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CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON és INTERACT III
programokról
2015. június

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

I. Az Európai Területi Együttműködési programokról általában
Az Európai Bizottság 25 évvel ezelőtt, 1990-ben indította el az INTERREG közösségi
kezdeményezést, majd a régiók és térségek közötti együttműködést a 2007–2013-as
időszakban az EU strukturális és kohéziós politikájának egyik fő célkitűzéseként nevesítette. Az
Európai Területi Együttműködési programok a 2014–2020 közötti időszakban is a kohéziós
politika egyik fő célkitűzése keretében valósulnak meg, viszont az együttműködési programok
némelyike névválasztásában a 2014-2020 közötti időszakban is utal a korábban három
programozási
perióduson
keresztül
működő, népszerű és
közismert
„Interreg”
kezdeményezésre (pl. INTERREG CENTRAL EUROPE).
Az ETE programok mindig több ország együttműködésében, többszereplős folyamat
keretében kerülnek kialakításra és végrehajtásra, ezért tervezési és döntéshozatali
mechanizmusuk – melyre speciális uniós szabályok vonatkoznak – nagyban eltér a pusztán
hazai végrehajtású programokétól.
Az ETE célkitűzés keretében a tagállamok határon átnyúló, transznacionális és – alapvetően
tapasztalatcserére épülő – 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
Az INTERREG programok elmúlt 25 évéhez kapcsolódó Európai Bizottsági összefoglaló az
alábbi linken érhető el:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/europeanterritorial/interreg25years/

II. Hírek a CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON és
INTERACT III programokról
1. Az első INTERREG CENTRAL EUROPE pályázati felhívás
Az INTERREG CENTRAL EUROPE program első pályázati felhívása kétfordulós. Az első forduló
2015 februárja és áprilisa között került meghirdetésre. Ennek keretében 620 konzorcium
nyújtotta be az elképzelt együttműködés vázlatos tervét, melyek közül 75-ben magyar vezető
partner vállalta a projekt koordinálását. Az értékelés és döntéshozatal után a legígéretesebb
tervek készítői kapnak felkérést a projekt részletes kidolgozására.
Az első pályázati kör további tervezett ütemezése:
A Monitoring Bizottság döntése az előpályázatokról:
Második forduló meghirdetése:
Részletes projekt-tervek benyújtása:
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2015. szeptember 22.
2015. szeptember 28.
2015. november 27.

A Monitoring Bizottság döntése a projektekről:
Szerződéskötés, projekttevékenységek:

2016. február
2016. áprilisától

Kapcsolódó rendezvény:
A CENTRAL EUROPE Program Bécsben található Közös Titkársága képzést és konzultációt
szervez – angol nyelven – a második fordulóba továbbjutó konzorciumok számára 2015.
október közepén, Bécsben.

2. Az első DUNA pályázati felhívás
A 2007-13-as program-időszakban a DUNA régió országai a valamivel nagyobb területet
magában
foglaló
Délkelet
Európai
(SEE)
programban
működhettek
együtt
(http://www.southeast-europe.net). Az új időszakban a SEE program három utódprogram
(Duna, ADRION, BALKAN-MED) formájában folytatódik. A SEE Transznacionális Együttműködési
Program Nemzeti Kapcsolattartó Pont zárókonferenciát rendez 2015. június 30-án,
Budapesten. A rendezvényen szó lesz a 3 utódprogram első pályázati felhívásairól is. Bővebb
információ az alábbi linken található a zárókonferenciával kapcsolatban:
http://www.szpi.hu/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3572&id=1141
412
A Duna Transznacionális Program területe a SEE programéhoz képest kibővült Németország
két tartományával és Csehországgal, ugyanakkor csökkent Albánia, Macedónia,
Görögország és Olaszország területével, így a programtér megegyezik a 2011-ben
másodikként elfogadott makroregionális stratégia, az EU Duna Régió Stratégia (EUDRS)
területével.

A DUNA program prioritásai között a transznacionális együttműködés hagyományos témái
mellett megjelenik az EUDRS végrehajtásának és koordinációjának a támogatása is. Az
Európai Bizottság (EB) várhatóan 2015 nyarán fogadja el a programdokumentumot, melyben
program partnerországai a kutatás-fejlesztést és társadalmi innovációt, a környezeti és
kulturális felelősségvállalást, a közlekedésfejlesztést és az energiabiztonság kérdését, valamint
az intézmények közötti együttműködést jelölték meg fő prioritásként.
A prioritások, a hozzájuk kapcsolódó intézkedések, valamint a lehetséges projekttevékenységek az együttműködési program tervezetéből ismerhetőek meg részletesen,
amely az alábbi linken érhető el:
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/index
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A tervezet az EB észrevételei alapján kismértékben még módosulhat, ezért az EB által
elfogadott együttműködési programdokumentum későbbi elérhetőségéről is hírt adunk majd.
A program első pályázati felhívása kétfordulós lesz. Az első fordulóban az elképzelt
együttműködések vázlatos tervét lehet majd benyújtani. Az értékelés és döntéshozatal után a
legígéretesebb tervek készítői kapnak majd felkérést a projekt részletes kidolgozására.
Az első forduló várhatóan 2015 szeptember végén jelenik meg, és a pályázatok benyújtására
2015 november elejéig lesz lehetőség. A programszintű nyitókonferencia Budapesten kerül
megrendezésre, 2015. szeptember 23-24-én, ahol a potenciális pályázók a technikai jellegű
kérdéseikre is választ kaphatnak. A felkészülés elősegítése érdekében – a tervek szerint – a
pályázati anyagok már a konferencia, valamint a felhívás megjelenése előtt is elérhetőek
lesznek, hogy a pályázóknak minél több ideje legyen felkészülni az együttműködési projekttervek benyújtására.

