HÍRLEVÉL
az

Interreg CENTRAL EUROPE, Duna, INTERREG EUROPE,
ESPON 2020 és INTERACT III programokról
2019. január

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. A 2014-2020-as időszakban Magyarországot érintő ETE programok teljes
körét hírlevelünk 2015. februári száma mutatta be, amely ezen a linken érhető el.
Az ETE programok iránt érdeklődők az alábbi e-mail címen kérhetik felvételüket a hírlevél
címzettjei közé: bela.hegyesi@pm.gov.hu

A hírlevél tartalmából
Március 8-án zárul a Duna Transznacionális Program új
pályázati felhívásának első fordulója
A tematikus szűkítéssel megjelenő kétfordulós pályázat
keretében közel 60 millió euró uniós támogatás kerül
meghirdetésre.

Döntés született az INTERREG CENTRAL EUROPE harmadik
felhívásának pályázatairól
A jóváhagyott 44 projektben 51 hazai partner vesz részt,
közülük 6 vezető partneri szerepben.

Tavasszal várható az INTERREG CENTRAL EUROPE negyedik
pályázati felhívása
A felhívás célja a futó 85 Interreg CENTRAL EUROPE projekt
ígéretes eredményeinek regionális és helyi szinten történő
továbbadása, valamint a kapcsolódó szakpolitikák
fejlesztése.
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Interreg CENTRAL EUROPE Program
2017. szeptember 21. és 2018. január 25. között állt nyitva az Interreg CENTRAL EUROPE
transznacionális program harmadik pályázati felhívása. A beérkezett 191 pályázat formai
értékelése és relevancia szűrése után 127 pályázat került tartalmi értékelésre. A program
bécsi Közös Titkársága elvégezte a benyújtott projekt-koncepciók tartalmi értékelését, a
tagországok képviselőiből álló Monitoring Bizottság pedig 2019. január 15-16-i ülésén
meghozta támogatási döntését.
A jóváhagyott 44 pályázatban 51 magyar projektrész szerepel, 6 projekt hazai vezetésű.
A nyertes pályázatok listája itt érhető el.
A tervek szerint 2019 tavaszán nyílik meg a program negyedik pályázati felhívása,
amelynek célja a jelenleg futó 85 projekt ígéretes eredményeinek hasznosítása. A felhívás
2019. március 4 és július 5 között áll majd nyitva, körülbelül 10 millió EUR ERFA támogatási
kerettel. A felhívás a projekteredmények regionális és helyi szinten történő továbbadására,
valamint a kapcsolódó szakpolitikák továbbfejlesztésére nyújt lehetőséget. A KT javaslata
és a MB döntése alapján hét tématerületen nyújthatók be pályázatok: ipar 4.0 és korszerű
gyártási rendszerek, szociális vállalkozás, középületek energia hatékony felújítása, alacsony
CO2 kibocsátású mobilitás és levegőminőség, klímaváltozás és kockázat-megelőzés,
veszélyeztetett kulturális örökség (helyszín/építmény) valamint a periférikus és
határtérségek TEN-T hálózatokhoz való kapcsolódása. A felhívás fontos eleme a közvetlen
bizottsági irányítás alatt álló programok (pl. Horizon 2020, LIFE) projekteredményeinek
beépítése. A felhívás – jellegéből adódóan – az első két felhívás projekt-partnereinek
kiemelt aktivitására számít.
A felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi rendezvények és támogató anyagok segítik a
pályázók felkészülését:
•
•
•
•

A Közös Titkárság tematikus rendezvényt szervez április 3-4, Bécsben a futó
Interreg Central Europe projektek számára, mely segíti az azonos témával
fogalakozó partnerek közti kapcsolatépítést.
Az Európai Bizottság a tervek szerint májusban tájékoztató napot rendez
Brüsszelben, amely a Horizon2020 projektekkel való kapcsolatépítést segíti.
A projektötletek megosztására és partnerkeresésre a márciusban megnyíló
online felület és LinkedIn csoport kínál lehetőséget.
Minden projektötlet esetében egy alkalommal a Közös Titkárság kötelező
személyes konzultációt biztosít a vezető pályázó számára.

