HÍRLEVÉL
az

Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON 2020
és INTERACT III programokról
2017. október

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 októberi hírlevél tartalmából
Elérhetőek az Interreg CENTRAL EUROPE 3. felhívása kapcsán
rendezett tájékoztató nap prezentációi
2017. szeptember 21-én megnyílt az Interreg CENTRAL
EUROPE harmadik felhívása, a pályázati csomag a program
honlapjáról letölthető.
A 2017. október 3-án megrendezett nemzeti tájékoztató nap
előadásai itt érhetők el.

Seed Money Facility – Indulótőke támogatási rendszer
A Duna Transznacionális Program 2017. október 2-án induló
felhívása támogatást biztosít az EU Duna Régió Stratégia
prioritás tengelyeihez illeszkedő projektek kidolgozására. A
Seed Money támogatást bármely finanszírozási lehetőségre
(pl. hazai támogatás, operatív program, interregionális,
transznacionális vagy határon átnyúló együttműködés)
pályázó projekt igénybe veheti.

Szakpolitikai Tudásfórum - Policy Learning Platform
Online elérhetővé vált a Szakpolitikai Tudásfórum (Policy
Learning Platform), az INTERREG EUROPE program új
kezdeményezése. A platform a program végrehajtása során
felhalmozott tudás megosztását szolgálja, a folyamatos
tanulás színtere. Összehozza a hasonló érdeklődésű
döntéshozókat,
szakértőket
és
a
regionális
fejlesztéspolitikában érintett valamennyi szereplőt.

Interreg Volunteer Youth
Az idén tavasszal indított IVY kezdeményezés a 18–30 év
közötti európai fiatalok számára teremt lehetőséget arra,
hogy önkéntesként részt vegyenek az ETE programjaiban és
projektjeiben. Feladatuk, hogy támogassák a programokat
és Európa-szerte népszerűsítsék azok eredményeit. Az IVY-hez
önkéntesként és fogadó szervezetként egyaránt lehet
csatlakozni!
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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 mutatja 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
A 2017. szeptember 21-én meghirdetett harmadik pályázati felhívás keretében 2018. január
25-ig 60 millió euró ERFA támogatásra pályázhatnak a transznacionális partnerségek. A
felhívás tematikus korlátozással került kiírásra, egyes célkitűzések esetében kizárólag előre
meghatározott témákra koncentrál (részletes iránymutatás az Application Manual 1.
mellékletében található). A pályázati csomag letölthető a program honlapjáról.
Az alábbi tájékoztató rendezvények és információs anyagok segítik a pályázókat:





Elérhetőek a 2017. október 3-án megrendezett nemzeti tájékoztató nap előadásai.
A Közös Titkárság 2017. november 7-8-án a program prioritásterületeihez kapcsolódó
tematikus rendezvényt szervez Prágában, amely során a pályázók célzott
tanácsadást kaphatnak projektötletükkel kapcsolatban. Részletes információ és
regisztrációs felület a program honlapján található.
A Közös Titkárság webináriumokon és online „kérdezz-felelek” csatornán keresztül nyújt
segítséget a pályázók számára. Ezekről bővebb információ október második felében
a program honlapján válik majd elérhetővé.
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2. Duna Transznacionális Program
A Duna Transznacionális Program keretében 2017. október 2-án meghirdetésre került a Seed
Money Facility (SMF) – Indulótőke támogatási rendszer első pályázati felhívása. A jelentkezők
2017. december 17-ig nyújthatnak be pályázatokat a rendelkezésre álló 1,53 millió euró uniós
támogatásra (ERFA, IPA, ENI). Az SMF segítséget biztosít az EU Duna Régió Stratégia (EUSDR)
prioritás tengelyeihez illeszkedő projektek kidolgozására. A támogatást bármely finanszírozási
lehetőségre (pl. hazai támogatás, operatív program, interregionális, transznacionális vagy
határon átnyúló együttműködés) pályázó projekt igénybe veheti.
Az EUSDR prioritás
tengelyeinek tematikus fókuszáról az SMF Programme Manual 1.9 részében található részletes
útmutatás.
SMF projektek dióhéjban
Az SMF projektek költségvetése maximum 50 ezer euró, a támogatási intenzitás 85%. Ezt a
magyar állam központi költségvetési szervek esetében 15%, egyéb szervezetek esetében
10% társfinanszírozással egészíti ki.
A projekt időtartalma 12 hónap.
A transznacionális partnerséget minimum kettő, maximum öt, a programterület legalább
két különböző országából érkező szervezet alkothatja. A vezető pályázónak a
programterülethez tartozó EU-tagországban kell székhellyel rendelkeznie. A partnerséget
helyi, regionális vagy országos közintézmények és közjogi intézmények (beleértve az ETT-ket
is), nemzetközi szervezetek és non-profit magánszervezetek alkothatják. Profitorientált
magánszervezetek csak társult stratégiai partnerként (ASP) csatlakozhatnak a projekthez.
Elszámolható költségek: személyi költségek, adminisztrációs és irodai költségek, utazási és
szállásköltségek, külső szakértő díjazása
A seed money projekt megvalósítása során három outputot kell létrehozni:
- helyzetelemzés a projekt által lefedett tématerületről
- kidolgozott projektterv (tevékenységek, várható eredmények,
költségvetés)
- finanszírozási lehetőségek elemzése

