HÍRLEVÉL
az

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

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 az EU kohéziós politikájának részeként
megvalósuló Magyarországot érintő európai területi együttműködési (más néven Interreg)
programok teljes körét hírlevelünk 2015. februári száma mutatta be, amely ezen a linken
érhető el.
Az Interreg programok iránt érdeklődők a bela.hegyesi@pm.gov.hu e-mail címen kérhetik
felvételüket a hírlevél címzettjei közé, és ugyanezen az e-mail címen lehet a leiratkozási
szándékot is jelezni.

A tartalomból
Induló transznacionális projektek
Döntés született az Interreg CENTRAL EUROPE és a Duna
Transznacionális
Program
legutóbbi
pályázati
felhívásainak pályázatairól.

A 2014-2020 közötti Interreg programok hozadékai
Néhány példa az Interreg Europe, Espon 2020, Interact III,
valamint
a
transznacionális
programok
hasznos
eredményeire.

Megkezdődött
előkészítése
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Induló transznacionális projektek
Interreg CENTRAL EUROPE Program – negyedik pályázati felhívás
Decemberi ülésén a program monitoring bizottsága döntést hozott a negyedik pályázati
felhívásra érkezett pályázatokról. A 10 millió eurós ERFA kerettel meghirdetett felhívás célja
a már megvalósult CENTRAL EUROPE projektek eredményeinek továbbadása, illetve a
kapcsolódó közvetlen bizottsági irányítás alatt álló központi programok (pl. Horizon 2020,
LIFE) projekteredményeinek beépítése volt.
Hét tématerületen pályázhattak a korábbi projektek kedvezményezettjei:
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.
A jóváhagyott kilenc projekt mind a hét tématerületet lefedi. A kilencből öt projektben
vesz részt összesen hat magyar partner. A nyertes projektek listája és tartalma itt olvasható.

Interreg Duna Transznacionális Program – harmadik pályázati felhívás
Novemberben zárult a Duna Transznacionális Program harmadik pályázati felhívásának
második fordulója. A program monitoring bizottságának májusi döntése nyomán a
beérkezett 91 pályázatból 36 került jóváhagyásra. A nyertes pályázatok közül 31-ben vesz
részt magyar partner, összesen 58 projektrésszel. A jóváhagyott projektek részletei a
konzorciumokkal történt szerződéskötést követően lesznek elérhetőek a program
honlapján.

A 2014-2020 közötti Interreg programok hozadékai
Falu Város Régió – fókuszban a falu, tanya, vidék

Elektronikus formában is elérhető a Falu Város Régió című hazai
területfejlesztési szakmai folyóirat azon lapszáma, melynek
fókuszában a kistelepülések, a falvak és a tanyák állnak.
A kiadvány betekintést nyújt többek között a városok és a vidék
kapcsolatának alakulásába, a vidékfejlesztés eredményeibe és
a hátrányos helyzetű települések fejlődésébe, de olvashatók jó
példákat bemutató esettanulmányok, tudományos közlések is.
A lapszámban – amely itt érhető el – néhány Interreg projekt
eredménye is bemutatásra került az „ETE programok a vidék
fejlődéséért” című fejezetben.
A folyóirat valamennyi lapszáma elérhető itt.
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A transznacionális együttműködés vívmányai
Az Európai Bizottság Regionális Politika Igazgatóságának berkeiben készült az a rövid
összeállítás, amely a transznacionális – köztük a Magyarország részvételével megvalósuló
Duna és CENTRAL EUROPE - programok értékeire hívja fel a figyelmet. A kiadvány
elektronikus formában itt érhető el.
Az Európai Unió Duna Régió Stratégiájának magyarországi végrehajtásának
koordinálásáért felelős munkatársai is készítettek egy összeállítást a „vízminőség” és a
„környezeti kockázatok” prioritásterületeken 2017-2019 között megvalósult nemzetközi
együttműködési projektekről, amely itt érhető el.

