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Köszöntő
Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a Magyarország részvételével
megvalósuló transznacionális (CENTRAL EUROPE, DUNA) valamint egyes interregionális
(INTERREG EUROPE, ESPON, INTERACT III) Európai Területi Együttműködési programokról. Ebben
a számban áttekintjük a 2014-2020-as időszak ETE programjainak teljes körét, a későbbiekben
azonban már csak a Hírlevél fenti öt programjának híreivel és aktuális pályázati felhívásaival
fogunk foglalkozni.

I. Az Európai Területi Együttműködési (ETE) programokról általában
Az Európai Bizottság az ETE programokat 2007–től az EU strukturális és kohéziós politikájának
egyik fő célkitűzésévé emelte. Az Európai Területi Együttműködési Programok a 2014–2020
közötti időszakban a kohéziós politika 2. célkitűzése keretében valósulnak meg.
Az ETE programok más országokkal együttműködésben, többszereplős folyamat keretében
kerülnek kialakításra és végrehajtásra, ezért tervezési és döntéshozatali mechanizmusuk –
melyre speciális uniós szabályok vonatkoznak – eltér a pusztán hazai végrehajtású
programokétól.
Az ETE célkitűzés keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és –
alapvetően tapasztalatcserét szolgáló – interregionális együttműködési programokat
dolgoznak ki.

II. A Magyarországot érintő ETE programok
II. 1. Határon átnyúló együttműködési programok
Magyarország szomszédos országaival kétoldalú határ menti együttműködési programokat
dolgoz ki, kivéve az ukrán határon, ahol négyoldalú (magyar-szlovák-román-ukrán), az
Európai Szomszédsági Eszköz (ENI) keretében finanszírozott program kerül kialakításra. A határ
menti programok jellege eltérő lehet attól függően, hogy az unió belső, vagy külső határai
mentén fekvő területeket érint. Ezek alapján megkülönböztetjük az Unió belső határa mentén
fekvő, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott osztrák-magyar, román-magyar,
szlovák-magyar, illetve szlovén-magyar, és magyar-horvát határ menti ETE programokat;
valamint az Európai Unió külső határa mentén megvalósítandó, az Előcsatlakozási Eszköz
(IPA) hatálya alá tartozó magyar-szerb határon átnyúló programot, illetve a már említett
négyoldalú együttműködési programot. A magyar-horvát, magyar-szerb és magyar-szlovákromán-ukrán programok közös végrehajtási intézményrendszere (Irányító Hatóság, Igazoló
Hatóság, Ellenőrző Hatóság, Közös Titkárság) Magyarországon kerül felállításra; az osztrákmagyar és a szlovák-magyar ETE programok esetében hazánk a Közös Titkárságoknak ad
otthont.
A határ menti együttműködésben az érintett programokban résztvevő megyék szereplői
pályázhatnak az egyes programok prioritásainak megfelelő támogatásra.
További információ a 2007-2013-as határon átnyúló programok honlapjain olvasható:
Program
magyar-román
magyar-szlovák
osztrák-magyar
szlovén-magyar
magyar-horvát
magyar-szerb
magyar-szlovák-román-ukrán

