Határon Átnyúló Együttműködési Programok
2014-2020

ETT Műhely
Budapest, 2017. június 7.

A Strukturális és Kohéziós Alapok keretében elérhető uniós források
felhasználásának három célkitűzése:
1. Konvergencia célkitűzés
2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés
3. Európai Területi Együttműködés célkitűzés
Az Európai Területi Együttműködés (ETE) célja, hogy elősegítse az Unió
területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott
fejlődését.
E célkitűzésen belül háromféle programtípus került meghatározásra: a
határokon
átnyúló,
a
transznacionális
és
az
interregionális
együttműködések, melyek Európa területi integrációját, területi kohézióját
kívánják elősegíteni.
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Finanszírozási eszközök:

•

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

•

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA, IPA II)

•



Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI),
Európai szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI)
Célja:

•

Határ mentén élők gazdasági integrációja

•

Harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődés

•

Területi egyenlőtlenségek csökkentése
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Együttműködési programok:

7 határon átnyúló
2 transznacionális (SEE/Duna, CE)
4 interregionális
(Interact, Interreg, Espon, Urbact)
A programok teljes költségvetése:
2007-2013 között: 1485 millió euró
2014-2020 között: 1602 millió euró
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Alapelvek
Partnerség: legalább egy magyar és egy határon túli szervezet a
jogosult programterületről.

Vezető Partner elve: a projektben résztvevő partnerek Vezető Partnert
jelölnek ki maguk közül:
 Koordinálja a projekt hatékony megvalósítását;
 Kapcsolatot tart a program menedzsment szerveivel.
Projekt Partnerek (vezető partner munkájának támogatása!)
 Vállalt feladatok időbeni és minőségi teljesítése;
 Önerő biztosítása.
Eredményorientáltság: mérhető eredmények, indikátorokhoz való
hozzájárulás fontossága
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Határon átnyúló dimenzió
Négy „K”
 Közös projekt fejlesztés és kidolgozás;
 Közös megvalósítás ;
 Közös projekt költségvetés ;
 Közös projekt menedzsment ;
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.
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Pénzügyi aspektus
Finanszírozás jellege:


Utófinanszírozás! (felmerült és kifizetett költségek elszámolhatósága)

Finanszírozás módja:





85% közösségi hozzájárulás
10% - 15% hazai társfinanszírozás (közösségi szerződés megkötését
követően) előleg formájában (magyar oldalon)
5% önerő (benyújtáskor igazolandó), központi költségvetési szervek
részére önerő biztosítása nem szükséges

Kétszintű elszámolási mechanizmus


likviditás biztosítása az önerőn túl



tapasztalatok alapján 6 hónap átfutási idő
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Megelőlegezés 126/2016. (VI. 7.) korm.r
(2) A megelőlegezés iránti kérelmet a támogatási döntést követően lehet benyújtani.
A megelőlegezési szerződést az uniós támogatási szerződés hatályba lépését
követően lehet megkötni.
(3) A megelőlegezés mértéke a hazai kedvezményezett projektrészére megítélt
uniós támogatás összegének legfeljebb
a) 50%-a, de legfeljebb egymillió euró civil szervezet, egyházi jogi személy,
nonprofit gazdasági társaság, mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett
esetén,
b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv,
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság,
helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit a kincstárban vezeti, vagy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik, vagy
bb) megítélt uniós támogatásának összege nem éri el az egymillió-ötszázezer eurót.
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2007-2013 visszatekintés
 Állandósult partnerek, régmúltra visszavezethető kapcsolatok;
 A határ mentén élők közös nyelve és kulturális háttere segíti az
együttműködést;
 Pályázói aktivitás: a benyújtott pályázatok forrásigénye elérte a
rendelkezésre álló keret 2-5-szörösét;

 Kiegyensúlyozott partnerség (források közel 50-50% a határtérség
két oldalán került felhasználásra);
 Forrásvesztés (de-commitment)
abszorpció 95% feletti.

nélküli

megvalósítás,

forrás
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Jogosultság
•

A programok keretében olyan jogi személyiséggel rendelkező, köz- vagy
magánjog által meghatározott non-profit szervezetek pályázhatnak, amelyek
közcélú tevékenységet folytatnak. (Közjogi szervezetek, Közjogi intézmények
által meghatározott szervezetek, Non-profit szervezetek, ETT-k).