Felhívással kapcsolatos további információk:
www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html

Duna Transznacionális Program
Az Európai Bizottság jóváhagyta a DTP együttműködési programdokumentumának
módosítását, és ezzel hivatalosan is megjelenhet a program új pályázati felhívása. A
harmadik nyílt felhívás dokumentumai és legfontosabb tudnivalói már elérhetőek. A
kétfordulós pályázat első körében egy rövid előpályázatot nyújthatnak be a pályázók
(Expression of Interest), a tervezett projekt fő jellemzőivel: beavatkozási logika, stratégiai
jelentőség a DTP szempontjából, transznacionális jelleg és hatás, tervezett partnerség és
költségvetés. A pályázat keretében közel 60 millió euró uniós támogatás kerül
meghirdetésre.
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A pályázat tematikus fókusszal jelenik meg, a specifikus célkitűzések egy része szűkítés
nélkül (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 és 4.1), más részük tematikus fókusszal (1.1, 1.2, 2.1 és 3.1) kerül
meghirdetésre. A tematikus szűkítéssel kapcsolatos alapvető információkat az alábbi
táblázat tartalmazza. Minden célkitűzés esetében részletes tematikus iránymutatás
(factsheet) segíti a projektfejlesztést, amely a pályázati anyagok között található.
Segítségek a projektfejlesztéshez:
•

A projektötletek megosztására és partnerkeresésre az alábbi fórum kínál
lehetőséget.

•

Az program hazai kapcsolattartójától kérhető email-en vagy telefonon tájékoztatás,
illetve személyes konzultáció.
Az elérhetőségek a hírlevél utolsó oldalán
találhatóak.

•

A 2018. november 27-én szervezett nemzeti tájékoztató nap előadásai az alábbi
linken érhetőek el.

•

Minden projektötlet esetében egy alkalommal a program budapesti Közös
Titkársága személyes konzultációt biztosít a pályázó számára. Telefonos vagy
személyes konzultáció e-mailen keresztül kérhető a Közös Titkárság adott prioritásért
felelős munkatársától a projekt koncepció mellékletével.

INTERREG EUROPE Program
A 2018. május 7. és június 22. között nyitva álló negyedik pályázati felhívás tartalmi
értékelése jelenleg is zajlik, támogató döntés 2019 tavaszára várható.

ESPON 2020 Program
Az ESPON 2020 program aktuális közbeszerzési felhívásairól a program honlapján
tájékozódhatnak, a program aktualitásairól pedig az ESPON 2020 Hírlevél 27. számában
olvashatnak. A 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: gabriella.lilian.csintalan@pm.gov.hu

INTERACT III Program
Az INTERACT III Program elindította az „Online Learning Platform” felületet, amely
távképzési lehetőségeket kínál az ETE programok végrehajtásában közreműködő
szervezeteknek. Az online kurzusok listája egyre bővül, jelenleg az „Inter-programme
capacity and competence”, az „Evaluation made easy” és az „Introduction to
presentation and facilitation skills” képzések elérhetőek. A platform – az Interact adatbázis
felhasználónév és jelszó megadását követően – a következő linken elérhető:
http://learning.interact-eu.net

3

ETE programok honlapja:

www.interreg-central.eu

www.interreg-danube.eu

www.espon.eu

www.interregeurope.eu

www.interact-eu.net

Bővebb információ az Interreg CENTRAL EUROPE, Duna és INTERREG EUROPE
programokról:

Hegyesi Béla (PM)
06 1 89 60 594; 06 30 475 85 73
bela.hegyesi@pm.gov.hu

Bővebb információ az ESPON 2020 programról:

Csintalan Lilian (PM)
06 1 896 54 30; 06 30 814 85 49
gabriella.lilian.csintalan@pm.gov.hu

4