Honlap
www.huro-cbc.eu
www.husk-cbc.eu
www.at-hu.net
www.si-hu.eu
www.hu-hr-ipa.com
www.hu-srb-ipa.com
www.huskroua-cbc.net
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II. 2. Transznacionális együttműködési programok
A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy az egy területi egységként
értelmezhető, több országból álló területek intézményei közösen keressenek megoldásokat a
térséget érintő problémákra. Magyarország 2014–től a CENTRAL EUROPE, valamint a DUNA
transznacionális együttműködési programokban vesz részt.
A transznacionális projektek jellegzetessége: Az együttműködéseknek – a programok fenti
célkitűzéséből adódóan – olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös
munka hozzáadott értékkel bír ahhoz képest, mintha az adott ügyet a programban résztvevő
országok partnerei külön-külön, nemzeti szinten kívánnák megoldani. Minthogy a projektek
célja a megoldások közös keresése, de nem a „megoldás” megvalósítása, a projektek
leginkább tervezési, kutatási, szakmai együttműködési jellegűek, melyek indokolt esetben
kisebb kivitelezési elemeket is magukban foglalhatnak. Fentiekből adódóan a programok
támogatják, hogy a közös munka későbbi – már nem e programokból finanszírozott –
beruházásokat indukáljon. E cél elérése érdekében az együttműködéseknek (figyelembe
véve az elszámolható költségtípusok által meghatározott korlátokat) minél inkább törekedni
kell a projekt-eredmények konkrétságára, további területfejlesztési akciókat, konkrét
beruházásokat előkészítő jellegére.
Jogosult partnerek: A programok elsődleges célcsoportját az adott programterületen
bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező, non-profit jelleggel valamilyen közcél érdekében
tevékenykedő szervezetek jelentik (közintézmények, területi tervező- oktató- kutató-intézetek,
civil szervezetek, stb). Egyes programok – amennyiben ezt a projekt jellege indokolja –
lehetővé teszik profitorientált intézmények bevonását is a partnerségbe. Ennek feltételeit
mindig az aktuális pályázati felhívás részletezi.
Minimális partnerszám: Legalább 3 partner a programtér három különböző országából.
A transznacionális programok eddigi tapasztalatai alapján a projektek átlagos partnerszáma
8-10 partner 4-5 országból, amit a transznacionális projektek azon általános célja indokol,
hogy a projektek a teljes programtér – vagy annak nagy része – számára releváns
problémával foglalkozzanak.
Vezető partner elv: A projekt-partnerek egyike vállalja a vezető partner szerepét. Feladata a
pályázat készítésének és a projekt végrehajtásának szakmai és pénzügyi koordinációja.
Jogilag képviseli a projekt-partnereket a program felé (aláírja a támogatási szerződést a
partnerek képviseletében).
Projektek időtartama: a javasolt projekt időtartam általában 24-36 hónap. A pontos időbeli
korlátozásokat mindig az aktuális pályázati felhívás részletezi.
Elszámolható költségek: munkabér, külső szakértői díjak, utazás, szállás, találkozók, kutatás,
tervezés, rendezvényszervezés, honlap készítés, a projekthez szorosan kötődő beszerzés, stb.
Az elszámolható költségekkel kapcsolatos pontos szabályokat mindig az aktuális pályázati
felhívás rögzíti.
Igényelhető támogatás: a javasolt teljes projekt-költségvetés általában 1-5 millió euró,
indokolt esetben ettől eltérő is lehet.
Támogatási intenzitás: a partnerek a projekttel kapcsolatban felmerült költségeik 85 %-ának
megtérítésére jogosultak a program költségvetéséből. A programterület legtöbb országában
ez kiegészül valamilyen mértékű nemzeti társfinanszírozással, az adott országból részt vevő
projekt-partnerek támogatására. Az egyes országok társfinanszírozási rendszeréről mindig a
nemzeti kapcsolattartó pontok tudnak felvilágosítást adni.
A 2007-2013-as időszakban a magyar partnerek a 85% támogatás mellé 10% (tisztán
költségvetési forrásokból gazdálkodó szervezetek esetén 15%) automatikus nemzeti
társfinanszírozásban is részesültek. Ezáltal a hazai partnerekre 5% önerő-teher hárult – valamint
a program elszámolási rendjéből fakadóan a tervezett költségek körülbelül egy évre történő
előfinanszírozásának kötelezettsége. (Erről részletesebben a „projekt-végrehajtás és
elszámolás rendje” pontban.)
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A tervek szerint a 2014-2020-as időszakban hasonló segítségre számíthatnak majd a hazai
partnerek. Az ehhez kapcsolódó konkrét részletek és döntések előkészítés alatt állnak.
