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A 2020 UTÁNI IDŐSZAK FŐBB IRÁNYVONALAI

▪ Kevesebb forrás → magyar ETE boríték: 222.498.055 Euró (30% csökkenés) →

mindegyik programban csökkenés

▪ Szakpolitikai célkitűzések és az Interreg-specifikus célkitűzések:

- Intelligensebb Európa – innovatív és intelligens gazdasági átalakulás (PO1)

- Zöldebb, karbon szegény Európa (PO2)

- Jobban összekapcsolt Európa – mobilitás és regionális IKT- összekapcsoltság (PO3)

- Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása (PO4)

- A polgárokhoz közelebb álló Európa – a városi, vidéki és part menti térségek (PO5)

- Interreg-specifikus célkitűzések (ISO 1, 2): intézményi együttműködések,

people-to-people együttműködési projektek, határátkelés igazgatása

▪ Tematikus koncentráció→ kötelező szakpolitikai célkitűzések: PO2 és PO4

▪ 85%-ról 80%-ra csökkenő ERFA társfinanszírozás. Kivétel: IPA, NEXT programok.

▪ Programterületek földrajzi lehatárolása – változatlan maradt



✓ A tervezési munka a partnerországokkal megkezdődött 2019/2020-ban → Programozó Bizottságok

létrehozása

✓ Külső szakértők bevonása

✓ Területi elemzés

✓ Támogatandó prioritási területek kiválasztása

✓ Az együttműködési program fejezeteinek kidolgozása (külső szakértők közreműködése)

✓ Nemzeti, regionális és helyi szereplők részvétele, szakmai workshopok, társadalmi egyeztetés

✓ Interreg Programok benyújtása a Bizottság felé: 2022.04.02-i határidő → Irányító Hatóságok időben

teljesítették

▪ Bizottsági véleményezés és elfogadás: 5 hónap alatt.

▪ Párhuzamosan: az egyes programok végrehajtási keretrendszereinek egyeztetése, előkészítése (pl.

elszámolhatósági szabályok)

▪ A 2021-27-es programok elfogadására 2022. őszén → ezután nyílik lehetőség új pályázati felhívások

elindításra

A 2021-27-ES PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK 
PROGRAMJAINAK TERVEZÉSE 



➢ Új pályázati csomag elkészítése: pl. kiválasztási kritériumok, pályázati útmutató

➢ Monitoring Bizottság felállítása az EU általi elfogadást követő 3 hónapon belül (pl.: pályázati

csomag elfogadása, pályázati menetrend jóváhagyása)

➢ Első pályázati felhívások: jelenlegi ütemterv szerint idén november-decemberben

➢ Info napok, tréningek, partner kereső rendezvények

MELYEK LESZNEK A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK
AZ INTERREG PROGRAM ELFOGADÁSA UTÁN?



▪ Új pályázati csomag elkészítése: kiválasztási kritériumok, pályázati útmutató

▪ Programok szervezeti háttere (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek, …).

▪ Pályázatok benyújtása elektronikusan (monitoring rendszerek: Interreg+, Jems , … )

▪ Feltételrendszer: az új Monitoring Bizottságok hatáskörében

▪ Pályázati kiírások rendszere

▪ Egyszerűsítések, rugalmasságok bevezetése (pl. pénzügyi-elszámolási, szerződéskötés és módosítás,

külső projekt menedzsment)

▪ Magyar projektpartnerek: hazai társfinanszírozás, megelőlegezés

A PROGRAMOK ÉS PÁLYÁZATI RENDSZER 
TERVEZETT KERETEI - 1



▪ Új pályázati csomag elkészítése: kiválasztási kritériumok, pályázati útmutató

▪ Kisléptékű projektek („Korlátozott pénzügyi volumenű projektek ”)

- Miért kisléptékű? (költségvetés, partnerek száma, időtartam) →Monitoring Bizottság döntése

