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Transznacionális és interregionális projektek eredményei

Elektronikus kiadványunkban hazai intézmények részvételével megvalósult Interreg projekteket
ismertetünk. A kiadvány célja, hogy bemutassa, milyen jól hasznosítható eredményeket értek el a
területfejlesztés egy-egy tématerületén a nemzetközi projektkonzorciumokban résztvevő magyar
partnerek, köztük a helyi és megyei önkormányzatok, háttérintézmények, kutatóintézetek és más
szervezetek.
A bemutatott projektek tématerületenként csoportosítva szerepelnek a kiadványban, ahol az
egyes fejezetek az Európai Unió Területi Agendájában azonosított prioritások tematikáját követik. A
Területi Agenda 2030 – amelyet a kiadvány is röviden bemutat – egy stratégiai szintű területpolitikai
dokumentum, amely azonosítja az Európai Unió országainak legfőbb területi kihívásait, területi
prioritásait, illetve az utóbbiak megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket. A
dokumentumban szereplő egyes témakörök vizuális megjelenítése a Területi Agenda 2030
Atlaszban tekinthető meg, hamarosan magyar nyelven is.

A 2021-2027-es időszak Interreg programjainak előkészítéséről
Mind az Európai Bizottságban, mind a futó programok végrehajtó testületeiben megkezdődött a
2021-2027-es időszak új területi együttműködési programjainak előkészítése. A kohéziós
jogszabálycsomag, beleértve az Interreg programokra vonatkozó szabályozást is, 2021. június 24-én
jelent meg. Ezek alapján többek között az alábbi változások történtek a végrehajtási keretekben:
-

Az Interreg programokra vonatkozó rendelet az ERFA források mellett a külső finanszírozási
eszközökre is kiterjed (IPA III és NDICI – korábbi ENI), megkönnyítve az EU-n kívüli partnerekkel
való együttműködést.
Egyszerűsítések a programvégrehajtás és a projektek megvalósításához kapcsolódó
elszámolások terén
Az uniós támogatási intenzitás a jelenlegi maximum 85%-ról 80%-ra csökken, amit a hazai
társfinanszírozás megemelésével ellensúlyozunk, hogy a kedvezményezettek önerőterhe a
2014-2020 közötti időszakhoz képest ne emelkedjen.
Az állami támogatási szabályok esetében új jogcímek kerültek bevezetésre az Interreg
projektekre vonatkozóan az általános csoportmentességi rendeletbe.
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Tematikus koncentráció
Folytatva a 2014-2020-as időszakban a transznacionális programok hatékonyságának javítására
bevezetett gyakorlatot, az új programok prioritásait is az EU kohéziós politikájának tematikus
célkitűzései közül kell kiválasztani. Az előző időszak tizenegy tematikus célkitűzéséhez képest az új
időszakra öt ERFA szakpolitikai célkitűzés (ezen belül pedig összesen 21 specifikus célkitűzés),
valamint két Interreg specifikus célkitűzés került meghatározásra:

ERFA Szakpolkitikai célkitűzések (Polocy Objective – PO):
PO1: Intelligensebb Európa: az innováción, a digitalizáción, a gazdasági átalakuláson és a
kisvállalkozásoknak nyújtott támogatáson keresztül
PO2: Zöldebb, karbon-mentes Európa: a Párizsi Megállapodás végrehajtásával, valamint az
energiaügyi átállásba, a megújuló energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni
küzdelembe való befektetéssel
PO3: Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal
PO4: Szociálisabb Európa: a szociális jogok európai pillérének megvalósításával, valamint a
minőségi foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az egészségügyi
ellátáshoz való egyenlő hozzáférés támogatásával
PO5: A polgáraihoz közelebb álló Európa: a helyileg irányított növekedési stratégiák és a
fenntartható városfejlesztés Unió-szerte való támogatása révén.

Interreg specifikus célkitűzések (Interreg Specific Objective - ISO)
ISO1: Jobb Interreg kormányzás
ISO2: Biztonságosabb Európa
Az új szabályozás értelmében a transznacionális programok esetében a rendelkezésre álló forrás
legalább 60 százalékát legfeljebb 3 szakpolitikai célkitűzésre kell fordítani, melyek közül az egyik
mindenképpen a „2. Zöldebb Európa” kell hogy legyen.
A makro-regionális stratégiával megegyező területet lefedő transznacionális programok prioritásait
(így a Duna Transznacionális Program prioritásait is) a stratégia céljai szerint kell tervezni a
forráskeret legalább 80 százalékában.