Szerződéskötés: A program által jóváhagyott pályázat vezető partnere támogatási
szerződést köt a program irányító hatóságával, melynek mellékletét képezi a partnerek közös
pályázata, valamint egy a partnerek között köttetett partneri megállapodás a projekt
végrehajtásáról.
A projekt-végrehajtás és elszámolás rendje: A szerződéskötést követően a partnerek
megkezdik a pályázatban vállalt feladatok végrehajtását. Hathavonta valamennyi partner
szakmai előrehaladási jelentést készít, amelyben bemutatja az elmúlt félév tevékenységeit. A
szakmai jelentést kiegészíti egy pénzügyi jelentéssel, amelyben felsorolja, hogy az elmúlt hat
hónapban milyen költségei merültek fel a projekttel kapcsolatban és mellékeli a költségeket
igazoló számlákat és egyéb dokumentumokat.
A partnerek félévi jelentéseit az adott országban működő ellenőrző hatóságokkal igazoltatni
kell (first level control bodies). Magyar partnerek esetében a jelentéseket várhatóan a
Széchenyi Programiroda felelős egységével kell majd ellenőriztetni (az ellenőrzést végző
szakemberek korábban a VÁTI Kht-ban folytatták hasonló munkájukat). Az ellenőrzés
alapvetően a következőket vizsgálja: elszámolható költségekről szólnak-e a számlák;
kapcsolódnak-e az adott félévi projekt-tevékenységekhez; szerepeltek-e a költségek a
pályázatban; stb. Az ellenőrök az elfogadhatónak ítélt számlákat lepecsételik, és a
megvizsgált elszámolásokról nyilatkozatot állítanak ki, amelyben rögzítik az adott félévre
elszámolhatónak ítélt költségek összegét. (Az ellenőrzésben tehát nem vesznek részt független
könyvvizsgálók. Az első szintű ellenőrzésre így nem kell költséget tervezni a magyar
partnereknek – eltérően egyes partnerországok gyakorlatától.)
A projekt partnerek a kapott igazolást megküldik a vezető partnernek (az eredeti lepecsételt
számlákat nem). A vezető partner összegyűjti valamennyi partnertől a helyi nemzeti ellenőrző
hatóság által kiállított nyilatkozatokat, összesíti az eltelt félév kiadásait, majd leadja a
program közös titkárságán. Az összesített elszámolás alapján a program utólag megtéríti a
jogos költségekre jutó támogatást (85%). A vezető partner megküldi a partnereknek a nekik
járó támogatást.
Megjegyzés: a projektek tehát utófinanszírozásúak félévenkénti elszámolással és a költségek
85+10/15 százalékának megtérítésével. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az
elszámolási időszak lezárultát követően 3-4 hónappal érkezik meg a támogatás. Ez alapján a
partner likviditásának tervezésekor számítani kell rá, hogy egyes költségek felmerülésétől a
támogatás megérkezéséig 9-10 hónap is eltelhet.
A transznacionális együttműködési programok irányítása: A program legfőbb döntéshozó és
irányító szerve a Monitoring Bizottság (MB), amelyben minden programalkotó ország
képviselteti magát. A program végrehajtása folyamán minden jelentős döntést a MB hoz
meg – a programdokumentum esetleges módosításától a pályázatokkal kapcsolatos
támogatási döntésig.
A program központi irányítását valamint jogi képviseletét az Irányító Hatóság (IH) látja el. Az IH
munkáját a pénzügyekért felelős Igazoló Hatóság valamint a szabályszerűséget felügyelő
Audit Hatóság egészíti ki.
A program napi technikai menedzsmentjéért a Közös Titkárság (KT) felelős. A KT gondoskodik
a pályázati felhívások előkészítéséről és megjelentetéséről, a pályázatok befogadásáról és
értékeléséről, valamint a MB által jóváhagyott projektekkel való szerződéskötésről és azok
végrehajtásának nyomon követéséről.
A Közös Titkárság munkáját a programtér országaiban működő nemzeti kapcsolattartó
pontok (NKP-k) hálózata segíti. Feladatuk a programmal kapcsolatos tájékoztatás, és a
projekt-fejlesztés és –végrehajtás támogatása.
Az ETE programok központi információforrásai azok honlapjai, ahonnan többek között az
adott program alapdokumentuma, valamint a teljes pályázói csomagok (benne a
pályázóknak szóló útmutatók) is letölthetők. A program-honlapok részletesen bemutatják a
megvalósuló együttműködési projekteket, és feltüntetik a program munkatársainak (KT, NKPk) elérhetőségét is.
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II. 2. 1. CENTRAL EUROPE transznacionális program (CE)
A CE program területe: kilenc EU tagország (Lengyelország, Németország (nem teljes
területével), Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország (nem teljes
területével), Horvátország