INTERREG EUROPE program
Az Interreg Europe program Szakpolitikai Tudásfórumának (Policy Learning Platform, PLP)
célja a program végrehajtása során felhalmozott tudás megosztása. Összehozza a hasonló
érdeklődésű döntéshozókat, szakértőket és a regionális fejlesztéspolitikában érintett
valamennyi szereplőt és lehetőséget teremt közösségépítésére, projektek közötti szinergiák
kiaknázására és együttműködésre a tagok között.
A PLP segíti a résztvevőket abban, hogy tanuljanak a már megvalósított projektekből, ezen
kívül beazonosítja az új és releváns jó gyakorlatokat, külső szakértői segítséget biztosít
érdeklődő projekt partnerek számára, továbbá lehetőséget biztosít az EU-ban érvényesülő
legújabb tematikus trendek felfedezésére, illetve tudás megosztására. A tudásfórum a
regionális fejlesztéspolitikában érintett minden szereplő számára nyitott.
A
https://www.interregeurope.eu/policylearning/
honlapon
minden
információ
megtalálható a szolgáltatásokról, soron következő webináriumokról és a 2014-2020-as
időszakban megvalósított projektek eredményeiről a program által támogatott tematikus
célok szerint rendszerezve. A PLP keretében a következő szolgáltatások vehetők igénybe:








Szakértői segítségnyújtás: A Szakpolitikai Tudásfórum kulcseleme az egymástól való
tanulás „peer review” szolgáltatás keretében, ugyanakkor a közösség tagjai
szakértőkhöz is fordulhatnak iránymutatásért. Így PLP által működtetett helpdesken
keresztül személyre szabott választ kaphatnak az adott szakpolitikai kérdésükre. A
PLP szakértői ezen felül segítik a hálózatépítést a hasonló érdeklődésű szakemberek
kapcsolatépítését („matchmaking sessions).
Tudásközpont: A program prioritásaihoz kapcsolódóan a program szakértői
szakpolitikai ajánlásokat (policy brief) fogalmaznak meg, tematikus hírleveleket
állítanak össze, webináriumokat szerveznek és megosztják 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
kollegiális értékelések készítése során. Minden tag számára nyitott a lehetőség,
hogy profitáljon a platform szolgáltatásaiból és hozzájáruljon a tevékenységekhez,
illetve javasoljon megvitatásra szánt témákat a webinárumokra. 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 váltak.

Az Interreg Europe program 2020. április 23-i webináriuma átfogóan mutatja be a
Szakpolitikai Tudásfórumot és az annak keretében nyújtott szolgáltatásokat. A webinárium
itt tekinthető meg.

INTERACT III program
Az INTERACT III program „Online Learning Platform” felülete távképzési lehetőségeket kínál
az Interreg programok és projektek végrehajtásában közreműködő szervezetek számára. A
platform a következő linken érhető el: http://learning.interact-eu.net.
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A program holnapján folyamatosan frissülő információ található, többek között a
közeljövőben várható rendezvényekről is: http://www.interact-eu.net/
A www.keep.eu linken elérhető adatbázis pedig egy átfogó képet ad az európai területi
együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló programokról és projektekről.

ESPON 2020 program
Az ESPON 2020 program felhívásai iránt érdeklődők az alábbi e-mail címen kérhetik
felvételüket az ESPON 2020 Hírlevél címzettjei közé: gabriella.lilian.csintalan@pm.gov.hu
Az ESPON Európai Területi Társulás (ETT) közbeszerzési felhívást hirdet az alábbi projektre
vonatkozóan:


"ESPON LAKES - Targeted territorial analysis of spatial progress and integrated
development opportunities of large lakes in Europe"
A célzott elemzési projekt célja, hogy tudományos alapot teremtsen az európai
nagy tavak hatékony fejlesztéséhez, valamint támogatást kínáljon a legfontosabb
kihívások azonosításához és a térség versenyképességét támogató keretrendszer
kialakításához.
Vezető érdekelt fél: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség (HU)
Maximálisan szerződhető összeg: 230.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. június 22. 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-lakes-targeted-territorialanalysis



"The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan
Areas and Cities (METRO)”
A célzott elemzési projekt megvizsgálja és összehasonlítja a kohéziós politika
városfejlesztési szakpolitikák tervezésében és végrehajtásában játszott szerepét,
figyelembe véve a tapasztalatokat és kialakult gyakorlatokat, illetve azok területi
hatásait.
Vezető érdekelt fél: Metropolitan City of Turin (IT)
Maximálisan szerződhető összeg: 240.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. június 22. 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/role-and-future-perspectivescohesion-policy-planning-metropolitan