A Duna Transznacionális Program várható új keretei
Az új Duna program előkészítése 2020 elején kezdődött. A partnerországok képviselőiből álló
programozó munkabizottság eddig kilenc alkalommal ülésezett. A programterület és a programot
irányító intézmények köre változatlan:
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Irányító Hatóság és Közös Titkárság: Pénzügyminisztérium (Magyarország)
Költségvetés: az új program tervezett költségvetése nagyjából 20 százalékkal lesz kevesebb az
elődjénél. A projektekre fordítható ERFA forrás 165 millió euro körül várható, ami kiegészül a nem
tagállami partnereknek szánt IPA és NDICI forrásokkal.
Tervezett prioritások:
Szakpolitikai célkitűzés

Specifikus célkitűzések

PO1 Okosabb Európa

SO1.1 - Kutatási és innovációs kapacitások
SO1.4 - Intelligens specializációval, ipari átmenettel kapcsolatos
és a vállalkozói készségek fejlesztése

PO2 Zöldebb Európa

SO2.2 - Megújuló energia
SO2.4 - Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
SO2.5 - Vízgazdálkodás
SO2.7 - Biodiverzitás, zöld infrastruktúra

PO4 Szociálisabb Európa

SO4.1 - Munkaerőpiacok hatékonyabb működése
SO4.2 - Oktatás, képzés és élethosszig tartó tanulás
SO4.5 - Kultúra és fenntartható turizmus

ISO1 - Jobb
együttműködés

EUSDR támogatása és hagyományos, intézményi együttműködést
támogató projektek

Az Interreg CENTRAL EUROPE új keretei
Az Interreg CENTRAL EUROPE programozó munkabizottsága eddig tizenkét alkalommal ülésezett. A
programot irányító intézmények köre változatlan:

Irányító Hatóság és Közös Titkárság: Bécs Város Önkormányzata (Ausztria)
Költségvetés: az új program tervezett költségvetéséből nagyjából 205 millió euro ERFA forrás lesz a
projektekre fordítható.
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Tervezett prioritások:
Szakpolitikai célkitűzés

Specifikus célkitűzések

1. Egy
együttműködés
révén okosabb KözépEurópa (PO1)

1.1 Az innovációs kapacitások erősítése Közép-Európában
1.2 Készségek fejlesztése a közép-európai intelligens szakosodáshoz,
az ipari átalakuláshoz és a vállalkozói tevékenységhez

2. Egy együttműködés
révén zöldebb KözépEurópa (PO2)

2.1 Az energiaátmenet támogatása egy klímasemleges
Közép-Európa érdekében
2.2 Az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelése
Közép-Európában
2.3 A körforgásos gazdaság előmozdítása Közép-Európában
2.4 A környezet védelme Közép-Európában
2.5 A városi mobilitás zöldebbé tétele Közép-Európában

3. Egy együttműködés
révén még inkább
összekötött KözépEurópa (PO3)

3.1 A vidéki és periférikus régiók közlekedési kapcsolatainak
javítása Közép-Európában

4. A közép-európai
együttműködés jobb
irányítása (ISO1)

4.1 Az integrált területi fejlődés irányításának megerősítése
Közép-Európában

Az Interreg Europe új keretei
Az Interreg Europe programozó munkabizottsága összesen tíz
programterület és a programot irányító intézmények köre változatlan:

alkalommal

ülésezett.

A

Irányító Hatóság és Közös Titkárság: Nord Pas de Calais Régió Önkormányzata, Lille (Franciaország)
Költségvetés: az új program tervezett költségvetéséből nagyjából 351 millió euro ERFA forrás lesz
projektekre fordítható.
Tervezett prioritások:
A program a lehető legkevésbé szeretné korlátozni az együttműködési projektek témaválasztását,
ugyanakkor szeretne megfelelni a tematikus koncentráció bizottsági elvárásának is. Ezért a
programdokumentum formailag egy szakpolitikai célkitűzést fog megjelölni, mint a program
prioritását: Jobb Interreg kormányzás (ISO1)
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Gyakorlatilag azonban mind az öt szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódhatnak majd a projekttémák. A tematikus koncentráció pozitív hatásának elérésére a program rögzíti, hogy forrásait
milyen arányban fogja felhasználni az egyes specifikus célkitűzésekhez kapcsolódó projektek
között:
Szakpolitikai célkitűzés
Okosabb Európa (PO1)