3. Az első INTERREG EUROPE (IE) pályázati felhívás
A program – hasonlóan elődjéhez – célul tűzi ki az európai országok és régiók regionális
politikái hatékonyságának növelését, e politikák és támogatási eszközeik végrehajtásában
résztvevő intézmények és kedvezményezettek közötti tudás- és tapasztalatcserén keresztül.
Tekintettel a hosszú időre, amit a program előkészítése és jóváhagyása igényelt, az első
pályázati felhívás a program jóváhagyása előtt előzetesen került meghirdetésre 2015
áprilisában. A végleges pályázati felhívás június 22-én jelenik meg, tervezett benyújtási
határideje július 31.
A program – fenti céljával összhangban – előírja a projektek számára a vizsgálni kívánt
európai és nemzeti támogatási programok kezelőinek bevonását a projektbe. A Strukturális
Alapok forrásait használó, vagy az attól független nemzeti támogatási programok irányító
hatóságainak partnerként kell részt venni a projektek előkészítésében, végrehajtásában és
leginkább az eredmények megfontolásában és használatában. Egy IE pályázat csak akkor
lehet jogosult támogatásra, ha a bevont régiók mindegyike azonosítja a vizsgálni és javítani
kívánt szakpolitikai eszközt (pl. operatív programot) bevonja annak felelős szervét a
projektbe (de legalább megszerzi támogatását az együttműködéshez („letter of support”)).
Jogosultsági feltétel továbbá, hogy a projektbe bevont támogatási programok legalább fele
a Strukturális Alapokból finanszírozott forrás legyen (nemzeti végrehajtású SA operatív
program vagy a hírlevél tárgyát is képező ETE program).
Az IE projektek jellege ettől eltekintve nagyon hasonlít a hírlevelünk előző számában
bemutatott transznacionális projektekéhez: http://regionalispolitika.kormany.hu/europaiteruleti-egyuttmukodesi-programok2 - ETE Hírlevél 2015 február (2-3. oldal)
Ha szeretnének betekintést nyerni az IE projektek jellegzetességeibe, figyelmükbe ajánljuk az
alábbi
linken
elérhető,
már
lezárt
Interreg
IVC
projektek
összefoglalóját:
http://www.interreg4c.eu/projects/
A pályázati felhívás anyagait (beleértve a támogató levél kötelezően alkalmazandó
mintáját) és az egyes partnerországokban futó Strukturális Alapok által finanszírozott operatív
programok és együttműködési programok végrehajtásáért felelős intézmények országokra
lebontott listáját az alábbi linken érhetik el:
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
A program által elképzelt ideális projekt leírása alapján jól megérthetőek a pályázati
anyagban használt szakkifejezések, és hogy mit is jelent egy támogatási eszköz régiók közötti
tapasztalatcserére épülő javító szándékú vizsgálata. A fiktív ideális projekt leírása a fenti linken
elérhető pályázati csomagban található: Program Kézikönyv („programme manual”) 66.
oldal.
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4. Az ESPON 2020 programdokumentum elfogadása
Az ESPON 2020 program nemzetközi tervezési munkacsoportja 2014. májusban fogadta el az
együttműködési programdokumentum végleges változatát, amelyet azóta valamennyi
programalkotó ország nemzeti szinten is jóváhagyott. A dokumentumot az irányító hatóság az
Európai Bizottság részére 2014. november 20-án küldte meg, amelynek végső jóváhagyása
2015. február 12-én történt meg.
Az ESPON 2020 program esetében az első közbeszerzésre való felhívás megjelenése
legkorábban 2015 októberben várható.
Az ESPON 2020 program újdonságairól részletesebben az NGM által készített ESPON
Hírlevélből tájékozódhatnak. Az első ESPON Hírlevél innen letölthető:
http://regionalispolitika.kormany.hu/download/5/c2/f0000/ESPON%20hirlevel_2015_1.pdf
A program iránt érdeklődők az alábbi e-mail címen kérhetik címük felvételét az ESPON
Hírlevél címzettjei közé: adam.moricz@ngm.gov.hu
Az ESPON 2020 program honlapja:
http://www.espon.eu/main/

5. Az INTERACT III programdokumentum benyújtása
A program tervezéséért felelős nemzetközi tervezési munkacsoport 2014 decemberében
fogadta el az együttműködési programdokumentumot, majd a program tartalmával és
finanszírozásával való tagállami egyetértésről szóló nyilatkozatok aláírását követően, az
irányító hatóság 2015. április 19-én benyújtotta a programot az Európai Bizottsághoz.
Az INTERACT III Program Európai Bizottság általi jóváhagyása 2015 harmadik negyedévében
várható.
Az INTERACT III program honlapja:
http://www.interact-eu.net/

Bővebb információ a CENTRAL EUROPE, DUNA és Interreg Europe programokról:
Hegyesi Béla (NGM)
06 1 224 32 74
06 30 475 85 73
bela.hegyesi@ngm.gov.hu

Bővebb információ az ESPON 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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