HÍRLEVÉL
az

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

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. Az ETE programok iránt érdeklődők az alábbi e-mail címen kérhetik
felvételüket a hírlevél címzettjei közé: gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu

Az áprilisi hírlevél tartalmából
Május 7-én nyílik az Interreg Europe 4. felhívása
A felhívás során mind a négy prioritás nyitva áll majd a
pályázók előtt és az összes fennmaradó ERFA forrás
meghirdetésre kerül. A pályázati csomag már elérhető
a program honlapján, emellett számos támogató
anyag és rendezvény segíti a pályázók felkészülését!

Idén tavasszal 54 új Interreg Europe projekt és 22 új
Duna transznacionális projekt kezdheti meg munkáját
Megszületett
a
támogatói
döntés
a
Duna
Transznacionális Program második és az INTERREG
EUROPE program harmadik pályázati felhívásáról.

Elindult a #cooperationiscentral kampány
Az Interreg CENTRAL EUROPE program elindította a
„Cooperation is Central” információs kampányt, amely
a projektek sikertörténeteit és a közép-európai
transznacionális együttműködés hozzáadott értékét
hivatott bemutatni.

Beszámoló a budapesti ESPON 2020 közép-európai
konferenciáról
2018. március 7-én Budapesten került megrendezésre
az ESPON 2020 program közép-európai transznacionális
konferenciája „Integrated Territorial Development in
V4+2 countries: new challenges, new ideas, new
responses” címmel.
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I. Az Európai Területi Együttműködési programok
Az ETE célkitűzés keretében a tagállamok határon átnyúló, transznacionális és
interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki és valósítanak meg. A 20142020-as időszakban Magyarországot érintő ETE programok teljes körét hírlevelünk 2015.
februári száma mutatta be, amely ezen a linken keresztül érhető el.

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

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
http://www.urbact.eu;
http://www.urbact.hu

URBACT III program

II. Hírek a transznacionális és interregionális programokról
1. Interreg CENTRAL EUROPE Program
Lezárult a 2017. szeptember 21. és 2018. január 25. között nyitva álló 3. pályázati felhívás
formai értékelése, amelyen 191 beérkezett pályázatból 181 bizonyult megfelelőnek.
Jelenleg a pályázatok tartalmi értékelése zajlik, a támogatást nyert projektek várhatóan
2019 elején kezdhetik meg munkájukat.
Az Interreg CENTRAL EUROPE program elindította a „Cooperation is Central” információs
kampányt, amely a közép-európai transznacionális együttműködés hozzáadott értékét
hivatott bemutatatni. A kampány szemléletesen ismerteti a projekt eredmények és
sikertörténetek egyre bővülő körét. Érdemes figyelemmel követni a #cooperationiscentral
bejegyzéseket a program honlapján és közösségi oldalain (facebook, twitter, linkedin)!
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2. Duna Transznacionális Program
Támogatói döntés született a 2017. június 6-án lezárult 2. pályázati felhívás pályázatairól, a
nyertes projektek listája megtalálható a program honlapján. 128 beérkezett pályázat közül
22 került kiválasztásra, közülük 5 magyar vezetésű. A támogatást nyert projektek összesen
41 hazai projektrészt tartalmaznak. A legtöbb projekt az üzleti és társadalmi innovációs
készségek fejlesztése és az ökológiai folyosók helyreállítása és menedzsmentje célkitűzés
keretében került kiválasztásra. A nyertes projektek számára körülbelül 34,5 millió euró ERFA
hozzájárulás került megítélésre, így a jövőbeni felhívások keretében közel 60 millió euró
ERFA támogatás lesz pályázható. A program harmadik felhívása 2018 végére vagy 2019
tavaszára várható.

65 pályázatból 61 felelt meg a 2017. október 2. és december 7. között nyitva álló Seed
Money Facility (SMF) felhívás formai értékelésén. Megkezdődött a pályázatok tartalmi
értékelése, támogatói döntés 2018 júliusában várható.