partnerség,

Az EUSDR prioritás tengelyeihez való illeszkedést a Megfelelési nyilatkozat (Declaration of
alignment) igazolja, amit az adott EUSDR prioritástengely koordinátora (PAC) állít ki. A
nyilatkozat határidőre történő beszerezése érdekében érdemes a kidolgozott
projektjavaslatot 2017. november 8-ig a PAC részére megküldeni (részletek a SMF
Programme Manual-ban).
A 2017. szeptember 27-ei bécsi tájékoztató nap anyagai és a pályázati csomag letölthető a
program honlapjáról!

3. INTERREG EUROPE (IE) Program
Online elérhetővé vált a Szakpolitikai Tudásfórum (Policy Learning Platform, PLP), az INTERREG
EUROPE program új kezdeményezése. A platform a program végrehajtása során felhalmozott
tudás megosztását szolgálja, a folyamatos tanulás színtere. Összehozza a hasonló
érdeklődésű döntéshozókat, szakértőket és a regionális fejlesztéspolitikában érintett
valamennyi szereplőt.
A PLP őszi rendezvényein lehetőség nyílik új partnerekkel való találkozásra, a tématerülethez
kapcsolódó uniós kezdeményezések megismerésére.
Regisztráció és bővebb információ:
 Kutatás és innováció + kkv-k versenyképessége: 2017. október 19-20, Milánó
https://www.interregeurope.eu/policylearningmilan
 Energiahatékonyság + erőforrás hatékonyság: 2017. október 17-18, Sevilla
https://www.interregeurope.eu/policylearningseville/

3

Kik csatlakozhatnak a Szakpolitikai Tudásfórumhoz?
A tudásfórum a regionális fejlesztéspolitikában érintett minden szereplő számára nyitott! A
program a következő célcsoportokat határozta meg:
 Strukturális alapokból finanszírozott programok irányító hatóságai;
 Regionális és helyi hatóságok;
 Ügynökségek, intézmények, non-profit szervezetek.
Elérhető szolgáltatások:


Szakértői segítségnyújtás: A Szakpolitikai Tudásfórum kulcseleme az egymástól való
tanulás, ugyanakkor a közösség tagjai szakértőkhöz is fordulhatnak iránymutatásért.
o Kérdezz a szakértőktől! Regionális fejlesztési stratégiákkal és programokkal
kapcsolatos személyre szabott tanácsadás;
o Külön megkeresésre online és helyszíni kollegális értékelések 1 és összehasonlító
elemzések2 készítése;
o Online vitaórák és webináriumok, melyek a tagok érdeklődéséhez és igényeihez
igazodnak.



Tudásközpont: A program prioritásaihoz kapcsolódó négy tematikus platform
összegyűjti a tematikus cikkeket, szakpolitikai ajánlásokat és a platform tagjaival való
közös munka eredményeit.



Közösség: A közösség tagjai nem csupán a platform kedvezményezettjei, ők hozzák
létre a szakpolitikai tudásfórum valódi hozzáadott értékét, például a kollegális
értékelések készítése során. Minden közösségi tag számára nyitott a lehetőség, hogy
profitáljon a platform szolgáltatásaiból és hozzájáruljon a tevékenységekhez! A
regisztrációs felület itt érhető el



Jó gyakorlat adatbázis: Az interregionális együttműködés hatékony eszköznek
bizonyult a jó gyakorlatok azonosítására, ezek a felfedezések a platformon keresztül
mindenki számára elérhetővé válhatnak. A szakértők által hitelesített, jól bevált
gyakorlatokat bemutató adatbázis a 2017 októberében esedékes régiók és városok
európai hetén (Open Days) kerül bemutatásra, majd azt követően elérhető lesz a
program honlapján.