"Sustainable Transport Infrastructure in the Strategic urban region Eurodelta (STISE)"
A célzott elemzési projekt hozzájárul a területi bizonyítékok széles körű
felhasználásához, európai perspektívával kiegészítve a nemzeti, regionális és helyi
szintű szakpolitikákat.
Vezető érdekelt fél: Province of Zuid-Holland (NL)
Maximálisan szerződhető összeg: 270.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. június 22. 14:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/sustainable-transportinfrastructure-strategic-urban-region-eurodelta



"ESPON TIA Tool 2020-2022"
A projekt célja az interaktív és felhasználóbarát ESPON területi hatásvizsgálat (TIA)
webes alkalmazás továbbfejlesztése és fenntartása, továbbá az eszköz használatát
elősegítő képzések támogatása.
Maximálisan szerződhető összeg: 80.000 euró
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. június 8., 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-tia-tool-2020-2022

 „ESPON Territorial indicators based on big data”

A projekt célja, hogy magán digitális platformszolgáltatókkal együttműködésben
megalkosson egy olyan keretrendszert, amely lehetővé teszi nagymennyiségű adat
rendszeres megosztását és kinyerését területi mutatók fejlesztése céljából,
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közpolitikai elemzések számára. A projekt továbbá javasol egy területi indikátor
listát, amely magán digitális platformokról származó nagy mennyiségű komplex
adat felhasználásával elemezhető, valamint egy rövid leírást a kiválasztott mutatók
alapján megállapítható területi trendekről.
Maximálisan szerződhető összeg: 160.000 €
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. július 6., 16:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-territorial-indicatorsbased-big-data

 „Outreach products and the ESPON visual identity: Editing, graphic design, layout

and printing”
A program felhívást hirdet (egy vagy több szerződés keretében) kommunikációs
termékek és szolgáltatások biztosítására, illetve az ESPON vizuális megjelenésének
továbbfejlesztésére.
o 1. tétel: Szerkesztői szolgáltatások angol nyelven, maximálisan szerződhető
összeg: 18.000 €
o 2. tétel: Grafikai szolgáltatások, maximálisan szerződhető összeg: 80.000 €
o 3. tétel: Nyomtatási szolgáltatások, maximálisan szerződhető összeg: 45.000 €
Az ajánlat megküldésének határideje: 2020. július 8., 15:00
A felhívás megtekinthető a következő oldalon:
https://www.espon.eu/outreach-products-and-espon-visual-identity-editinggraphic-design-layout-and-printing

“Európa területi helyzetképe – State of the European Territory”

Megjelent az Európa területi helyzetképe című ESPON jelentés,
amely az EU 2020+ szakpolitikai célkitűzésekhez igazítva
mutatja be az ESPON eredményeket.
A kiadvány célja, hogy támogatást nyújtson a 2020 utáni
időszak tervezési folyamatához.
A jelentés hagyományos kiadványként letölthető, valamint
interaktív térképeket tartalmazó online formában is elérhető az
alábbi honlapon: https://soet.espon.eu/

Megkezdődött a 2021-2027-es időszak INTERREG programjainak
előkészítése
A programok előkészítésének jogi, pénzügyi kereteit az Interact program honlapján
található
prezentáció
mutatja
be:
http://www.interact-eu.net/#o=cooperationprogrammes/interreg-post-2020
A Magyarország részvételével megvalósuló transznacionális és interregionális programok
esetében a következő előkészítő lépések valósultak meg eddig:
- a programalkotó országok képviselői programozó munkacosport keretében egyeztetik a
jövőbeli programok lehetséges irányait, tartalmi és technikai részleteit;
- készülnek a programok tartalmát megalapozó területi elemzések és értékelések;

5

- megkezdődtek a nemzetközi és partnerországi egyeztetések az érintett nemzeti,
regionális és helyi szereplőkkel, érdekeltekkel;
- az Európai Bizottság ajánlásokat készített az egyes programokat illetően (az Interreg
CENTRAL EUROPE programé itt, a Duna Transznacionális Program számára készült bizottsági
ajánlás pedig itt érhető el).

Az Interreg programok honlapjai:

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:

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