HÍRLEVÉL
az Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON 2020
és INTERACT III programokról
2016. április

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 – 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

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

Honlap (a programok elindulásakor még
változhatnak)
www.interreg-athu.eu

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program

http://www.skhu.eu/

Románia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program

http://2014.huro-cbc.eu/en/

Magyarország-Horvátország Határon
Átnyúló Együttműködési Program

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

Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program

http://84.39.218.249/hu2/program/

Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési Program (IPA)

http://www.hu-srb-ipa.com/hu/

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

http://www.huskroua-cbc.net/en/programming-ofthe-2014-2020-period-in-the-frame-of-eni-cbc

(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/main/

URBACT III program

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

Az Európai Bizottság megjelentette a határon átnyúló együttműködések akadályairól tartott,
2015. december 21-én zárult társadalmi konzultáció eredményét összefoglaló kiadványát,
amely az alábbi linken érhető el:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/overcoming-obstacles-borderregions/results/report_reg-16-006_en.pdf
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II. Hírek a transznacionális és interregionális programokról
1. Interreg CENTRAL EUROPE Program
Az Interreg CENTRAL EUROPE Program első pályázati felhívásának 2015. december 4-én
lezárult második fordulója keretében benyújtott pályázatok értékelése lezajlott, a monitoring
bizottság 2016. április 14-15-i ülésén választotta ki a támogatásban részesülő projekteket. A
támogatásra érdemesnek ítélt 35 együttműködési projektből 23 konzorciumban 37
projektrésszel 33 hazai kedvezményezett vesz részt.
Az első felhívás nyertes projektjeinek listája az alábbi linken tekinthető
http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-first-projects-approved/

meg:

A második pályázati felhívás keretében 2016. április 26. – június 23. között várja a program
közös titkársága a pályázatokat. A második pályázati felhívás egykörös és nyílt pályázati
rendszerben kerül meghirdetésre - azaz továbbra is az összes specifikus cél keretében lehet
pályázatot benyújtani.
A második pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium információs
napot szervez a hazai pályázók, irányító hatóságok számára:
Interreg CENTRAL EUROPE Program Nemzeti Információs Nap
Időpontja: 2016. május 11. 13:00 – 16:00 óra
Helyszín: Nemzetgazdasági Minisztérium, Pénztárterem
Cím: 1055 Budapest, József nádor tér 2-4.
(bejárat a Dorottya utca felől)

Az információs nap programja és regisztrációs felülete itt érhető el:
http://goo.gl/forms/j1NCSA2JuH
Jelentkezési határidő: 2016. május 6.
Kérdés esetén forduljanak az Interreg CENTRAL EUROPE Program magyarországi kapcsolattartójához:
Hegyesi Béla; e-mail: bela.hegyesi@ngm.gov.hu; telefon: 06 1 79 54 055; 06 30 475 85 73)

A második pályázati felhívással kapcsolatos részletek az alábbi linken érhetők el:
http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-second-call-opens-on-26-april/
Az Interreg CENTRAL EUROPE Program honlapja: http://www.interreg-central.eu/

2. Duna Transznacionális Program
A Duna Transznacionális Program első pályázati felhívásának első fordulója keretében 2015.
november 3-ig nyújthatták be a vezető pályázók az elképzelt együttműködések vázlatos
terveit („Expression of Interest). Az első fordulóban beérkezett projekttervekről 2016. március
21-22-i ülésén hozott döntést a program monitoring bizottsága. A 100 kiválasztott és a
második fordulóban résztvevő projektből 93-ban vesz részt magyar partner (összesen 212
projektrésszel 203 intézmény által képviselve). A második fordulóba tovább jutott partnerek
2016. március 29. – május 9. között nyújthatják be részletesen kidolgozott pályázataikat.
A második fordulóba továbbjutott pályázatok listája az alábbi linken tekinthető meg:
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/141
Az első pályázati felhívással kapcsolatos részletek az alábbi linken érhetők el:
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call
A Duna Transznacionális Program honlapja: http://www.interreg-danube.eu
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3. INTERREG EUROPE (IE) Program
A program második pályázati felhívása 2016. április 5. - május 13. között áll nyitva az
érdeklődök számára.
A második pályázati felhívással kapcsolatos részletek az alábbi linken érhetők el:
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/48/second-call-for-project-proposalsopen-5-april-13-may-2016/
A második pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a Nemzetgazdasági Minisztérium
szervezésében megrendezésre került információs nap előadásai az alábbi linken érhetők el:
http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok
Az INTERREG EUROPE Program honlapja: http://www.interregeurope.eu/

4. 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 aktuális közbeszerzési felhívásai a program honlapján olvashatók:
https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/
A korlátozott ideig nyitva álló közbeszerzési felhívások mellett a célzott elemzésekre
vonatkozó témajavaslatok benyújtása folyamatosan lehetséges. Ebben az esetben az egyes
szakpolitikákért felelős intézményektől, szakértőktől, döntéshozóktól várják a kezdeményezést,
hogy az ő igényeiknek megfelelően történjen területi tények testreszabott gyűjtése és
elemzése. A célzott elemzésekről bővebben az ESPON 2020 Hírlevél 5. számában olvashatnak:
http://regionalispolitika.kormany.hu/download/b/73/41000/ESPON%20hirlevel_2016_5.pdf
Az ESPON 2020 Hírlevél korábbi számai az alábbi linkeken 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/main/

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 által kidolgozott Project Management Handbook az Interreg programok
pályázati felhívásaira jelentkező szervezetek részére kínál praktikus útmutatást, lépésrőllépésre bemutatva az Interreg projekt-ciklus szakaszait a projektfejlesztéstől a pályázat
benyújtásán, a szerződéskötésen és megvalósításon át egészen a projektzárásig.
Az INTERACT III program honlapja: http://www.interact-eu.net/
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III. Kapcsolódó jogszabályok
396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi
együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális
együttműködési programok végrehajtásáról
A kormányrendelet többek között rögzíti az uniós támogatások és a kapcsolódó hazai
társfinanszírozás hitelesítésének, ellenőrzésének és szabálytalanságkezelésének részletes
szabályait.

16/2015. (V. 29.)
felhasználásáról

NGM

rendelet

a

fejezeti

kezelésű

előirányzatok

kezeléséről

és

Az NGM rendelet rögzíti a Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE
(Közép-európai) Program, valamint az INTERREG EUROPE Program keretében meghirdetett
pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettek hazai társfinanszírozására,
valamint az uniós hozzájárulás megelőlegezésére vonatkozó feltételeket.
Az NGM rendelet alapján a hazai társfinanszírozás mértéke központi költségvetési szerv hazai
kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének maximum 15,0 százaléka,
nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes
költségvetésének maximum 10,0 százaléka. A nyertes projektek hazai kedvezményezettjei az
uniós támogatási szerződésük alapján külön pályáztatás nélkül, a projektvégrehajtás
indulásakor, azaz előfinanszírozás formájában jutnak hozzá a hazai társfinanszírozás keretében
elérhető forrásokhoz.
A nyertes projektek hazai kedvezményezettjei – nem központi költségvetési szerv azzal a
feltétellel, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri, vagy meghaladja az 550 ezer
eurót – az európai uniós hozzájárulás maximum 30 százalékának a megelőlegezését
kérelmezhetik a programszintű támogatási döntést követően.

Bővebb információ az Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA és Interreg Europe
programokról:
Hegyesi Béla (NGM)
06 1 795 40 55
06 30 475 85 73
bela.hegyesi@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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