A CE program prioritásai:
1 – Innováció és versenyképesség
2 – A széndioxid-kibocsátás csökkentése
3 – A természeti és kulturális örökség védelme, fenntartható növekedés
4 – Közlekedés
A prioritások, a hozzájuk kapcsolódó intézkedések, lehetséges projekt-tevékenységek a
program alapdokumentumából ismerhetőek meg részletesen.
A 2007-13-as program-időszak jóváhagyott és megvalósult projektjei között itt lehet böngészni:
http://www.central2013.eu/nc/projects-2007-2013/approved-projects/#c184
A CE program irányítása: A CENTRAL EUROPE program központi irányítási szervei Ausztriában
kerültek felállításra:
Irányító Hatóság:
Igazoló Hatóság:
Audit Hatóság:
Közös Titkárság:

Bécsi Regionális Önkormányzat
Bécsi Regionális Önkormányzat
Osztrák Szövetségi Kancellária
Bécsi Regionális Önkormányzaton belül funkcionálisan elkülönített szerv

A CE program honlapja:
http://www.central2020.eu/
A CE program hivatalos nyelve: angol
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Az első CENTRAL EUROPE pályázati felhívás
A program első pályázati felhívása kétfordulós lesz. Az első fordulóban a konzorciumok az
együttműködés vázlatos tervét nyújthatják be. A legígéretesebb tervek készítői kapnak
azután felkérést a projekt részletes kidolgozására.
A felhívás tervezett ütemezése:
Első forduló meghirdetése:
Vázlatos projekt-tervek benyújtása:
MB döntés a vázlatos projekt-tervekről:

2015. február 12.
2015. április 13.
2015. július

Második forduló meghirdetése:
Részletes projekt-tervek benyújtása:
MB döntés a projektekről:

2015. augusztus
2015. október
2015. december

Szerződéskötés, projekttevékenységek:

2016. februártól

A vázlatos projekt-tervek elvárt tartalma:


Kihívás és transznacionális megoldás



Célok és várható eredmények



Az eredmények fenntarthatósága és általános alkalmazhatósága



Szakpolitikai kapcsolódás



Munkacsomagok (vázlatosan)



Teljes költségvetés



Tervezett partnerek

Amiben a végső részletes projekt nem térhet el:


Célok és várható eredmények



A konzorcium vezető partnere



Teljes költségvetés

A pályázatok benyújtása: online, a program honlapján leírtak szerint.
Kapcsolódó rendezvények:
Magyarországi információs nap (magyar nyelven): 2015. március 3. 13.00-16.00
NGM (Budapest, V. ker. József Nádor tér 2-4. – Pénztárterem
Jelentkezés: bela.hegyesi@ngm.gov.hu
Vezető pályázói képzés (angol nyelven): 2015. március 10.
Bécs, a Közös Titkárság szervezésében
Jelentkezni már kialakult projekt-elképzeléssel lehet a program honlapján.
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II. 2. 2. DUNA Transznacionális Program (Danube Transnational Programme)
A DUNA program területe: Ausztria, Németország (nem teljes területével), Csehország,
Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, valamint BoszniaHercegovina, Moldávia, Szerbia, Montenegró, Ukrajna (nem teljes területével)

