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Négy „K” 

• Közös projekt fejlesztés és kidolgozás (joint development); 

• Közös megvalósítás (joint implementation); 

• Közös projekt költségvetés (joint financing); 

• Közös projekt menedzsment (joint project management); 
 

Határon átnyúló jelleg: 

• Megvalósítás igénye mindkét oldalon jelentkezik, a célcsoportok a határ mindkét oldalán 
beazonosíthatóak; 

• A projekt olyan problémára kínál megoldást, amely ténylegesen határon átnyúló 
dimenzióban értelmezhető; 

 

Határon átnyúló hatás: 

• A projekt eredményei hozzáadott értéket eredményeznek a célterületen, hatásuk hosszú 
távú, projekt zárás után is megmarad; 

• A hatás közvetlenül is kapcsolódik a projekt tevékenységeihez és a meghatározott 
célcsoportokhoz; 

Határon átnyúló dimenzió 



Partnerség: legalább egy magyar és egy határon túli szervezet a jogosult 
programterületről. (ENPI program kapcsán min. 1 ukrán partner) – ETT kivétel 

Vezető Partner elve: a projektben résztvevő partnereknek Vezető Partnert kell kijelölniük 
maguk közül: 

• Kapcsolatot teremt a program és projekt között; 

• Benyújtja a pályázatot a partnerség nevében; 

• Aláírja a közösségi forrásra vonatkozó támogatási szerződést; 

• Felel és biztosítja a projekt hatékony megvalósítását; 

• Felel a közösségi támogatás partnerek felé történő továbbutalásáért; 

• Felel a koordinációs és adminisztrációs feladatokért projekt szinten. 

Projekt Partnerek (vezető partner munkájának támogatása!) 

• Vállalt feladatok időbeni és minőségi teljesítése; 

• Önerő biztosítása; 

• Partnerekkel való hatékony együttműködés; 

• Állami társfinanszírozásra vonatkozó szerződés aláírása, illetve az abból adódó 
kötelezettségek teljesítése; 

Alapvelvek 



Finanszírozás jellege: 

• Utófinanszírozás! (felmerült és kifizetett költségek elszámolhatósága) 

Finanszírozás módja: 

• 85% közösségi hozzájárulás (ENI programban 90%) 

• 10% hazai társfinanszírozás (alanyi jogon, közösségi szerződés 
megkötését követően, előleg formájában) 

• 5% önerő (benyújtáskor igazolandó) 

• likviditás biztosítása az 5% önerőn túl (minimum 6 hónap)! 

Finanszírozási segítségnyújtás: 

Közösségi források államháztartásból történő előfinanszírozása 

Pénzügyi aspektus 



Előkészítés / pályázat benyújtás 

• Angol mint programnyelv (két nyelv hátránya értékelés  során); 
• Teljes dokumentáció ismerete (programdokumentum, felhívás, elszámolási 

útmutató); 
• Minimum beadási követelmények (kizárási ok), hiánypótlási határidő betartása;  
• Magas színvonalú pályázat kidolgozása: költségterv és megvalósítható ütemterv 

(többkörös egyeztetés partnerrel, szükséges hatósági engedélyezés időbeni 
elindítása); 

• Folyamatos tájékoztatás a vezetőség irányába (vállalt költségek, indikátorok, 
ütemterv, kötelezettségek már az elején tisztázottak legyenek); 

• Vezető partner időbeni meghatározása (már előkészítés koordinációja is fontos) 
+ figyelembe venni HR kapacitást; 

• Likviditás biztosítása a teljes projektmegvalósítás során; 

Értékelés 

• Szakmai értékelés a benyújtott pályázat alapján (nem csak jó koncepció, de 
papírra vetett gondolat); 

• Pályázati csomag része az értékelés, azzal összhangban kidolgozandó; 

2007-2013 végrehajtási tapasztalatok 



 

 

TO Beruházási prioritások ERFA 

6/c A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése  10 millió euró 

11/b 
Intézményi kapacitás növelése és eredményes 

közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés  
3,3 millió euró 

INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 



 

 

TO Beruházási prioritások ERFA 

6/c 
A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése 
55,4 millió euró 

7/b A jobb megközelítés fejlesztése a TENT-T hálózathoz  

34,6 millió euró  

7/c 
Környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású 

közlekedési rendszerek kiépítése  

8/b 
Foglalkoztatás-barát növekedés elő̋segítése a kevésbé fejlett 
régiók munkahely-teremtő növekedését elősegítő integrált 

programok megvalósítása  
34,6 millió euró  

11/a 
Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás 

kialakítása, emberek közötti együttműködés , Kisprojekt Alap 
21,8 millió euró  

INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 



 

 

Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 

 
 TO Tematikus célkitűzések ENI 

3 
A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek 

megőrzése  
11,8  millió euró 

6 
Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások 

mérséklése  
14 millió euró 

7 
Az elérhetőség javítása, a közlekedési és 

kommunikációs hálózatok fejlesztése  
21,3 millió euró 

8 
A biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett 

fejlesztések  
19,3 millió euró  



ETT projekt adatlapok tapasztalatai:  

- Pénzügyi tervezés  

- Projektnagyság 

- Tervezett tevékenységek - 
illeszkedés 



 

 

TO Beruházási prioritások ERFA 

3/c 
KKV-k versenyképességének javítása: Korszerű termék- és 

szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának és 
bővítésének támogatása – PPLight! 

9,9 millió euró 

6/c 
A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

elősegítése és fejlesztése 
27,2 millió euró 

6/d 
Biodiverzitás és a talaj védelme, helyreállítása, valamint az 

ökoszisztéma - szolgáltatások ösztönzése 
8,6 millió euró 

10/b 
Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó 

tanulásba közös oktatási, szakképzési és képzési programok 
kialakításával és végrehajtásával  

5,7 millió euró  

11/b 
Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás 

kialakítása, emberek közötti együttműködés  
5,7 millió euró  

INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 



 

 

TP Tematikus prioritások IPA 

2 
A határ menti vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési 

rendszerek fejlesztése  
22,5 millió euró 

3 Fenntartható közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés  14,5 millió euró 

4 Turizmus és kulturális örökség ösztönzése  12,7 millió euró 

7 KKV-k versenyképességének fejlesztése  8,9 millió euró  

INTERREG-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program 



 

 
TO Beruházási prioritások ERFA 

5/b 
A katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére irányuló beruházások 

elősegítése  
8,1 millió euró 

6/b 
Közös integrált beruházások a víz minőségének és mennyiségének 

megőrzése és fejlesztése érdekében  
10,7 millió euró 

6/c 
Természeti, kulturális és épített örökség rehabilitációja, fenntartása és 

közös promóciója  
30,5 millió euró 

7/b A jobb megközelítés fejlesztése a TENT-T hálózathoz  13,9 millió euró 

7/c 
Környezetbarát és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési 

rendszerek kiépítése  
15,8 millió euró  

8/b 
Foglalkoztatás-barát növekedés elő̋segítése, integrált programok 

megvalósítása  
46,3 millió euró  

9/a 
Egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az 
egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, 
kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés  

49 millió euró  

11/a 
Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, 

emberek közötti együttműködés  
3,41 millió euró  

INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 