3. INTERREG EUROPE (IE) Program
Kiválasztásra kerültek a 2017. június 30-án lezárult 3. pályázati felhívás nyertes projektjei,
melyek listája megtalálható a program honlapján. A 234 pályázatból 54 került
támogatásra, közülük egy magyar vezetésű. A nyertes projektek összesen 73,5 millió euró
ERFA támogatásban részesülnek és 14 magyar projektrészt tartalmaznak.
A program negyedik, és nagy valószínűséggel utolsó, pályázati felhívása 2018. május 7-én
kerül meghirdetésre és 2018. június 22-ig áll nyitva a pályázók előtt. A pályázati csomag
már elérhető a program honlapján. A felhívás során mind a négy prioritás pályázható és az
összes fennmaradó ERFA forrás, közel 74 millió euró meghirdetésre kerül.
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Újdonságok a negyedik felhívásban
A negyedik felhívás specifikus jellemzőiről a pályázati csomagban található „Terms of
reference” dokumentum ad tájékoztatást. Az alábbiakban bemutatott legfontosabb
változásokra érdemes külön figyelmet fordítani a pályázat kidolgozása során. Az
általánosabb, támogatói levéllel és hazai társfinanszírozással kapcsolatos tudnivalókat
hírlevelünk 2018. februári száma tartalmazza.
Egyszerűsítés
 A hibalehetőségek csökkentése érdekében a partner nyilatkozatban többé
nem szerepel a partneri hozzájárulás összege, továbbá a kötelező mellékletek
az elektronikus pályázati rendszerből kerülnek automatikusan generálásra.
 A projektvégrehajtás második szakaszának költségei átalányösszeg (lump sum)
formájában, és nem valós költség alapon kerülnek elszámolásra.
Földrajzi lefedettség
A harmadik felhívásra beérkezett pályázatok legnagyobb gyengeségének a
partnerségek limitált földrajzi lefedettsége bizonyult. A pályázatok minőségének
javítása érdekében új szabályozások születtek. A program irányítása négy részre
osztotta Európa területét, amelyből legalább 3 terület egy-egy országának meg kell
jelennie a partnerségekben.
Areas

Countries covered

North

Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden

East

Austria, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia,
Slovenia
Croatia, Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain

South
West

Belgium, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Switzerland, United
Kingdom

Emellett a nagyon gyenge földrajzi lefedettségű, túlzottan egy transznacionális
program területére koncentráló projektek nem kerülnek teljes tartalmi értékelésre. Ilyen
„knock-out” kritérium, ha a partnerek 80%-a egy határon átnyúló vagy transznacionális
programhoz tartozik, vagy ha a projekt költségvetésének 80%-a egy határon átnyúló
vagy transznacionális program területéhez van hozzárendelve.
2014-2020 időszak befolyásolása
A negyedik felhívás projektjei a pályázat időzítése miatt speciális helyzetbe kerülnek, a
jelenlegi programozási időszak befolyásolása kihívások elé állíthatja a partnerségeket.
Ennek érdekében a következő tanácsokat érdemes figyelembe venni:
 Nem szabad várni a projektvégrehajtás 2. szakaszig a megszerzett tudás és
tapasztalatok alkalmazásával!
 Az új projektek finanszírozása nem az egyetlen módja a regionális fejlesztési
politikák befolyásolásának! Nem minden módosítás igényel finanszírozást (pl.
futó projektek befolyásolása, program irányítás változtatása – monitoring
rendszer változtatása, döntéshozó testület összetételének módosítása).
 A projektek a következő programozási időszakra is hatást gyakorolhatnak, de a
létező, 2014-2020-as szakpolitikai eszközök befolyásolása marad a program
elsődleges prioritása.
Projektek időtartama
A projektvégrehajtás második szakasza, amely a cselekvési tervek megvalósításának
monitorozására biztosít lehetőséget, két évről egy évre csökken.
További információk a negyedik felhívással kapcsolatban:
https://www.interregeurope.eu/apply/
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A felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi támogatói anyagok és rendezvények segítik a
pályázók felkészülését:
 2018 márciusában a Közös Titkárság az új felhíváshoz kapcsolódó tájékoztató
rendezvényt szervezett 'Europe, let's cooperate' elnevezéssel. Az információs nap
előadásai és a résztvevők listája az esemény honlapján elérhető.
 Az április 17-én megrendezésre került budapesti tájékoztató nap magyar nyelvű
előadásai az alábbi linkről letölthetőek.
 A vezető pályázó kérésére a Közös Titkárság személyre szabott visszajelzést ad a
projektötletekkel kapcsolatban, ennek menetéről itt található bővebb információ.
 Az Interreg Europe hazai kapcsolattartójával 2018. május végéig van lehetőség
személyesen konzultálni, június 1-től email-en és telefonon kérhető tájékoztatás.
 A program Közös Titkársága május 15-18. között webináriumot szervez a vezető
pályázók részére, amelyhez online csatlakozhatnak az érdeklődők (témák:
partnerség kialakítása, projekt felépítése, költségvetés és pénzügyek,
kommunikációs stratégia).
 A Közös Titkárság által szervezett online heti kérdések és válaszok óra is lehetőség
nyújt a felhívással kapcsolatos kérdések tisztázására. (május 4. és 25., június 8. és 15.)