A DUNA program prioritásai:
1 – K+F és társadalmi innováció a Duna Régióban
2 – Környezet és kulturális felelősség a Duna Régióban
3 – A jobb összekapcsolódásért a Duna Régióban
4 – Intézményi együttműködés a Duna Régióban
A prioritások, a hozzájuk kapcsolódó intézkedések, lehetséges projekt-tevékenységek a
program alapdokumentumából ismerhetőek meg részletesen.
A 2007-13-as program-időszakban a DUNA régió országai a valamivel nagyobb területet
magában foglaló Dél-kelet Európa programban működhettek együtt (South East Europe
(SEE) programme). A jóváhagyott és megvalósult SEE projektek között itt lehet böngészni:
http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/
A DUNA program irányítása: A DUNA Transznacionális Program központi irányítási szervei
Magyarországon kerültek felállításra:
Irányító Hatóság és Közös
Titkárság:
Igazoló Hatóság:
Audit Hatóság:

Nemzetgazdasági Minisztériumon
belül funkcionálisan elkülönített szerv
Magyar Államkincstár
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

A DUNA programdokumentumának elfogadása: A program tervezéséért felelős nemzetközi
tervezési
munkacsoport
2014
novemberében
fogadta
el
az
együttműködési
programdokumentumot. Az Európai Bizottságnak történő benyújtásához a végleges
tervezetet valamennyi programalkotó országnak jóvá kell hagynia nemzeti szinten is. A
Magyar Kormány a programdokumentumot 2014. december 18-án kelt határozatával
hagyta jóvá.
Az első DUNA pályázati felhívás megjelenése legkorábban 2015 őszén várható.
A DUNA program honlapja: Még fejlesztés alatt áll. Elkészültéig a főbb információk az előd
Dél-kelet Európa program honlapján érhetőek el:
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/index
A program hivatalos nyelve: angol
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II. 3. Interregionális együttműködési programok
Az európai területi együttműködések közé tartozó interregionális programok az Európai Unió
teljes területét lefedik, és elsősorban tapasztalatcserét szolgálnak. Az interregionális
programokban EU–n kívüli országok is részt vehetnek.
2014 és 2020 között a következő négy interregionális program működik: INTERREG EUROPE,
ESPON 2020, INTERACT III és URBACT III. Ezek a programok rendre a 2007–2013 közötti
időszakban működő INTERREG IVC, ESPON 2013, INTERACT II és URBACT II programok
folytatásai.

II. 3. 1. INTERREG EUROPE (IE) program
A 2014 és 2020 között megvalósuló INTERREG EUROPE program a 2000 és 2006 közötti
INTERREG IIIC és a 2007 és 2013 közötti INTERREG IVC programok folytatása. A program
általános célnak tekinti a résztvevő országok és régiók regionális politikái hatékonyságának
javítását, továbbá a regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti tudás– és
tapasztalatcsere elősegítését. Az INTERREG EUROPE program együttműködési lehetőséget
biztosít arra, hogy a résztvevő országok intézményei tapasztalatcserét és hálózatfejlesztési
projekteket valósítsanak meg a program prioritásaihoz illeszkedő témákban. Magyarország
2000 óta vesz részt ebben az együttműködésben, és a magyar partnerek aktivitása mindig
kiemelkedő volt a térség országai között.
Az INTERREG IVC elődprogram négy pályázati köre 204 nemzetközi együttműködési projekt
megvalósítását támogatta. A projektek alapvetően eredményesek voltak és hozzájárultak a
program célkitűzéseinek megvalósításához. Az INTERREG IVC sikereként értékelhető az is,
hogy a kapitalizációs projekttípus bevezetésével segítette a projekteredmények intenzívebb
hasznosulását és beépülését a regionális szakpolitikákba.
Az IE program területe: Az INTERREG EUROPE programban valamennyi EU tagország részt vesz.
A tagországok mellett a programban részt vesz Norvégia és Svájc is.
Az IE program prioritásai:
1 - Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció
2 - A kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképessége
3 - Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság
4 - Környezet- és erőforrás-hatékonyság
Az IE program irányítása: Az INTERREG EUROPE program központi irányítási szervei
Franciaországban és Belgiumban kerültek felállításra:
Irányító Hatóság:
Közös Titkárság:
Igazoló Hatóság:
Audit Hatóság:

Nord – Pas de Calais Regionális Tanácsa (Franciaország)
Nord – Pas de Calais Regionális Tanács belül funkcionálisan
elkülönített szerv (Franciaország)
Kelet-Flandria Tanácsa (Franciaország)
Strukturális Alapok Felhasználásának Ellenőrzéséért Felelős
Tárcaközi Bizottság (Franciaország)

Az IE programdokumentumának elfogadása: A program tervezéséért felelős nemzetközi
tervezési
munkacsoport
2014.
május
elején
fogadta
el
az
együttműködési
programdokumentumot, amelyet azóta valamennyi programalkotó ország nemzeti szinten is
jóváhagyott. A programdokumentumot az irányító hatóság 2014. november 14-én küldte
meg az Európai Bizottság részére. Az INTERREG EUROPE Program Európai Bizottság általi
jóváhagyása 2015. nyár elején várható.
Az INTERREG EUROPE program honlapja: Még fejlesztés alatt áll. Elkészültéig a főbb
információk az előd Interreg IVC program honlapján érhetőek el:
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
Az első INTERREG EUROPE pályázati felhívás megjelenése legkorábban 2015 őszén várható.
A program hivatalos nyelve: angol
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II. 3. 2. ESPON 2020 Program
Az ESPON 2020 (Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődésért és Kohézióért) program
területi tények feltárását, alkalmazott kutatásokat, európai területi trendek, perspektívák és
politikai hatások elemzését, illetve hálózatfejlesztést és ismeretterjesztést támogat az európai
kutatóhelyek számára a területfejlesztési stratégiák és programok alátámasztása érdekében.
Az ESPON 2020 program területe: Az ESPON 2020 programban az EU tagországok mellett
Norvégia, Svájc, Izland és Liechtenstein is vesz részt.
Az ESPON 2020 program prioritásai és specifikus céljai:
1 - Területi információk, megfigyelések, eszközök fejlesztése és ezek terítése
a) - Területi tények gyűjtése alkalmazott kutatásokon és elemzéseken keresztül
b) - Minőségi tudáscsere és a felhasználók elemzői támogatása
c) - Területi megfigyelések és területi elemzési eszközök
d) - Széleskörű információátadás, területi információk alkalmazása
2 - Technikai segítségnyújtás
Az ESPON 2020 program irányítása: Az ESPON 2020 program központi irányítási szervei
Luxemburgban kerültek felállításra:
Irányító Hatóság:
Igazoló Hatóság:
Audit Hatóság:

Fenntartható Fejlődési és Infrastrukturális Minisztérium, Területi Tervezési és
Fejlesztési Főosztály, Európai Ügyekért Felelős Divízió
Fenntartható Fejlődési és Infrastrukturális Minisztérium, Általános Ügyekért
és Költségvetésért Felelős Divízió
Pénzügyminisztérium, Általános Pénzügyi Ellenőrzési Részleg

A program egyetlen kedvezményezettje egy európai területi társulás lesz, amely a külföldi
partnerekkel szolgáltatási szerződéseket fog létesíteni az egyes projektek végrehajtásához. Az
európai területi társulás tagjai a három belga régió és Luxemburg lesznek, székhelye szintén
Luxemburgban lesz. Megalapítása 2015 tavaszán történik meg.
Az ESPON 2020 programdokumentum elfogadása: Az ESPON 2020 program tervezéséért
felelős nemzetközi tervezési munkacsoport 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. Az ESPON 2020 program Európai Bizottság általi
jóváhagyása 2015 márciusában várható.
Az első INTERREG EUROPE pályázati felhívás megjelenése legkorábban 2015 őszén várható.
Az ESPON 2020 program honlapja:
http://www.espon.eu/main/