•

Néhány program esetében KKV-k támogatására is nyílik lehetőség a 20142020-as időszakban

•

Például: helyi és megyei önkormányzatok és háttérszervei, állami intézmények
és háttérintézményei, környezetvédelmi hatóságok, nemzeti parkok, nem
kormányzati szervezetek, regionális és megyei fejlesztési ügynökségek, európai
területi társulások, kulturális és turisztikai intézmények, kulturális
örökségvédelmi szervezetek, közlekedésért és infrastruktúra fejlesztéséért
felelős hatóságok, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, egyházak,
stb.
Részletes pályázói kör a felhívásokban kerül meghatározásra.

•
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Programok

Teljes Közösségi
támogatás
(ERFA/IPA/ENI)

Európai Bizottság általi
elfogadás

ATHU

78,8 millió EUR

2015. június 30.

SIHU

14,8 millió EUR

2015. szeptember 18.

HUHR

60,8 millió EUR

2015. szeptember 7.

HUSRB

65,1 millió EUR

2015. november 17. (IPA)

ROHU

189,1 millió EUR

2016. december 9.

SKHU

155,8 millió EUR

2015. szeptember 30.

HUSKROUA

73,9 millió EUR

2015. december 17. (ENI)
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Interreg V - A Románia-Magyarország
TO

Beruházási prioritások

ERFA (euró)

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
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•
•


Projektek támogatására rendelkezésre álló uniós forrás: 177,71 millió euró
ERFA
Első, Stratégiai felhívás: nyitás: 2016. december 29., benyújtási határidő: 2017.
június 30. (TEN-T)
Első, Nyílt felhívás: nyitás: 2016. december 29., benyújtási határidő: 2017. június
30!

-

Jelenleg nyitva (meghosszabbított határidő) : 5b, 6/b, 6c (természetvédelem)

-

Rendelkezésre álló forrás összesen: 22, 6 millió euró ERFA



-

Második, Nyílt felhívás: nyitás: 2017. április. 27., benyújtási határidő: 2017.
augusztus. 31.
Jelenleg nyitva: 6/b, 7/c (kerékpárút) , 11/b

Második, stratégiai felhívás: egészségügy: 2017. május 31 - szeptember 20. 41 millió
EUR ERFA
Harmadik felhívás (stratégiai és nyílt): kultúra foglalkoztatás: 2017. június végéig
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Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Program
TO

Tematikus célkitűzések

ENI (euró)

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
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Projektek támogatására rendelkezésre álló uniós forrás: 66,4 millió euró ENI



Stratégiai felhívás: nyitás: 2017. február 15., benyújtási határidő: 2017. november 15.

-

Nyitva: TO6, TO7, TO8

-

TO6 vonatkozásában allokált forrás: 7 millió euró ENI

-

TO8 vonatkozásában allokált forrás: 4 millió euró ENI

-

A felhívás keretében az uniós források kb. 33%-a kerülhet lekötésre

•

Nyílt felhívás (minden területre) beadási határidő: szeptember 15.
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Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
TO

Beruházási prioritások

ERFA (euró)

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

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

34,6 millió euró
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Projektek támogatására rendelkezésre álló uniós forrás: 146,4 millió euró
ERFA

•

Nyílt felhívás: nyitás: 2016. július 29., benyújtási határidő: 2016. november 3.

-

Nyitva volt: 6/c, 11/a

-

11/a vonatkozásában 29 jóváhagyott projekt

-

6/c döntés június 27 (több mint 200 pályázat)

•

PA2 felhívás – folyamatosan nyitva: 2016. július 29., benyújtási határidő: 2016.
október 31., valamint 2017. január 31.

-

Döntés június 27
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Interreg-IPA Magyarország-Szerbia

TP

Tematikus prioritások

IPA (euró)

2

A határmenti 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
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•

Projektek támogatására rendelkezésre álló
uniós forrás: 65,1 millió euró IPA

•

Első, Stratégiai felhívás: nyitás: 2016. március 29.,
benyújtási határidő: 2016. szeptember 30.

