HÍRLEVÉL
az Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON 2020
és INTERACT III programokról
2015. december

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

Az Interreg programok 25 éve
Az európai területi együttműködéseket ösztönző, három programozási perióduson (1990-2006)
keresztül működő Interreg közösségi kezdeményezés, majd a 2007-től az uniós kohéziós
politika önálló célkitűzésévé váló európai területi együttműködési programok idén
ünnepelték fennállásuk 25. évfordulóját. E jeles esemény alkalmából az európai intézmények
is kiemelt figyelmet szenteltek az európai területi együttműködésnek. Az EU intézményeinek
témában kiadott álláspontját az alábbi linkeken ismerheti meg.
Európai Bizottság:

„A határon átnyúló együttműködés fennmaradó akadályainak
leküzdése”
A nyilvános konzultáción 2015. december 21-ig bárki részt vehet.

Az Európai Unió Tanácsa:

„A Tanács következtetései a 25 éves európai területi
együttműködésről (Interreg) és annak hozzájárulásáról a
kohéziós politika céljainak megvalósításához”

Európai Parlament:

„A jó gyakorlatok és innovatív kezdeményezések” (tárgyalás
alatt)

Régiók Bizottsága:

„Az INTERREG 25 éve – Új impulzus a határon átnyúló
együttműködéshez”
„A határokon átnyúló együttműködés erősítése: szükség van-e
jobb szabályozási keretre?”

Luxemburgi EU elnökség:

Elnökségi
következtetések
a
területfejlesztésért
és
a
városfejlesztésért
felelős
uniós
miniszterek
információs
találkozójáról
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II. Hírek az Interreg CENTRAL EUROPE, és a DUNA transznacionális
programokról, valamint az INTERREG EUROPE, ESPON 2020 és
INTERACT III interregionális programokról
1. A transznacionális és interregionális programok hazai végrehajtási szabályai
A 2014-2020 programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális
együttműködési programokban a hazai kedvezményezettek eredményes részvételét
biztosítandó, a magyar kormány elfogadta a Duna Transznacionális Program és az Interreg
CENTRAL EUROPE transznacionális, valamint az INTERREG EUROPE interregionális programok
nemzeti szintű feladatainak ellátását szabályzó jogszabályt.
A kormányrendelet rögzíti az uniós támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás
hitelesítésének, ellenőrzésének részletes szabályait, továbbá a szabálytalanságkezelésre, a
csekély összegű támogatásra, valamint az európai területi együttműködés célkitűzés
keretében megvalósuló programok és projektek lebonyolítását támogató monitoring és
információs rendszerre vonatkozó speciális rendelkezéseket is megállapít.
A végrehajtási rendelet szabályozza a Magyarországról irányított Duna Transznacionális
Program végrehajtási intézményeinek feladatait is, különös tekintettel a pályáztatásra, a
pénzügyi lebonyolításra, valamint az ellenőrzésre és az audit hatóság hatáskörébe tartozó
feladatok ellátására.
Jogszabályi háttér: 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban
az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és
interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

2. Hazai társfinanszírozás és uniós forrás megelőlegezése a transznacionális és
egyes interregionális programok esetében
A Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE (Közép-európai) Program,
valamint az INTERREG EUROPE Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes
projektek hazai kedvezményezettjei hazai társfinanszírozást kaphatnak külön pályáztatás
nélkül, támogatási szerződés 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 pedig a
projektrész teljes költségvetésének maximum 10,0 százaléka.
A Duna Transznacionális Programban, az Interreg CENTRAL EUROPE (Közép-európai)
Programban, valamint az INTERREG EUROPE Program keretében meghirdetett pályázatokon
nyertes projektek hazai kedvezményezettjei kérhetik - az uniós támogatási szerződés
hatálybalépését követően - az európai uniós hozzájárulás maximum 30 százalékának a
megelőlegezését, amennyiben a projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy
meghaladja az 550 ezer eurót.
Jogszabályi háttér: 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok
kezeléséről és felhasználásáról