II. 3. 3. Az INTERACT III Program
Az INTERACT III Program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól, és – különös tekintettel
az Európai Területi Együttműködés komplexitására – épít a határon átnyúló, transznacionális
és interregionális együttműködések, valamint hálózatok által felhalmozott tapasztalatokra.
Alapvető célja, hogy elősegítse az Európai Területi Együttműködési programok minél
eredményesebb végrehajtását a résztvevő kulcsszereplők tapasztalatainak hasznosítása
révén, azok valós igényeire koncentrálva.
Az INTERACT III program területe: Az INTERACT földrajzi értelemben lefedi az Unió egész
területét, valamint az uniós tagországokon kívül Norvégiára és Svájcra is kiterjed.
A program célcsoportját főszabályként az ETE programok menedzsmentjét és irányítását
végző intézmények alkotják, elsősorban az irányító hatóságok, a közös titkárságok, a
monitoring bizottságok tagjai és nemzeti kontaktszemélyek, valamint a pénzügyi
ellenőrzésben résztvevő szervezetek, ellenőrzési hatóságok képviselői. A program alapvetően
a teljes időszakra szóló ETE programok Technikai Segítségnyújtás tevékenységeinek
támogatását jelenti; speciális jellegéből adódóan, nyílt pályázati felhívásra nem kerül sor.
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Az INTERACT III program irányítása: Az INTERACT III Program központi irányítási szervei
Szlovákiában kerültek felállításra:
Irányító Hatóság és INTERACT Titkárság:

Bratislava Regionális Önkormányzat

A közvetlen programvégrehajtást a Bécsben, Valenciában, Viborgban és Turkuban található,
decentralizált irodák (INTERACT Offices) végzik.
Az INTERACT III programdokumentum elfogadása: A program tervezéséért felelős
nemzetközi tervezési munkacsoport 2014 decemberében fogadta el az együttműködési
programdokumentumot. Az Európai Bizottságnak történő benyújtásához a végleges
tervezetet valamennyi programalkotó országnak jóvá kell hagynia nemzeti szinten is. A
Magyar Kormány a programdokumentumot 2015. január 30-án kelt határozatával hagyta
jóvá. Az INTERACT III Program Európai Bizottság általi jóváhagyása 2015 nyarán várható.
Az INTERACT III program honlapja:
http://www.interact-eu.net/

II. 3. 4. URBACT III program
Az URBACT III program célja, hogy a városi önkormányzatok hálózatba szerveződve,
egymással együttműködve tapasztalatot cseréljenek és együtt keressék a válaszokat néhány
közös, európai városi problémára. A program nem csupán tapasztalatcserét és tudásátadást
biztosít, hasznos eszközöket is nyújt a közösségi részvételen alapuló, integrált és fenntartható
városfejlesztéshez.
Az URBACT III program területe: Az URBACT III programban valamennyi EU tagország részt
vesz. A tagországok mellett a programban részt vesz Norvégia és Svájc is.
Az URBACT III program irányítása: Az URBACT III Program központi irányítási szervei
Franciaországban kerültek felállításra:
Irányító Hatóság:
Közös Titkárság:

Településfejlesztési Minisztérium, Párizs
URBACT Titkárság – Saint Denise

Az URBACT III programdokumentum elfogadása: A valamennyi programalkotó ország által
jóváhagyott dokumentum tervezet 2014 októberében került benyújtásra az Európai
Bizottsághoz.
Az első URBACT III pályázati felhívás megjelenése 2015 márciusában várható.
Az URBACT III program 2015. március 16-én, Brüsszelben tartja hivatalos megnyitóját.
Az URBACT III program honlapja:
http://www.urbact.eu

Magyarországi URBACT kapcsolattartó pont:
Lechner Nonprofit Kft. – 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3
http://www.urbact.hu/ www.lltk.hu
Majorné Vén Mariann, koordinátor
e-mail: majornevenmariann@lltk.hu
telefon: (1) 279-2610/126, (30) 450-6105

9

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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