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.
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 a területi tények
testreszabott gyűjtése és elemzése. Az ESPON 2020 program aktualitásairól az ESPON 2020
Hírlevél 21. számában olvashatnak. Az ESPON 2020 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@ngm.gov.hu

Beszámoló az ESPON 2020 program közép-európai konferenciájáról
Budapest, 2018. március 7. – Az ESPON eredmények terjesztésére szerződött nemzetközi
konzorcium Magyarországon rendezte meg az ESPON 2020 program ez évi közép-európai
transznacionális konferenciáját „Integrated Territorial Development in V4+2 countries: new
challenges, new ideas, new responses” címmel. Az eseményt a Nemzetgazdasági
Minisztérium fogadta be. A rendezvény a V4+2 országok (Csehország, Szlovákia,
Lengyelország, Magyarország, Románia és Bulgária) integrált területfejlesztési
gyakorlatainak feltárásával, az elkövetkező időszak kihívásaival és a lehetséges
szakpolitikai válaszokkal foglalkozott.
A konferencián közel 90-en vettek részt, köztük Magyarország és a többi V4+2 ország
integrált területfejlesztésben kompetens kormányzati és tudományos szakértői, az uniós és
nemzeti szintű intézmények, területi szereplők, irányító hatóságok, valamint Közép-Európát
lefedő transznacionális intézmények képviselői. A résztvevők megismerhették több ESPON
projekt, a PROFECY, az ACTAREA, a RESSI és az EU Territorial Review eredményeit és
következtetéseit. Ezen kívül két panelbeszélgetésre is sor került az integrált
területfejlesztéssel kapcsolatos nemzeti gyakorlatok és tapasztalatok megosztása, valamint
a különböző támogatási eszközök, programok közötti szinergiák feltárása céljából.
A konferencia összefoglalója és az elhangzott előadások az ESPON weboldalán elérhetők:
https://www.espon.eu/budapest
Az előadások és panelbeszélgetések legfőbb üzeneteit összefoglaló prezentáció itt érhető
el: https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/Conclusions.pdf
Ezúton is köszönjük megtisztelő részvételüket, valamint az előadók és panelbeszélgetésben
résztvevők hozzájárulását a konferencia sikeréhez!
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5. INTERACT III Program
Az INTERACT III Program a határon átnyúló, transznacionális és interregionális
együttműködési programok hatékony irányításáról 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 III 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. A KEEP adatbázis megtalálható a következő
honlapon: www.keep.eu