3. Interreg CENTRAL EUROPE program
Az Interreg CENTRAL EUROPE program első pályázati felhívásának második fordulója 2015.
december 4-én lezárult: az első fordulóban támogatott 91 konzorciumból 90 nyújtotta be a
részletesen kidolgozott pályázati anyagot. A benyújtott 90 pályázatban 105 magyar partner
vesz részt, 6 vezető partneri szerepben. A támogatói döntés 2016 áprilisában várható. Az
ugyancsak 2016. áprilisban megjelenő második pályázati felhívás egykörös és nyílt pályázati
rendszerben kerül meghirdetésre - azaz továbbra is az összes specifikus cél pályázható lesz –
és a pályázati időszak előreláthatóan 2016. június végéig tart majd.
Az Interreg CENTRAL EUROPE program honlapja: http://www.central2020.eu/
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4. 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 értékelés és döntéshozatal után a legígéretesebb tervek
készítői kapnak majd felkérést a projektek részletes kidolgozására.
A program Közös Titkársága által készített statisztika alapján összesen 547 érvényes pályázat
érkezett, melyből a legtöbbet, 115-öt, magyar Vezető Pályázó nyújtott be. Magyarországot
követően a vezető pályázók tekintetében Románia (97) és Szlovénia (93) bizonyult a
legaktívabbnak.
A program által támogatott területek közül a 2.2 specifikus célkitűzés volt a legnépszerűbb a
pályázók körében 119 pályázattal, mely a természeti és kulturális örökség, valamint az
erőforrások fenntartható használatának elősegítését célozza. Ezt követően a kutatás-fejlesztés
és társadalmi innováció területei bizonyultak népszerűnek.
További, részletesebb statisztikákat a Duna Transznacionális Program 1. Hírlevelében
olvashatnak.
Az első fordulóban benyújtott projekttervekről 2016 márciusában hoz majd döntést a program
monitoring bizottsága.
A Duna Transznacionális Program honlapja: http://www.interreg-danube.eu

5. INTERREG EUROPE (IE) program
A program első pályázati felhívása július 31-ig állt nyitva a pályázók számára. Az első
pályázati felhívás keretében összesen 262 pályázat érkezett be a program Közös
Titkárságához, melyből tizenháromban magyar vezető partner vállalta a projekt
koordinálását.
A beérkezett pályázatokat először formai szempontból tekintette át a program közös
titkársága, mely keretében különösen azt vizsgálták, hogy a bevont régiók mindegyike
azonosította-e a javítani kívánt szakpolitikai eszközt (pl. operatív programot) és bevonta-e
annak felelős szervét a projektbe (de legalább megszerezte annak támogatását az
együttműködéshez („letter of support”)). Jogosultsági feltétel volt továbbá, hogy a projektbe
bevont támogatási programok legalább fele a Strukturális Alapokból (SA) finanszírozott forrás
legyen (nemzeti végrehajtású SA operatív program vagy ETE program).
Döntést a nyertes projektekről 2016 februárjában hoz a monitoring bizottság. A program
második pályázati felhívása 2016 áprilisában nyílik meg az érdeklődők számára. A Közös
Titkárság előreláthatólag már 2016 februárjától, tehát a pályázati felhívás megjelenése előtt
konzultációs lehetőséget fog biztosítani a Vezető Pályázók részére.
Az INTERREG EUROPE program honlapja: http://www.interregeurope.eu/

6. ESPON 2020 program
Az ESPON 2020 program esetében elérhetővé váltak az első közbeszerzési felhívások. A
program tartalmának megvalósításáért felelős ESPON Európai Területi Társulás az első
specifikus célkitűzés alá tartozó hét alkalmazott kutatási projekthez keres külső szakértőket. A
felhívásokkal kapcsolatos további információk az NGM által készített ESPON 2020 Hírlevél 4.
számában olvashatók.
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/
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7. INTERACT III program
A program tervezéséért felelős nemzetközi munkacsoport 2014 decemberében fogadta el az
együttműködési programdokumentumot, majd a program tartalmával és finanszírozásával
való tagállami egyetértésről szóló nyilatkozatok aláírását követően, az irányító hatóság 2015.
április 19-én benyújtotta a programot az Európai Bizottsághoz. Az Európai Bizottság 2015.
augusztus 13-án jóváhagyta az INTERACT III együttműködési programot.
Az INTERACT III program honlapja: http://www.interact-eu.net/

Hasznos linkek
A KEEP rendszer (Knowledge and Expertise in European Programmes) egy átfogó területi
együttműködési projektadatbázis, amely egyedülálló módon aggregált információt nyújt
több, mint 16 000 INTERREG projektről és azok kedvezményezettjeiről, és lefedi a 2000-2006-os
és a 2007-2013-as programozási időszakban a határon átnyúló – ideértve az EU külső határai
mentén az Előcsatlakozási Eszköz (IPA) hatálya alá tartozó, valamint Európai Szomszédsági
Eszköz (ENI) keretében finanszírozott – programokat, a transznacionális és interregionális
együttműködési programokat.
Az ESPON és az INTERACT együttműködése eredményeképpen a KEEP felhasználók jelenleg
30 térkép segítségével 11 tematikus terület vonatkozásában (az éghajlatváltozástól a
közlekedés és mobilitáson keresztül a természeti erőforrások fenntartható használatáig)
követhetik nyomon a nemzetközi partnerségek megoszlását és az általuk megvalósított
projekteket az egyes régiókban.
Az INTERACT Program által finanszírozott rendszer továbbfejlesztése folyamatos, amelynek
révén a KEEP a 2014-2020-as programperiódusban új – akár a makroregionális stratégiákhoz is
kapcsolódó – partnerségek kialakulásához is hozzájárul.
Az európai együttműködési programok, illetve projektek adatbázisa megtalálható a
következő honlapon: www.keep.eu

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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