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Kisprojekt Alap

KELETI PROGRAMTERÜLETNYUGATI PROGRAMTERÜLET

• támogatja a kisebb terjedelmű pályázatok megvalósítását a PT1 és PT4 
keretén belül

• a keleti és nyugati programterületeket fedi



Keleti programterület

Szlovákia:

• Kassa megye (Košický samosprávny kraj)

• Besztercebánya megye (Banskobystrický samosprávny
kraj)

Magyarország:

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

• Heves Megye

• Nógrád Megye

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

A KPA költségvetése: 7 332 185,71 EURÓ (EGTC+megye+SZPI)

Szlovákia:

• Pozsony megye (Bratislavský samosprávny kraj)

• Nagyszombat megye (Trnavský samosprávny kraj)

• Nyitra megye (Nitriansky samosprávny kraj)

Magyarország:

• Budapest főváros

• Pest Megye

• Komárom-Esztergom Megye

• Győr-Moson-Sopron Megye

A KPA költségvetése: 7 332 185,71 EURÓ (EGTC+megye+SZPI)

Nyugati programterület

14 664 371,42 Euró



A KPA végrahajtásában résztvevő 
intézmények 

A nyugati programterület vezető partnere: 
Rába-Duna-Vág EGTC

A keleti programterület vezető partnere: 
Via Carpatia EGTC

A KPA négy ernyőprojekten belül valósul meg: 

Partnerek: Nagyszombat megye

SZPI 

Partnerek: Kassa megye

SZPI 



A KPA végrehajtása lépésekben –Via Carpatia EGTC

2014/ I. tárgyalások az EGTC és a Task Force munkacsoport között

2014/ II.-VI. tárgyalások az EGTC, önkormányzatok és az Irányító hatóság
között

2014/ VI        a KPA végrehajtásának támogatása a Task Force munkacsoport

tagjai részéről

2014/ IX. együttműködési megállapodás a Via Carpatia EGTC és a RDV
EGTC között

2015 – 2016 kommunikáció és tárgyalások az IH-val, NH-val, KT-al, az
ernyőprojekt partnereivel

2017/ III.        pályázati felhívás a KPA ernyőprojektjei részére – 1. forduló

2017/ VIII.     pályázati felhívás a KPA ernyőprojektjei részére – 2. forduló

2017/ IX. - folyamatosan a felhívás készítése, EGTC rendszerellenőrzése,
a Monitoring Albizottság kialakítása



A Via Carpatia EGTC kommunikációja és tárgyalásai a 
KPA keretén belül

Kassa megye – EP partner

Széchenyi Programiroda – EP partner

EP vezető partnere
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Miniszterelnökség

Irányító Hatóság

Széchenyi Programiroda –

Közös TitkárságNemzeti Hatóság

Monitoring Bizottság

Monitoring 

Albizottság



A Kisprojekt Alappal kapcsolatos előkészületek

A KPA ernyőprojektje: 

Jóváhagyott dokumentumok: 

• az ernyőprojekt irányításához benyújtott kérvény

mindkét prioritási tengelyen belül, 

• a KPA stratégiája mindkét prioritási tengelyen belül. 

Jóváhagyásra váró dokumentumok: 

• közös akcióterv,

• projektértékelési kézikönyv,

• a Monitoring Albizottság eljárási szabályzata.

A KPA belső irányító szabályzatai:

Kidolgozott dokumentumok:

• A KPA belső kézikönyve,

• A Via Carpatia EGTC belső működési szabályzatai

Via Carpatia EGTC

RDV EGTC

Munkacsoport



A felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok kidolgozása: 

• a pályázók kézikönyve – 80% kidolgozva, 

• a kedvezményezett kézikönyve – 20% kidolgozva,

• a pályázati formanyomtatvány és mellékletei – 90% kidolgozva,

• projektláthatósági kézikönyv – 90% kidolgozva,

• értékelőlapok – 90% kidolgozva,

• támogatásra jogosult költségek – 90% kidolgozva,

• egyéb.

A Monitoring Albizottság tagjainak kinevezése:

• A megyék jelöltjei mint tagok; IH, NH, KT jelöltjei mint megfigyelők

EGTC rendszerellenőrzése az IH által (kérdőív kidolgozva, helyszíni ellenőrzés – 2018. év első fele)

Tárgyálások az IH-val és NH-val:

• az ernyőprojektek finanszírozása,

• pénzügyi felelősség a kisprojektekért,

• kiadások ellenőrzése a kisprojekteken belül – ellenőrzés megye + SZPI

A Kisprojekt Alappal kapcsolatos előkészületek

audit



A KPA céljai és prioritási tengelyei

1. Prioritási tengely – Természet és kultúra

• Specifikus cél 1. 1 - A határterület vonzerejének fokozása

4. Prioritási tengely -Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon 
átnyúló együttműködésének javítása

• Specifikus cél 4. 1  - A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása 
és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése

Cél: 

• határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése 

• hosszútávú együttműködések kialakítása és fejlesztése



A keleti programterületre szánt költségek

A PT 1 – Természet és kultúra keretösszege: 1 324 376,50 EUR (ERFA) 

A PT 4 - Közintézmények és a határtérségben 
élő emberek határon átnyúló 
együttműködésének javítása - keretösszege: 3 973 129 EUR (ERFA)

25%

75%
PT 1 PT 4



A KPA keretén belül tervezett pályázati felhívások 

• A felhívás jellege: zárt

• A felhívás időtartama: 2 hónap

• Költségvetés: a rendelkezésre álló forrás 20%-a

• A felhívás tervezett meghirdetése: 2018 január
1.  Felhívás

• A felhívás jellege:  nyitott

• Az értékelés gyakorisága: 6 hónap

• Költségvetés: a rendelkezésre álló forrás 80%-a

• A felhívás tervezett meghirdetése: 2018 júliustól, 
amíg a pénzügyi források rendelkezésre állnak

2. Felhívás



A pályázatok alapfeltételei

• A pályázatok maximális időtartama: 12 hónap

• Kifizetések visszatérítésének formája: utólagos visszatérítés (refundáció)

• A támogatás legalacsonyabb mértéke (ERFA): 20 000 EURÓ 

• A támogatás legmagasabb mértéke (ERFA): 50 000 EURÓ

• A pályázat költségvetése: 
ERFA hozzájárulás: 85%
Önerő:                      15%

• Partnerség: legalább 1 szlovák partner és 1 magyar partner 

• A kérelmezők/partnerek élettartama : minimum 1 pénzügyi év a szervezet 
létrehozása óta

• A pályázatok kidolgozásának nyelve: szlovák és magyar rövid angol összefoglalóval



A pályázatra jogosult kérelmezők listája –
PT1 és PT4

 Közintézmények;

 Közcélokat szolgáló magántulajdonban álló intézmények ;

 Egyházak;

 Európai Területi Társulások;

 Nem kormányzati szervezetek;

 Községek és városok;

 Egyetemek és kutatóintézmények;

 Kamarák;

 Egyéb.



Kérvényezők/partner jogosultságának feltételei:

• a kérelmezők nem rendelkeznek köztartozással,

• a kérelmezők ellen nem folyik csődeljárás, átszervezési

eljárás, nincsenek csőd vagy átszervezés hatálya alatt,

• a kérelmezőket nem ítélték el,

• nincs az Európai Uniós alapokból nyújtott segély és

támogatás elfogadásának tilalma alatt vagy

a közbeszerzésben való részvétel tiltása alatt külön

előírás alapján,

• biztosítja a hozzájárulást a projekt költségvetéséhez,

• egyéb.



Tervezett támogatható tevékenységek
listája a PT1 keretén belül

Természet:

• Természeti örökség fenntartása és propagálása

• Kisegítő infrastruktúra felujítása vagy építése

• A folyók védelmével kapcsolatos tapasztalatcserék

• Környezettudatosság növelése és oktatási programok létrehozása

• Gyermekeknek szóló erdővédelmi programok

• Közösségi kertek létrehozása

• Természeti területek takarítására / földművelésére irányuló programok 



Tervezett támogatható tevékenységek
listája a PT1 keretén belül

Turizmus: 

• Kerékpáros és turisztikai infrastruktúra felujítása és megjelölése

• Közös kerékpártúrák szervezése

• Öko-utak építése

• Kisebb méretű vízi infrastruktúrák építése (kompok, stb.)

• Táborok létrehozása

• Minőségi turizmus fejlesztése – termék és szolgáltatásinnováció

• Tematikus turisztikai körutak szervezése

• Sporttal és kultúrával kapcsolatos rendezvények szervezése a fürdőhelyekre
látogató turisták számára

• Innovatív megoldások és az IKT felhasználása a turizmusban.



Tervezett támogatható tevékenységek
listája a PT1 keretén belül

Kultúra:

• Kulturális műemlékek propagálása

• Közös kiállítások és kísérő rendezvények szervezése

• Helyi termékek propagálását szolgáló vásárok rendezése

• Kulturális és egyházi műemlékek felujítása

• Zarándok útvonalak kialakítása/ megjelölése

• Közös fesztiválok szervezése

• Amfiteátrumok építése és felujítása (mobilszínpadok, nézőtér kialakítása)

• Közös színházi előadások létrehozása és előadása

• Határon átnyúló kulturális csoportok létrehozása

• Tehetségek támogatására irányuló programok létrehozása



Tervezett támogatható tevékenységek listája a 
PT1 keretén belül

Sport: 