- Egyszerűsített adminisztratív feltételek

- Szerepük

▪ Kisprojekt Alap

▪ Stratégiai jelentőségű projektek

A PROGRAMOK ÉS PÁLYÁZATI RENDSZER 
TERVEZETT KERETEI - 2



TEMATIKUS CÉLOK ÉS ALLOKÁCIÓK

➢ A népszerű fejlesztési területek megtartása

➢ Covid hatásainak csökkentése, alkalmazkodási képességek fejlesztése



Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program

• EU támogatás (projektekre): 120,5 M Euró

körkörös-, és 
erőforrás hatékony 

gazdaság

egészségügy

turizmus, kulturális 
örökségvédelem

oktatás, képzés

természetvédelem, 
biodiverzitás

munkaerőpiaci 
feltételek

hatékony 
közigazgatás

bizalomépítés



Interreg VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-

Ukrajna Program

• EU támogatás (projektekre): 56,4 M Euró

klímaváltozás

egészségügy

turizmus, kulturális 
örökségvédelem

természetvédelem, 
biodiverzitás

hatékony 
közigazgatás



Interreg VI-A Románia-Magyarország Program

• EU támogatás (projektekre): 131,5 M Euró

klímaváltozás

egészségügy

turizmus, kulturális 
örökségvédelem

természetvédelem, 
biodiverzitás

intézményi kapacitás 
bővítés, hatékony 

közigazgatás, 
bizalomépítés

megújuló energia



Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program

• EU támogatás (projektekre): 57,3 M Euró

klímaváltozás

turizmus, kulturális 
örökségvédelemoktatás, képzés

természetvédelem, 
biodiverzitás

jószomszédi 
kapcsolatok

határátkelőhelyek



Interreg VI-A Magyarország-Horvátország Program
• EU támogatás (projektekre): 65,4 M Euró

klímaváltozás

turizmus, kulturális 
örökségvédelem

oktatás, képzés

KKV-k

hatékony 
közigazgatás, 
bizalomépítés

energiahatékonyság



Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Program

• EU támogatás (projektekre): 11,7 M Euró

turizmus, kulturális 
örökségvédelem

természetvédelem, 
biodiverzitás

hatékony 
közigazgatás

bizalomépítés



Interreg VI-A Ausztria-Magyarország Program

• EU támogatás (projektekre): 45,8 M Euró

klímaváltozás

turizmus, kulturális 
örökségvédelem

oktatás, képzés
természetvédelem, 

biodiverzitás

fenntartható 
vízgazdálkodás

közlekedés

hatékony 
közigazgatás



▪ A támogatandó pályázatok stratégiai karakterei :

- relevancia, az Interreg programnak való megfelelés

- hatékonyan hozzájárulás a program egyedi célkitűzéseinek teljesítéséhez

- határmenti együttműködési jelleg

- a határon átnyúló hatás érvényesülése

- partneri együttműködés megvalósulása (projektek kidolgozásában és végrehajtásában,

személyzetének biztosításában vagy finanszírozásában vagy mindkettőben)

- fenntarthatóság, átláthatóság

- vonatkozó területi stratégiákkal való összhang biztosítása

- a kedvezményezett rendelkezzen a szükséges pénzügyi forrásokkal és mechanizmusokkal

a működési és fenntartási költségeinek fedezéséhez

▪ Formai és tartalmi értékelési fázisok: ezek nem változnak.

▪ A részletek érkeznek!

AMIT A PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN
TUDNI LEHET



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

SKHU: http://www.skhu.eu/

HUSKROUA: http://huskroua-cbc.net/

ROHU: http://interreg-rohu.eu/hu/

HUSRB: http://www.interreg-ipa-husrb.com/

HUHR: http://www.huhr-cbc.com/

SIHU: http://www.si-hu.eu/

ATHU: http://www.interreg-athu.eu/

http://www.skhu.eu/
http://huskroua-cbc.net/
http://interreg-rohu.eu/hu/
http://www.interreg-ipa-husrb.com/
http://www.huhr-cbc.com/
http://www.si-hu.eu/
http://www.interreg-athu.eu/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