-

5 jóváhagyott projekt, uniós források közel 40%-a került lekötésre.

•

Második, Nyílt felhívás: nyitás: 2016. október 3., benyújtási határidő: 2017.
január 31.

-

Beérkezett pályázatok száma: 259 (részben még értékelési szakaszban)

-

Döntés 1.-2. prioritás 2017. május 18., (10 projekt támogatása)

-

3.-4. prioritás 2017 szeptembere
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Interreg V-A Magyarország-Horvátország
TO

Beruházási prioritások

ERFA (euró)

3/c

Korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitások
létrehozásának és bővítésének támogatása

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 promótálása

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
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Projektek támogatására rendelkezésre álló uniós forrás: 57,1 millió euró ERFA



Első pályázati felhívás: 2016. február 29.



Beadási határidő: 2016. május 31.



54 jóváhagyott projekt



Uniós források 46%-a került lekötésre



Második felhívás várhatóan: 2017 szeptembere
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Interreg V-A Ausztria-Magyarország
TO

Beruházási prioritások

ERFA (euró)

3/d

A KKV-k együttműködésben folytatott kutatási
tevékenységeinek és innovációs kapacitásainak erősítése

6,9 millió euró

6/c

A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme,
elősegítése és fejlesztése

7,6 millió euró

6/d

A tájkép és az ökoszisztémák ökológiai stabilitásának és
megújuló képességének fenntartása

5,7 millió euró

6/f

A víztestek kezelésének és védelmének javítása

11,4 millió euró

7/b

A fenntartható közlekedés előmozdítása és
kapacitáshiányok megszüntetése, csatlakozási pontok
javítása és regionális alközpontok elérhetősége

19,6 millió euró

7/c

A tömegközlekedés és a környezetbarát közlekedési
eszközök vonzerejének fokozása

3,9 millió euró

11/a

Intézményi kapacitás növelése és eredményes közigazgatás
kialakítása, emberek közötti együttműködés

19 millió euró
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•

Projektek támogatására rendelkezésre álló uniós forrás: 74,1 millió euró ERFA

•

Pályázati felhívás: 2015. december 16-tól folyamatos

•

23 jóváhagyott projekt

•

Uniós források 57%-a került lekötésre

•

Következő beadási határidő: 2017. május 22.

(19 projekt benyújtva, jelenleg formai értékelés)
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Interreg V-A Szlovénia-Magyarország
TO

Beruházási prioritások

ERFA (euró)

6/c

A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése 10 millió euró

11/b

Intézményi kapacitás növelése és eredményes
3,3 millió euró
közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés

•

Projektek támogatására rendelkezésre álló uniós forrás: 13,3 millió euró ERFA

•

Pályázati felhívás: 2015. december 18-tól folyamatos

•

6 jóváhagyott projekt

•

Uniós források közel 50%-a került lekötésre

•

Következő MB: július 5-6. (április 11 beadás, 26 projekt benyújtva)

•

Következő beadási határidő: 2017. III-IV. negyedév
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•

Miniszterelnökség

•

Közös (Technikai) Titkárságok; Nemzeti szintű költséghitelesítési szervek

•

„Információs programszervek”:

•

ATHU Regionális tanácsadó szervezetek: Burgenland, AlsóAusztria, Stájerország, Bécs, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr

•

SIHU Infopontok: Zalaegerszeg, Szombathely

•

HUHR Infopontok: Eszék, Csáktornya

•

HUSRB KT Antenna: Szabadka

•

ROHU Infopontok: Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Szeged

•

SKHU Infopontok: Pozsony, Kassa, Nyitra

•

HUSKROUA Branch Office: Kassa, Eperjes, Ungvár, Szatmárnémeti,
Nyíregyháza
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•

Elérhetőségek:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

HUSKROUA: http://huskroua-cbc.net/
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Horváth Nikoletta
főosztályvezető-helyettes
nikoletta.horvath@me.gov.hu
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