HÍRLEVÉL
az

Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON 2020
és INTERACT III programokról
2018. február

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

A februári hírlevél tartalmából
2018 tavaszán nyílik meg az Interreg Europe 4. felhívása
A program negyedik, és nagy valószínűínséggel utolsó,
pályázati felhívása 2018 májusában kerül meghirdetésre
és 2018 június közepén zárul. Előreláthatólag mind a négy
prioritás nyitva áll majd a pályázók előtt és az összes
fennmaradó ERFA forrás meghirdetésre kerül.

2018 márciusában várható támogatói döntés a Duna és
az Interreg Europe programokban
A Duna Transznacionális Program második és az
INTERREG
EUROPE
program
harmadik
pályázati
felhívásáról a tervek szerint 2018 márciusában születik
támogatói döntés.

ESPON 2020 közép-európai konferencia Budapesten
2018. március 7-én Budapesten rendezik meg az ESPON
2020
program
közép-európai
transznacionális
konferenciáját, amelynek címe: „Integrated Territorial
Development in V4+2 countries: new challenges, new
ideas, new responses”.
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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 2014-2020-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

URBACT III program

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

II. Hírek a transznacionális és interregionális programokról
1. Interreg CENTRAL EUROPE Program
2018. január 25-én zárult a program 3. pályázati felhívása, melyre 191 pályázat érkezett. A
pályázatokban összesen 223 magyar szervezet vesz részt, ebből 27 vezető partnerként. A
beérkezett pályázatok támogatási igénye 330,3 millió euró, a rendelkezésre álló 60 millió euró
ERFA támogatás több mint ötszöröse. A támogatást nyert projektek várhatóan 2019 elején
kezdhetik meg munkájukat.
A 3. felhívásra beérkezett pályázatok megoszlása prioritásonként:
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2. Duna Transznacionális Program
A 2017. június 6-án lezárult 2. pályázati felhívásra 128 projekt érkezett be, melyek közül 119
felelt meg a formai követelményeknek. A projektek tartalmi értékelése jelenleg is zajlik,
várhatóan 2018 márciusának végén születik támogatói döntés.
2017. december 7-én zárult a program Seed Money Facility (SMF) felhívása, amely
támogatást biztosít az EU Duna Régió Stratégia prioritástengelyeihez illeszkedő projektek
kidolgozásához. A felhívásra 65 pályázat érkezett, melyek közül 16 magyar vezetésű. A
partnerségekben összesen 30 magyar szervezet vesz részt. A beérkezett pályázatok
támogatási igénye 2,7 millió euró, a rendelkezésre álló 1,53 millió euró uniós (ERFA, IPA, ENI)
támogatási keret közel kétszerese. A pályázók körében a vállalkozások versenyképességének
támogatása, valamint a kultúra és idegenforgalom prioritás bizonyult a legnépszerűbbnek. A
projektekről támogatói döntés 2018 nyarán várható.
A Seed Money Facility felhívásra beérkezett pályázatok:

3. INTERREG EUROPE (IE) Program
A program negyedik, és nagy valószínűséggel utolsó, pályázati felhívása 2018 májusában
kerül meghirdetésre és 2018 június közepén zárul. Előreláthatólag mind a négy prioritás nyitva
áll majd a pályázók előtt és az összes fennmaradó ERFA forrás meghirdetésre kerül. A
felhívással kapcsolatos további információk a tervek szerint 2018 márciusában kerülnek fel a
program honlapjára.
A felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi tájékoztató rendezvények várhatóak:
 A program 2018. március 22-én, Brüsszelben szervezi meg a 'Europe, let's cooperate'
rendezvényt, amely lehetőséget kínál a pályázatra való felkészülésre és
hálózatépítésre is. További információ és a hamarosan elérhetővé váló regisztrációs
felület a program honlapján található.
 A nemzeti hatósági feladatokat ellátó Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan 2018
áprilisában a hazai pályázók és érdeklődők részére magyar nyelvű információs napot
szervez Budapesten. A rendezvényre szóló meghívót és részletes programot a hírlevél
címzettjei részére fogjuk megküldeni.
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Emlékeztető a pályázók számára
Támogatói levél
Az INTERREG EUROPE program 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.
A program – fenti céljával összhangban – előírja a projektek számára a vizsgálni kívánt
európai és nemzeti támogatási programok kezelőinek bevonását a projektbe. A Strukturális
Alapok (SA) 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) és
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). Ezen programok irányító hatóságainak listája a program honlapján
megtalálható.
Hazai társfinanszírozás
Az INTERREG EUROPE Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek
hazai kedvezményezettjei hazai társfinanszírozást kaphatnak külön pályáztatás nélkül,
támogatási szerződés alapján. A hazai társfinanszírozás mértéke központi költségvetési
szerv esetén a projektrész teljes költségvetésének 15 százaléka, nem központi költségvetési
szerv esetén 10 százaléka. A hazai társfinanszírozásról és uniós forrás megelőlegezéséről itt
található bővebb információ.
A partnerek jogi státuszának vizsgálata
Ezúton is felhívjuk a hazai intézmények figyelmét a pályázó jogállásának pontos jelölésére
a pályázatokban. A program pályázói kézikönyvével összhangban köz- és
magánszervezetek megkülönböztetésére van lehetőség. A program a közintézményi
(public) státusz meghatározására a 2014/24 EU irányelv „közjogi intézmény” kategóriáját
használja (body governed by public law). Erről bővebb útmutatás a 2017. januári ETE
hírlevél 4-5. oldalán található.
Önkormányzatok részvétele
Az önkormányzatok hivatalainál felmerülő költségek elszámolhatósága érdekében a hazai
önkormányzatok részvételével induló INTERREG EUROPE programokban támogatást nyert
projekteknél a partnerek közötti megállapodásban (Partnership Agreement) az érintett
kedvezményezetteknél az erre vonatkozó hivatkozást szükséges szerepeltetni! Bővebb
információ a 2017. januári ETE hírlevél 4. oldalán található.
A 2017. június 30-án lezárult 3. pályázati felhívásra 234 projekt érkezett be, melyek közül 169
felelt meg a formai követelményeknek. A projektek tartalmi értékelése jelenleg is zajlik,
várhatóan 2018 márciusában születik támogatói döntés.
A Szakpolitikai Tudásfórum (Policy Learning Platform) keretében elérhetővé vált a jó gyakorlat
adatbázis. Az interregionális együttműködés hatékony eszköznek bizonyult a jó gyakorlatok
azonosítására, amelyek a tudásfórumon keresztül mindenki számára elérhetővé válhatnak. A
szakértők által hitelesített, jól bevált gyakorlatokat bemutató adatbázis ezen a linken érhető
el, ahol lehetőség nyílik saját – nem csupán az INTERREG EUROPE projektekből származó – jó
gyakorlatok megosztására is. Ehhez az INTERREG EUROPE honlapján található útmutatók és
videók nyújtanak segítséget.
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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.
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 20.
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

ESPON 2020 közép-európai konferencia Budapesten
2018. március 7-én, Budapesten rendezik meg az ESPON 2020 program közép-európai
transznacionális konferenciáját, amelynek címe: „Integrated Territorial Development in V4+2
countries: new challenges, new ideas, new responses”. A rendezvény a V4+2 országok (azaz
a Visegrádi Négyek, Románia és Bulgária) integrált területfejlesztési gyakorlatainak
feltárásával, az elkövetkező időszak kihívásaival és a lehetséges szakpolitikai válaszokkal
foglalkozik, az ESPON projektekből származó eredményekre, területi tényekre építve.
A konferenciát az ESPON eredmények terjesztésére szerződött nemzetközi konzorcium rendezi,
a Nemzetgazdasági Minisztérium József nádor téri épületének Pénztártermében. A
rendezvényre várják az ESPON program iránt érdeklődő közönséget, különösen a V4+2
országok integrált területfejlesztésben kompetens szakértőit, az uniós és nemzeti szintű
intézmények, területi szereplők, irányító hatóságok, valamint Közép-Európát lefedő
transznacionális intézmények képviselőit.
A konferencián való részvétel ingyenes, és angol-magyar tolmácsolás biztosítva lesz. Az
esemény tervezett napirendje elérhető az ESPON weboldalán:
https://www.espon.eu/budapest
Regisztrálni az alábbi linken lehetséges: https://www.espon.eu/node/1580/register

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 – megtalálható a következő honlapon: www.keep.eu
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III. További hírek
Módosult a vonatkozó kormányrendelet
A 2017. évi Magyar Közlöny 230. számában megjelent a Kormány 482/2017. (XII. 28.) számú
rendelete a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés
keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok
végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) kormányrendelet módosításáról. A módosítással az
elmúlt több mint egy évben megszerzett tapasztalatok alapján kiegészítésre és pontosításra
került a helyszíni ellenőrzések időpontja, a panaszkezelés lehetősége, a szabálytalansági
vizsgálat folyamata és a kapcsolódó jogorvoslati eljárás, valamint az információs és
monitoring rendszerek használata.

