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Az eddigi programozási időszakok

• 2002-2003: Kísérleti Kisprojekt Alap – 2 felhívás, 
összesen 1,1 millió euró PHARE – 35 projekt.

• 2004-2006: Szlovénia-Magyarország-Horvátország 
INTERREG IIIA Szomszédsági Program – 2 felhívás, 
31,5 millió euró ERFA és CARDS/PHARE – 156 projekt.

• 2007-2013: HU-HR IPA CBC Program – 3 felhívás, 
összesen 53,3 millió euró IPA forrás – 169 projekt.

• 2014-2020: INTERREG V-A HU-HR EP
• 2021-2027: ?



2007-2013 projektek számokban

• Pályázati felhívások száma: 1 db. 2009-ben, 1 db.
2010-ben és 1 db. 2011-ben.

• Pályázatok száma összesen: 315.

• Nyertes pályázatok összesen: 169.

• Projekt Partner szervezetek száma ezen projektekben:
242 HU és 282 HR.

• Kifizetett EU támogatás: 49.494.310,60 euró – ami
97,23% kifizetési aránynak felel meg.



Összefoglaló programkiadvány 2014



Különbségek 2007-2013 / 2014-2020

• Tematikus változatosság a határrégió saját igényei szerint �
tematikus koncentráció, amely minden programban
legfeljebb 4-5 Tematikus Célt enged kiválasztani.

• A határtól távolabbra eső horvát megyék számára
korlátozott pályázati lehetőség (max. 20%) � a program
valamennyi megyéjéből egyenlő eséllyel lehet pályázni.

• Stratégiai projektek hiánya � stratégiai projekt az
aknamentesítés folytatására, valamint különleges támogatási
mechanizmus együttműködő KKV-k támogatására.

• Az ún. PraG használata � nemzeti közbeszerzési eljárások.



• Összesen 60,8 millió euró EU támogatás.
• Négy prioritási tengely:

- Gazdaságfejlesztés (9,96 mEUR)
- A természeti és kulturális örökség fenntartható fejlesztése
(35,78 mEUR)
- Együttműködések (5,72 mEUR)
- Oktatási projektek (5,72 mEUR)

• Azonos szervezeti felépítés, mint a 2007-2013 időszakban, de
új és szélesebb körű Monitoring Bizottsággal, valamint két új
Közös Titkársági Kontakt Ponttal (Eszék, Csáktornya).

Az INTERREG V-A HU-HR EP



Eligible Programme Area



Az első pályázati felhívás
• 2016. február 29-én jelent meg, 2016. május 31-i beadási
határidővel.

• 208 pályázat érkezett be, összesen 82.994.104 euró
támogatási igénnyel, ami több mint háromszorosa volt a
keretnek (26.528.785 EUR).

• Projektkiválasztás: 2017. március 2-3, Mohács.
• 54 nyertes projekt, összesen 23.383.107 euró EU
támogatás. 76 HU and 100 HR projekt partner.

• Legnépszerűbbek: kerékpárutak (7.116.477 euró) és
turisztikai attrakciók (7.306.966 euró).



Nyertes kedvezményezettek / megye



EU támogatás / megye



A „De-mine HU-HR II” projekt

• EU támogatás a programból: 3 millió euró.
• Vezető kedvezményezett: Horvát Aknamentesítési
Központ, magyar partnerek: Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.

• Horvát oldalon ismert aknamezők felszedése, magyar
oldalon fel nem robbant háborús eszközök felkutatása
és megsemmisítése, környezeti rehabilitáció mindkét
oldalon, valamint az összes határjelzés felújítása.

• Teljes rehabilitált terület: 1.456.319 m2.



Az 1. Prioritás stratégiai projektje

• „Beneficiary Light Scheme” – „A magyar-horvát határ
két oldalán működő KKV-k hozzáadott érték alapú üzleti
együttműködésének támogatása”.

• Kifejezetten a határon átnyúló programokra kifejlesztett
vállalkozásfejlesztési pályázati konstrukció.

• „Ernyőprojektre” emlékeztető felépítés: Vannak „fő”
kedvezményezettek, amelyek a projektgenerálást
támogatják, míg a „light” kedvezményezettek (a KKV-k)
a projektbe páronként csatlakoznak be azzal, hogy
egymással végrehajtják a saját tevékenységeiket.



