HÍRLEVÉL
az

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

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
Megjelent 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.

Megjelent az INTERREG EUROPE program második „Peer
review” felhívása
A felhívás azon helyi, regionális és nemzeti fejlesztési
programokért
felelős
hatóságok
számára
kínál
lehetőséget, akik szeretnének nemzetközi együttműködést
kialakítani és javaslatokat kapni más európai régióktól.

Lezárult a Duna Transznacionális Program harmadik
pályázati felhívásának első fordulója
A tematikus szűkítéssel megjelent kétlépcsős pályázati
felhívásra 276 előpályázat érkezett.
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Interreg CENTRAL EUROPE Program
Megjelent a program negyedik pályázati felhívása, amelynek célja a jelenleg futó 85
projekt eredményeinek hasznosítása. A felhívás július 5-ig áll nyitva, körülbelül 10 millió EUR
ERFA támogatási kerettel. Célja a projekteredmények regionális és helyi szinten történő
továbbadása, valamint a kapcsolódó szakpolitikák továbbfejlesztése. A felhívás további
fontos eleme a közvetlen bizottsági irányítás alatt álló programok projekteredményeinek
beépítése (pl. Horizon 2020, LIFE). E kereteknek megfelelően a pályázatoknak legalább két
Interreg CE projekt (a 7 tématerületen dolgozó 44 projektből) és legalább egy központi EU
forrásból finanszírozott projekt (pl. Horizon2020, LIFE) eredményeit kell tovább vinnie. A
pályázó nemzetközi konzorciumok legalább felerészben a továbbfejleszteni kívánt CE
projektek partnereiből kell, hogy álljanak, és tartalmazniuk kell legalább egy partnert egy
olyan projektből, amelyet közvetlen bizottsági irányítás alatt álló program finanszíroz.
Hét tématerületen nyújthatók be a korábbi projektek eredményeivel foglalkozó pályázatok,
a témakörökről és az azokkal foglalkozó 44 futó projektekről bővebb információ a
pályázati útmutató első mellékletében található (Application Manual, Annex 1)
1. ipar 4.0 és korszerű gyártási rendszerek,
2. szociális vállalkozás,
3. középületek energia hatékony felújítása,
4. alacsony CO2 kibocsátású mobilitás és levegőminőség,
5. klímaváltozás és kockázat-megelőzés,
6. veszélyeztetett kulturális örökség (helyszín/építmény) valamint
7. a periférikus és határtérségek TEN-T hálózatokhoz való kapcsolódása.
Partnerséggel kapcsolatos további fontos kitétel, hogy az intézmények témakörönként
csak egy pályázatban vehetnek részt.
A felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi rendezvények és támogató anyagok segítik a
pályázók felkészülését:
•
•
•

Az Európai Bizottság május 7-én tájékoztató napot rendez Brüsszelben, amely a
Horizon2020 projektekkel való kapcsolatépítést segíti.
A projektötletek megosztására és partnerkeresésre online felület és LinkedIn
csoport kínál lehetőséget.
Minden projektötlet esetében egy alkalommal a Közös Titkárság kötelező
személyes konzultációt biztosít a vezető pályázó számára.

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

INTERREG EUROPE Program
Ismét elérhető az Interreg Europe Program Szakpolitikai Tudásfórumának szolgáltatása. A
peer review (szakértői értékelés) azon helyi, regionális és nemzeti hatóságok számára kínál
lehetőséget, akik fejlesztési programjukhoz nemzetközi együttműködés keretében
szeretnének hasznos javaslatokhoz jutni.
A véleményezés során a hasonló problémákkal küzdő térségek (peerek) helyszíni látogatás
keretében megismerik a kezdeményező fél helyzetét és kihívásait. Ezt követően
tapasztalataik alapján javaslatokat fogalmaznak meg az adott fejlesztési program vagy
stratégia hatékonyabb végrehajtása érdekében. A szolgáltatás angol nyelvű.
A szakértői értékelésre való jelentkezés határideje 2019. június 28. További információk
találhatóak a program honlapján, a legfontosabb tudnivalókat a pályázati
felhívás foglalja össze.
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Márciusban döntés született az INTERREG EUROPE negyedik felhívásának pályázatairól. A
jóváhagyott 74 projektben 20 hazai partner vesz részt, közülük 4 vezető partneri szerepben.
A Monitoring Bizottság döntése nyomán a program projektekre szánt teljes költségvetése
lekötésre került.

Duna Transznacionális Program
Március elején zárult a Duna Transznacionális Program harmadik pályázati felhívásának
első fordulója. A beérkezett 276 előpályázat értékelése megkezdődött. A Monitoring
Bizottság döntése nyomán a második fordulóba jutó konzorciumok várhatóan
szeptemberben kezdhetik meg a részletes főpályázatok kidolgozását.
A program 2016-os első pályázati felhívása keretében megvalósult együttműködési
projektek végrehajtása a végéhez közeledik. A projektek eredményeit bemutató zárórendezvények folyamatosan bővülő listája itt található.
Június 27-28-án Bukarestben rendezik az Duna Régió Stratégia nyolcadik éves fórumát,
melyre itt lehet jelentkezni. A rendezvényen a Duna Transznacionális Program is képviselteti
magát.

ESPON 2020 Program
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 „Online Learning Platform” felületete távképzési lehetőségeket
kínál az ETE programok és projektek végrehajtásában közreműködő szervezeteknek. A
platform a következő linken érhető el: http://learning.interact-eu.net. A program
holnapján további információk találhatók, többek között a közeljövőben várható
rendezvényekről is: http://www.interact-eu.net/
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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
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