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Via Carpatia EGTC

Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Önkormányzat
Kassa Megyei Önkormányzat

A Via Carpatia EGTC megalakításának célja a határon átnyúló, nemzetközi 

és régiók közötti együttműködés megkönnyítése és elősegítése.



Tanácsadói-konzultációs tevékenység a régiófejlesztés terén

Közös pályázatok kidolgozása és megvalósítása
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Közös fellépés a nemzetközi áruáramlás átirányítása területén

2015

A Via Carpatia megépítéséről szóló egyezmény
Rzeszow
Kárpátaljai Vajdaság, Kassai Kerületi Önkormányzat, 
Eperjesi Kerületi Önkormányzat, 
Borsod Abaúj Zemplén megye

2017

Konferencia – A Lancut nyilatkozat 10. évfordulója 
Via Carpatia ma, a jövő kihívásai
Lublini vajdaság, Mazóviai vajdaság, Podlasiei vajdaság





Kisprojekt Alap

A 2014-2020-as időszakban a Kisprojekt Alap a Via Carpatia EGTC által 
kerül végrehajtásra az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési 

Program keretén belül

Alapvető cél: A határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése, hosszú távú 
együttműködések kialakítása által a határ mindkét oldalán

A Kisprojekt Alap az Interreg V-A SK-HU Együttműködési program két prioritási 
tengelye keretén belül valósul meg:

PT1 – Természet és Kultúra

PT4 – Közintézmények és a határtérségekben élő emberek határon 
átnyúló együttműködésének javítása



1. Pilot felhívás

25

14

Benyújtott pályázatok az egyes prioritási 
tengelyeken belül

PT 1 PT 4

• Benyújtott pályázatok száma 39 volt

• Pályázók jelentős részét városok és önkormányzatok jelentették

• Legtöbb pályázat a kultúra témakörben került benyújtásra

264 875,30

794 625,80

1 056 483

600 831,08

PT 1 PT 4

A felhívásra fenntartott ERFA támogatás és az 
igényelt ERFA összeg aránya € - ban

keretösszeg igényelt összeg

• Az adminisztratív értékelés során 13 pályázat került kizárásra

• A kizárások fő okai:

- Nem került benyújtásra a dokumentumok tartalomjegyzéke

- A pályázat nem köttetett formában lett benyújtva

- Nem kerültek benyújtásra a pályázat másolatai

- A formanyomtatvány nem lett ellátva a VK hivatalos 

képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével 



Határon átnyúló akcióterv

Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió

Az akcióterv fő céljai:

➢ Munkanélküliség csökkentése

➢ A Cserehát újjáélesztése

➢ A mikrorégió belső lehetőségeinek kiaknázása



Határon átnyúló akcióterv

Az akcióterv teljes költségvetése: 4 580 458 €

A konzorciumba szereplő partnerek száma: 15

Az akciótervben szereplő projektek száma: 7

Az akcióterv fő eredménye új munkahelyek kialakítása

11 új munkahely



Határon átnyúló akcióterv

Az akcióterv legfontosabb tevékenységei:

többfunkciós központok kialakítása

mezőgazdasági termékek előállítását segítő gyártóüzemek kialakítása

piacterek kialakítása

helyi márka építése

helyi termelők és termékek hálózatának kialakítása



Köszönöm a figyelmet!


