyfélszolgálat: A fejlesztési stratégiákkal és programokkal kapcsolatos
személyre szabott tanácsadás a tervek szerint 2018-ra válik elérhetővé.



Szakértői segítségnyújtás az Interreg közösség számára nyitott tematikus
műhelybeszélgetéseket és virtuális találkozókat, külön megkeresésre online vagy
helyszíni kollegiális értékelések (peer reviews) és összehasonlító elemzések
(benchmarking exercises) készítését foglalja magában. A tervek szerint a
szolgáltatások nagy része 2018-ra válik elérhetővé.

Az INTERREG EUROPE Program honlapja: http://www.interregeurope.eu/
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4. ESPON 2020 Program
Az ESPON 2020 program európai területi tények, folyamatok feltárását, elemzését végzi
kutatóhálózatok támogatásával az uniós, nemzeti és regionális szakpolitikák – különösen a
kohéziós politika és területfejlesztés – területi megalapozottságának erősítése érdekében.
Az ESPON 2020 program aktuális közbeszerzési felhívásai a program honlapján olvashatók:
https://www.espon.eu/participate?field_type_tid%5B%5D=105
Az ESPON 2020 programban folyamatosan lehetséges az ún. célzott elemzési projektekre
vonatkozó témajavaslatok benyújtása. Ebben az esetben az egyes szakpolitikákért felelős
nemzeti, regionális vagy helyi szintű intézményektől és más területi szereplőktől várják a
kezdeményezést, hogy az ő igényeiknek megfelelően történjen területi tények testreszabott
gyűjtése és elemzése. Az ESPON 2020 program aktualitásairól az ESPON 2020 Hírlevél 17.
számában olvashatnak:
http://regionalispolitika.kormany.hu/download/e/c9/d1000/ESPON%20hirlevel_2017_17.pdf
Az ESPON 2020 Hírlevél korábbi számai az alábbi linken érhetők el:
http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok
Az ESPON 2020 program iránt érdeklődők az alábbi e-mail címen kérhetik felvételüket az
ESPON 2020 Hírlevél címzettjei közé: adam.moricz@ngm.gov.hu
Az ESPON 2020 program honlapja: http://www.espon.eu/

5. INTERACT III Program
Az INTERACT III Program a határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési
programok hatékony irányításról és végrehajtásról szól a résztvevő kulcsszereplők
tapasztalatainak hasznosítása révén. Mivel a program célcsoportját elsősorban az ETE
programok menedzsmentjét és irányítását végző intézmények alkotják (pl. az irányító
hatóságok, a közös titkárságok, a monitoring bizottságok tagjai és nemzeti kontaktszemélyek,
valamint a pénzügyi ellenőrzésben résztvevő szervezetek, ellenőrzési hatóságok képviselői),
nyílt pályázati felhívásra nem kerül sor.
Az INTERACT Program által fejlesztett és folyamatosan bővülő KEEP (Knowledge and Expertise
in European Programmes) az európai együttműködési programok adatbázisa – amely
egyedülálló módon, aggregált információt nyújt több mint 16 000 INTERREG projektről és azok
kedvezményezettjeiről – megtalálható a következő honlapon: www.keep.eu
Az INTERACT Program műhelybeszélgetés-sorozatot szervezett a transznacionális és határon
átnyúló programok 2020 utáni jövőjéről. 2017 tavaszán a találkozók eredményeit
összefoglalva az INTERACT szakmai iránymutatást készített az Európai Bizottság számára, a
Bizottság területi együttműködésekkel kapcsolatos jövőbeli elképzeléseinek formálása
érdekében. A dokumentumok elérhetőek az alábbi honlapon:
http://www.interact-eu.net/library?field_fields_of_expertise_tid=78
A műhelybeszélgetések tanulsága szerint az ETE programok egyes végrehajtási gyakorlatai
(pl. egyszerűsített költségelszámolás, vezető partner elv) jól működnek, ezeket a 2020 utáni
időszakban is érdemes alkalmazni, illetve alkalmazási körüket bővíteni. Emellett a
dokumentumok az alábbi gyakorlatok átgondolására és továbbfejlesztésére tettek javaslatot
a programok sikeres végrehajtása érdekében:
 Jogi keretek, egységes szabályozás
o Szükség van a jogi keretek egyszerűsítésére, egységes szabályozás bevezetésére.
Jelenleg a nagyszámú jogszabályi hivatkozás megnehezíti a programok
megvalósítását.
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o

El kell kerülni a végrehatásában érintett közigazgatási szinteken (EU, programok és
kedvezményezettek szintjén is) a rendeletek további szabályokkal való kiegészítését
(gold-plating), ami az adminisztrációs terhek növekedéséhez és a támogatások
felhasználásának késleltetéséhez vezethet.