Fő kedvezményezettek

• Vezető kedvezményezett: HAMAG-BICRO.
• Magyar fő kedvezményezettek:

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Somogy Megyei
Vállalkozói Központ Alapítvány, Baranya Megyei Fejlesztési
Ügynökség.

• Horvát fő kedvezményezettek:
Muraköz Megye Területfejlesztési Ügynöksége, Podravina és
Prigorje Területfejlesztési Ügynöksége, Verőce-Drávamente Megye
Területfejlesztési Ügynöksége, Szlavónia és Baranya
Területfejlesztési Ügynöksége. (REDEA – PORA – VIDRA – RRA.)



Light kedvezményezettek

• A 651/2014/EU Rendelet I. sz. melléklete szerinti kis- és
közepes vállalkozás (KKV) kategóriába kell tartozzanak.

• A magyar-horvát program támogatásra jogosult területén
(3 HU és 8 HR megyében) kell rendelkezniük székhellyel
vagy működő telephellyel.

• Kiválasztásuk egy kétlépcsős eljárással történik,
amelynek első fázisa a projektötlet (light concept)
elkészítése és benyújtása, míg a második lépcsőben kell
kidolgozni a részletes projektet (light project).



Támogatható tématerületek
Lásd pályázati útmutató („Guidelines for Light Partner Applicants”), pl.
• Gyártás,
• Építőipar,
• Épületenergetika,
• Hulladék / szennyvíz kezelés, esetleg újrahasznosítás,
• Nagy- és kiskereskedelem,
• Szállítmányozás és raktározás,
• Információs és távközlési technológiák,
• Humán egészségügyi és szociális szolgáltatások,
• Oktatás stb.



Támogatás

A stratégiai nagyprojekt az összes projektköltség legfeljebb
75%-át téríti meg EU támogatásból, a fennmaradó 25% a nyertes
light kedvezményezett (KKV) saját hozzájárulása a projekthez.

Vállalkozá-
sonként

Teljes 
projektrész

ERFA
támogatás

Minimum EUR 40.000 EUR 30.000

Maximum
EUR 

180.000
EUR 

135.000



Projektkiválasztás
• Az első lépcső kizárólag az együttműködő KKV-k által
benyújtott projektötletek (light concepts) tartalmi
vonatkozásaira koncentrál.

• A projektötletek folyamatosan benyújthatók, de minden
évben kétszer kerül csak sor projektkiválasztásra. A
döntéshozatalért a kiválasztó bizottság felelős.→

• Ezután a részletes projektet (light project) a KKV-k a
projektből fizetett, a pályázók számára ingyenes
szakértői csapattal együtt dolgozzák ki.→

• Ezt követi a második benyújtás és a végső döntés.



A konstrukció eddigi tevékenysége

• Projekt végrehajtás kezdete: 2017. február 1, tervezett
záró dátum: 2021. július 31 (54 hónapos időtartam).

• Teljes ERFA támogatás: 9.960.299 euró.
• Az első pályázati felhívás (light concepts) 2017. június 9-e
és szeptember 15-e között volt nyitva, összesen 2,5 millió
eurós indikatív kerettel.

• 187 KKV regisztrált a netes platformon (98 HU, 89 HR).
• 53 light concept került benyújtásra, amelyből 2017.
decemberében 20 ment tovább a második lépcsőbe.



https://www.b2match.eu/blight/contact



KKV profilok a projekt honlapján



A program leendő második felhívása

• Jelenleg is előkészítés alatt. Várhatóan ebben a
programidőszakban az utolsó nagy, nyílt kiírás.

• Teljesen elektronikus lesz, a pályázatokat az IMIS 2014-
2020 rendszerben kell majd beadni. Minden kért
dokumentumot szkennelni és csatolni kell csupán,
postázás vagy személyes benyújtás nem lesz.

• Rendelkezésre álló EU támogatás összege: 20,8 millió
euró.

• Tervezett megnyitás / beadás: 2018. március / május.



Köszönöm a figyelmet!

INTERREG V-A Magyarország-Horvátország

Együttműködési Program 2014-2020

Közös Titkárság (Budapest – Pécs – Osijek – Čakovec)

Web: www.huhr-cbc.com

Facebook: https://www.facebook.com/huhr.cbc