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.
29.) NGM rendelet helyébe új rendelet lépett
Megjelent a 2017. évi Magyar Közlöny 233. számában a fejezeti kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII. 29.) NGM rendelet, amely a transznacionális
és egyes interregionális együttműködési programok hazai kedvezményezettjei által igénybe
vehető hazai társfinanszírozás, valamint az uniós forrás megelőlegezésének részletszabályait
tartalmazza, a korábbi rendelettel összhangban.

Új Interreg portál nyílt!
Az új portál összegyűjti az Interreg programokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és
lehetőségeket. A felhasználóbarát honlap segíti a pályázókat a megfelelő felhívások
kiválasztásában, valamint a programokkal kapcsolatos hírek, sikertörténetek és
álláslehetőségek is megtalálhatóak a következő oldalon: www.interreg.eu

Transznacionális együttműködések hozzáadott értéke
A 2020 utáni időszakra való felkészülés részeként a transznacionális programok és az INTERREG
EUROPE program informális munkacsoportja az alábbi tíz üzenetet fogalmazta meg a
transznacionális együttműködések múltbeli és jelenlegi szerepével, elért eredményeivel
kapcsolatban:
A transznacionális programok…
 hozzájárulnak a területi különbségek csökkentéséhez és az egyes térségeken belüli
kohézió növeléséhez;
 növelik az országok közti bizalmat és javítják az EU versenyképességét az európai
integráció támogatásán keresztül;
 hozzájárulnak a makro-regionális stratégiák végrehajtásához;
 erősítik a területi kohéziót az ismeretek és tapasztatok megosztásán, valamint
kapacitásbővítésen keresztül;
 segítik a régiókat és városokat az elérhető források hatékonyabb felhasználása
érdekében;
 támogatják a régiókat és városokat a határon átnyúló kihívások közös kezelésében;
 segítik a hatóságokat annak érdekében, hogy színvonalasabb szolgáltatásokat
nyújtsanak a lakosság és a vállalkozások számára;
 olyan együttműködési projekteket támogatnak, melyek kézzelfogható, a városok és
régiók számára vonzó eredményeket hoznak Európa-szerte;
 innovatív katalizátor szerepet töltenek be, ezzel további köz- és magán beruházásokat
ösztönöznek, felgyorsítják a városok és régiók fejlődését;
 a politikai döntéshozatali folyamat javítása és változások kezdeményezése
következtében hosszú távú hatással bírnak.
Az üzeneteket az egyes programok saját projekteredményeikkel alátámasztva teszik majd
közzé. A Duna Transznacionális Program projekteredményeivel kiegészített dokumentum már
elérhető a program honlapján, ahol a program 2020 utáni jövőjére vonatkozó kérdőív is
megtalálható.
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GINOP Interreg Nap
A Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért felelős
Helyettes Államtitkársága, mint a GINOP Irányító Hatósága 2017. október 10-én ’INTERREG
napot’ rendezett. Az eseményen részt vettek a GINOP fejlesztésén dolgozó Interreg Europe
projektek, valamint azon Interreg CENTRAL EUROPE és Duna projektek, ahol a
Nemzetgazdasági Minisztérium társult partnerként támogatja az együttműködést. A
résztvevők lehetőséget kaptak projektjeik rövid bemutatására, tapasztalataik és jó
gyakorlataik áttekintésére, továbbá az Irányító Hatóság képviselőivel és a projektek
menedzsereivel való személyes egyeztetésre.
A rendezvény lehetőséget nyújtott a résztvevőknek kapcsolatépítésre, melynek
eredményeképpen a hasonló tématerületekkel foglalkozó projektek között még szorosabb
együttműködés valósulhat meg, ezáltal minél sikeresebb akciótervek kidolgozásához járulhat
hozzá. Az eseménnyel kapcsolatos további információ és az elhangzott előadások ezen a
linken érhetők el.

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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