• Többfunkciós sportpályák létrehozása

• Közös sportrendezvények szervezése

• Sportrendezvények szervezése fogyatékkal élők számára

• Sportrendezvények szervezése hátrányos helyzetűek számára

• Nem hagyományos sportok bemutatása



Tervezett támogatható tevékenységek
listája a PT4 keretén belül

• Stratégiák, tanulmányok, közvélemény-kutatások illetve tervek készítése
jelentős határmenti hatással

• Közös szakmai programok készítése (kulturális, oktatási, szakmai, kutatási 
csereprogramok)

• Rendezvények szervezése az érintett községek között, fiatalok és fogyatékkal 
élő fiatalok részére

• Rendezvények szervezése általános- és középiskolák részére

• Kétnyelvű tanfolyam-csomagok  készítése a biztonságos és érthető IKT 
használatával kapcsolatban

• Az érintett régiók kulturális örökségei térképeinek elkészítése

• Képzések, tapasztalatcserék (pl. tréningek, nyári iskolák, nyári egyetemek, 
versenyek)

• Brozsúrák, könyvek, DVD-k publikálása

• Hatóságok által biztosított szolgáltatások közös tervezése és megvalósítása

• Határmenti szolgáltatások biztosítása  különböző területeken (egészségügy,  
oktatás, szociális gondozás, biztonság,…)

• Helyi médiák együttműködése, határmenti médiák létrehozása

• Programok megvalósítása hátrányos helyzetűek számára



Támogatható kiadási kategóriák

Közvetlen és közvetett kiadások:

• Közvetett kiadások:  irodai és adminisztratív kiadások.

• Közvetlen kiadások : személyzeti kiadások, szolgálati utakkal
kacsolatos kiadások, külső szakértők és szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadások, infrastrukturális kiadások, különféle
eszközök és kellékek beszerzésével kacsolatos kiadások

Költségvetési kiadási kategóriák:

• Személyzeti kiadások - a közvetlen kiadások 20% -a  

• Utazással és szállással kacsolatos kiadások

• Külső szakértőkkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

• Felszerelések kiadásai

• Infrastrukturális kiadások (PT 1)

• Irodai és adminisztratív kiadások – a támogatható közvetlen
személyzeti kiadások 15% - a



Az elbírálási folyamat ütemterve

60/180 nap A pályázati kiírás megnyitásának időtartama(*60 a pilótakiírás
esetében; 180 nap a nyitott pályázat elbírálási köreiben)

30 nap Adminisztrációs elbírálás

7 nap A pályázat hiánypótlása

30 nap Szakmai elbírálás – EGTC

15 nap Szakmai elbírálás – megyék

15 nap Végső döntés – Monitoring Albizottság

30 nap A pályázók értesítése

45 nap Szerződések aláírása



Az értékelés kritériumai

Adminisztrációs elbírálás:

• elfogadhatósági kritériumok (a pályázati kérelem teljessége és előírt formája, 
érkeztetésének időpontja)  

• a pályázati kérelem kötelező mellékletei

Szakmai elbírálás:

• a projekt hozzájárulása az Interreg SKHU céljaihoz és eredményeihez

• a projekt partnersége (partnerek száma, típusa, közös tapasztalatok)

• a pályázó adminisztrációs és múködési kapacitása

• a projekt megvalósításanak módja

• a projekt pénzügyi és gazdasági jellemzői (jogosultság, hatékonyság, 
gazdaságosság) 

• a projekt hozzájárulása a regionális prioritásokhoz



A végrehajtás és a monitoring folyamata

Kedvezményezett Ellenőrok EGTC FLC
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Az EGTC részvételének előnyei és hátrányai az FMP 
végrehajtásában

Előnyök: 

• az EGTC és a megyén belüli aktivitásai láthatóságának növelése

• a meglévő kapcsolatok megerősítése és új kapcsolatok létrehozása

• az EGTC küldetésének teljesítése

• új munkahelyek teremtése

Hátrányok: 

• a KPA végrehajtásának pénzügyi biztosítasa iránti magas igény

• magas szintű pénzügyi felelősség a kis projektek kedvezményezettjei felé

• az EGTC korlátozott hatásköre az IH, NSZ és a KT részéről

• a pályázat indítása jelentős mértékben függ az IH-tól, NH-tól és a KT-tól 

• időigényes folyamat



Információk:

www.viacarpatia.eu

https://www.facebook.com/viacarpatiaeu/

?ref=aymt_homepage_panel

http://www.viacarpatia.eu/
https://www.facebook.com/viacarpatiaeu/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/viacarpatiaeu/?ref=aymt_homepage_panel


Köszönöm a figyelmet!

Dr. Julianna Orbán Máté
A Via Carpatia EGTC igazgatója

Tel.kontakt: +421 918 804 427 

E-mail: julianna.orbanmate@vucke.sk

www.viacarpatia.eu

mailto:julianna.orbanmate@vucke.sk