 Arányosság elvéhez igazodó irányítási és ellenőrzési rendszer
o Egyes rendelkezések tetszőleges értelmezése (pl. audit gyakorlatok, többszintű
ellenőrzés alkalmazási köre) a kedvezményezettekkel való igazságtalan
bánásmódhoz és aránytalanul költséges, vagy az együttműködés céljaival
ellentétes előírásokhoz vezethet (pl. állami támogatásokról szóló szabályoknak való
megfelelés). Ezen előírások szükségtelen késedelmet okoznak a kifizetésekben és a
projektek megvalósításában, elriasztják a kedvezményezetteket a partnerségben
való részvételtől. Javasolt, hogy az Interreg programok általános mentességet
élvezzenek az állami támogatásokról szóló szabályok alól.
o Az audit és az eredményorientált végrehajtás közötti egészséges egyensúly fokozná
a programok hatékonyságát. Különösen az auditálás gyakorlata és szabályozása
terén javasolt az arányosság elvének alkalmazása (pl. eredményeken alapuló
kifizetések, háromszintű ellenőrzési rendszer egyszerűsítése, éves jelentéskészítési
kötelezettség).
 Tematikus fókusz
o Az ETE programok prioritásait a programterület társadalmi és gazdasági
szükségleteihez és területi kihívásaihoz kell igazítani. Egy rugalmasabb rendszer
kialakítása lehetővé teheti a tematikus célkitűzések végrehajtási időszak alatt
felmerülő új kihívásokhoz való igazítását.
 Harmonizáció és egyszerűsítés
o A harmonizált végrehajtási eszközök megkönnyítik az Interreg programok és
projektek megvalósítását. Ezek az eszközök 2020 után továbbra is elérhetőek
lesznek, illetve célszerű bővíteni ezek alkalmazási körét (pl. a közbeszerzési eljárások
terén).
 Megfelelő értékelési rendszer
o A kohéziós politika értékelési rendszere, melyet jelenleg az Interreg programokra
vonatkozóan is alkalmaznak, nem teszi lehetővé az ETE programok eredményeinek
megfelelő értékelését. Szükség van egy közös Interreg specifikus indikátor rendszer
kialakítására, több javaslat is létezik a „puha” hatások (pl. kapacitásbővítés,
többszintű kormányzás elősegítése) kvalitatív és kvantitatív módszerekkel történő
mérésére.
o A határon átnyúló területeken szükség van egy NUTS III-as (hazánkban megyei)
bontású adatbázis kialakítására. Ezzel elkerülhetőek lennének az adatgyűjtés során
felmerülő módszertani problémák, így összehasonlíthatóvá, jól vizsgálhatóvá válnak
a határon átnyúló térségek.
Az INTERACT III program honlapja: http://www.interact-eu.net/
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III. További hírek
A régiók és városok európai hete
2017-ben október 9-12 között kerül megrendezésre Brüsszelben a régiók és városok európai
hete (OPEN DAYS). Az évente megrendezésre kerülő négynapos rendezvény során a régiós
és városi közigazgatásban dolgozó tisztviselők, szakértők, oktatók és kutatók oszthatják meg
egymással a regionális és városfejlesztés területén kialakult bevált módszereiket és
ismereteiket. A rendezvény emellett az EU kohéziós politikájának fejlesztésével kapcsolatos
politikai kommunikáció elismert fóruma is.
Az interregionális programok az esemény aktív szereplői, az általuk szervezett
műhelybeszélgetéseken első kézből értesülhetnek a résztvevők a programok kínálta új
lehetőségekről. Ízelítő az interregionális programok által szervezett műhelybeszélgetésekből:






Explore good practices with the Interreg Europe Policy Learning Platform (10C14)
Interreg Europe: ‘transforming learning into actions’ (11C72)
ESPON High-Level Conference on European Territorial Review: Territorial cohesion
beyond borders (12B123)
Interreg Talks. How projects can impact on the EU Climate Change Policy? (10A11)
Addressing urban and regional challenges through public procurement (11C120) ESPON, INTERACT, Interreg Europe és URBACT által közösen szervezett program

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletes program és
regisztrációs felület az esemény honlapján érhető el: www.regions-and-cities.europa.eu
Személyi változás a nemzeti kapcsolattartói feladatokban
Hegyesi Béla átmeneti távolléte miatt az Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA és Interreg Europe
nemzeti kapcsolattartói feladatait 2018 végéig Csintalan Lilian látja el (elérhetőségei alább
olvashatók).

Bővebb információ az Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA és Interreg Europe
programokról:
Csintalan Lilian (NGM)
06 1 896 54 30
06 30 814 85 49
gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu

Bővebb információ az ESPON 2020 programról:
Móricz Ádám (NGM)
06 1 795 27 56
06 30 610 71 45
adam.moricz@ngm.gov.hu

Bővebb információ az INTERACT III programról:
Kalmár Péter (NGM)
06 1 795 52 08
06 30 397 82 71
peter.kalmar@ngm.gov.hu
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