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 19.
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
Összehasonlító elemzés (benchmarking): A jelentés a megrendelő igényeihez és céljaihoz igazodik,
elemzi a más régiókból származó bevált gyakorlatokat és releváns operatív programokat, továbbá
szakértői ajánlásokat fogalmaz meg. Ez a szolgáltatás helyi, regionális és országos hatóságok számára
érhető el.
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Kollegális értékelés (peer review): A platform szolgáltatásai között a rövidebb online értékelés és az
átfogóbb, helyszíni látogatásra épülő értékelés egyaránt elérhető. A megbeszélések, illetve találkozók
során a kezdeményező fél bemutatja saját helyzetét az értékelésben résztvevők (peers) részére. A
résztvevők a lehetséges megoldások és javaslatok megvitatását követően cselekvési tervet készítenek.
(Kollegális értékelést csak hatóságok kezdeményezhetnek, de bármely regisztrált tag részt vehet
értékelőként.)
2
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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 – megtalálható a következő honlapon: www.keep.eu

III. További hírek
Interreg Volunteer Youth
Egyre bővül az ETE programjaihoz és projektjeihez kihelyezett önkéntesek száma, akik az
Európai Szolidaritási Testület új kezdeményezésének, az Interreg Volunteer Youth-nak (IVY)
köszönhetően próbálhatják ki magukat EU-s környezetben. Az idén tavasszal indított IVY
európai fiatalok számára teremt lehetőséget arra, hogy saját hazájukban vagy más
országban az európai közösségért tevékenykedjenek. Feladatuk, hogy támogassák és
Európa-szerte népszerűsítsék a transznacionális, interregionális vagy határon átnyúló
programok és azok projektjeinek eredményeit, a szolidaritás és az együttműködés
fontosságát és hozzáadott értékét.
Az IVY-hoz 18-30 év közötti európai fiatalok önkéntesként, az Interreg programok és
projektek pedig fogadó szervezetként csatlakozhatnak. Az önkéntesek 2-6 hónapot
tölthetnek a fogadó szervezetnél. Ezalatt az IVY programtól pénzbeli ösztöndíjat kapnak, így
költség a fogadó intézményeket nem terheli.
Az önkéntesek Interreg Reporterként vagy Interreg Project Partnerként dolgoznak a fogadó
intézményeknél. Míg az előbbi feladatkör főleg az információterjesztést segíti a programok
közös titkárságán, az utóbbi a projektek megvalósítása során nyújt célzott, szakmai jellegű
támogatást. A kezdeményezés első önkéntesét a Duna Transznacionális Program (DTP)
budapesti Közös Titkársága fogadta. Azóta az IVY-hez már három magyar fiatal csatlakozott:
Sebesi Nóra júliustól szintén a Duna Transznacionális Program Közös Titkárságán tölt el 6
hónapot, Zsoldos Diána az Interreg Central Europe bécsi titkárságához, Simó Enikő pedig a
SENSES nevű DTP projekthez került. Az önkéntesek rendszeres beszámolót készítenek
élményeikről és tapasztalataikról blogbejegyzések formájában. Ezen kívül videók, újságcikkek,
interjúk és egyéb nyilvános közlemények segítik munkájuk és az Interreg programok
láthatóságának növelését. Kreativitásukkal és elhivatottságukkal nagyban hozzájárulnak
ahhoz, hogy minél több európai polgár értesüljön az EU kohéziós politikájának eredményeiről.
További részletekért látogasson el az IVY honlapjára: www.interregyouth.com

Módosult a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
16/2015. (V. 29.) NGM rendelet
Megjelent a Magyar Közlöny 160. számában a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendeletnek a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvénnyel
összefüggő módosításáról szóló 28/2017. (X. 3.) NGM rendelete. A transznacionális és egyes
interregionális együttműködési programok hazai kedvezményezettjei által nyújtható
biztosítékok köre – mind a hazai társfinanszírozás, mind a kifizetett előleg vonatkozásában
szűkült.
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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 programról:

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