Az Interact III Program szervezésében megvalósuló 2. „Let’s capitalize!”
konferencia
Alicante, 2018. június 13-14. – Az Interact III Program már a második konferenciát szervezi
meg az Interreg (ETE) programok eredményeinek népszerűsítése érdekében. A „Let’s
capitalize!” című konferencia célja a programeredmények szakpolitikai szintű hasznosítása
(kapitalizációja) gyakorlatainak terjesztése. Ez alkalommal kifejezetten a 2020 utáni időszak
programozási folyamatainak előkészítése lesz az esemény fókuszában, ezért különösen
várják az Interreg programok tervezéséért felelős hatóságok és egyéb szereplők
részvételét. A programterv, a rendezvény részletei és a regisztrációs felület a következő
linken érhetők el:
http://www.interact-eu.net/#o=events/2nd-conference-let%E2%80%99s-practicecapitalisation

III. További hírek
Hírek az ETE programok 2020 utáni jövőjével kapcsolatban
A 2020 utáni kohéziós politikára vonatkozó jogszabály tervezeteket a várakozások szerint
2018. május végén hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság. Ennek része lesz az ETE
programokra vonatkozó új szabályozás is. Egyelőre nem sok konkrét információ látott
napvilágot ennek kapcsán, ez egyelőre még a Bizottságon belül is képlékeny területnek
tűnik, így inkább csak utalásokat találhatunk a jövő irányaira nézve. Corina Cretu, a
regionális politikáért felelős biztos Európai Parlamentben tartott március végi beszédében
hangsúlyozta, hogy jelentős változások várhatók az INTERREG programoknál, csökkenteni
kívánják például az egyes programok közötti földrajzi átfedést, s a jövőben nagyobb
jelentőséggel bírnak majd a tengeri medencékhez illeszkedő programok.
Természetesen ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság, a Régiók Bizottsága, egyes ETE
programok irányító hatóságai, illetve több tagállam is megjelentette az ETE jövőjével
kapcsolatos összefoglaló anyagait, állásfoglalásait. Egy ilyen dokumentum a Bizottság
2017. szeptemberi közleménye, mely a határmenti régiókra vonatkozik, s a „Növekedés és
a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” címet viseli.
Időközben elektronikusan is elérhetővé vált a transznacionális együttműködés
jelentőségéről szóló rövid összefoglaló „10 things to know about Transnational
Cooperation” címmel, amelyről már hírlevelünk 2018. februári számában is tájékoztatást
adtunk. A Duna Transznacionális Programból származó példákkal kiegészített változat ezen
a linken érhető el, az Interreg CENTRAL EUROPE projektjeivel alátámasztott üzenetek pedig
a „Cooperation is Central” kampány keretében kerülnek bemutatásra.
Az ETE jövőjével kapcsolatban kulcskérdés, hogyan lehet a programok végrehajtását
egyszerűsíteni, a jogi és adminisztratív akadályokat elhárítani a határokon átnyúló
együttműködések esetében, közös közszolgáltatások (közlekedés, egészségügyi ellátás,
oktatás) nyújtása érdekében. Ennek megfelelően a legtöbb eddig megjelent
dokumentum ezeket a kérdéseket járja körül.
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2017. július 1. – 2018. június 30. között Magyarország látja el a Visegrádi együttműködés
elnökségi feladatait. Ennek keretében hazánk kezdeményezte, hogy a kelet-középeurópai térség országai közös gondolatokat fogalmazzanak meg a 2020 utáni Interreg
programok kapcsán. A közös üzeneteiket összefoglaló dokumentumot április elején küldték
meg az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság vezetőjének, remélve,
hogy ezzel is befolyásolhatják a formálódó szabályozást. A dokumentum 14 általános
üzenetet és 14 végrehajtásra vonatkozó ajánlást tartalmaz, többek között javasolja a
végrehajtási és ellenőrzési rendszerek túlszabályozásának megszüntetését; az audit
ellenőrzések rendszerének egyszerűsítését; s növelni szeretné a programok likviditását azon
keresztül, hogy az EU hozzájárulásból előleget lehessen fizetni a kedvezményezettek
számára.

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 és az INTERACT III programról:

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