Zöldebb Európa (PO2)
Szociálisabb Európa
(PO4)

Jobban
összekapcsolódó Európa
(PO3)
A polgáraihoz közelebb
álló Európa (PO5)
Szociálisabb Európa
(PO4)

Specifikus célkitűzések
Valamennyi specifikus célkitűzés
pályázható lesz

Tervezett forrás-arány
Összesen a projektekre
fordítható források 80

Valamennyi specifikus célkitűzés
pályázható lesz

százalékát tervezik az e

SO4.1 Munkaerőpiacok,
SO4.4 Egészségügy,
SO4.5 Kultúra és fenntartható
turizmus
Valamennyi specifikus célkitűzés
pályázható lesz

célkitűzésekre érkezett

Valamennyi specifikus célkitűzés
pályázható lesz

százalékát tervezik az e

SO4.2 Oktatás,
SO4.3 Társadalmi-gazdasági
befogadás

érkezett pályázatokra

szakpolitikai
pályázatokra fordítani
Összesen a projektekre
fordítható források 20

szakpolitikai célkitűzésekre
fordítani

A transznacionális és interregionális projektek megvalósításának
várható változásairól
Az Európai Bizottság fontosnak tartja a fejlesztési források felhasználásának könnyítését, a
projektelszámolások adminisztratív terhének csökkentését. Ennek megfelelően az új Interreg
programok előkészítésének fontos eleme a projektek költség-elszámolásainak egyszerűsítéséről
szóló egyeztetés a tagországok és programvégrehajtó szervek között. Az új programok törekedni
fognak rá, hogy minél több területen tegyék lehetővé a konzorciumok számára a valós költségek
elszámolása helyett átalányösszegek és átalányarányok alkalmazását a tervezés és költségelszámolás során.
A költség-elszámolás lehetséges egyszerűsítésének várható területei:
-

projekt-előkészítés költsége (projekt szintű fix összeg)

-

irodai és adminisztratív költségek (a személyi költségek fix százaléka)

-

személyi költségek (az egyéb közvetlen projekt-költségek fix százaléka)

-

utazási költségek (a személyi költségek fix százaléka)

Támogatási intenzitás és nemzeti társfinanszírozás
Az Interreg Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE és az Interreg Europe
projektek hazai kedvezményezettjei hazai társfinanszírozást kapnak külön pályázás nélkül, a
jóváhagyott nemzetközi projekt támogatási szerződése alapján. Ennek mértéke a 2014-2020
időszakban nem központi költségvetési szerv esetén a projektrész teljes költségvetésének maximum
10 százaléka, központi költségvetési szerv esetén a projektrész teljes költségvetésének maximum 15
százaléka volt.
A 2021-2027-es időszakban a projekt-partnerek ERFA támogatásának maximuma 85-ről 80
százalékra csökken. Emiatt a hazai társfinanszírozás mértéke várhatóan 5 százalékponttal
növekedni fog (15 illetve 20 százalékra), hogy a hazai partnereket érintő önerőteher a 2014-2020
közötti időszakhoz képest ne változzon.
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Az első pályázati felhívások várható megjelenése
Program

Első felhívás
várható
megjelenése

A felhívás jellege

A jóváhagyott
projektek várható
indulása

Interreg Central
Europe

2021. október

egy fordulós

2023. január

Interreg Duna

2022. január

két fordulós

2023. március

Interreg Europe

2022. március

egy fordulós

2023. március

Előzetes információk az Interreg CENTRAL EUROPE első pályázati felhívásáról
A program közös titkársága arra bíztatja leendő pályázóit, hogy már az első felhívás megjelenése
előtt kezdjék meg projektjük előkészítését. Ehhez az alábbiakkal igyekszik hozzájárulni:
Az első felhívásban lekötni tervezett forrás összege és megoszlása a prioritások között:
Szakpolitikai célkitűzés

Specifikus célkitűzések

1. Egy együttműködés
révén okosabb KözépEurópa (PO1)

1.1 Az innovációs kapacitások erősítése KözépEurópában
1.2 Készségek fejlesztése a közép-európai intelligens
szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz és a
vállalkozói tevékenységhez

2. Egy együttműködés
révén zöldebb KözépEurópa (PO2)

2.1 Az energiaátmenet támogatása egy
klímasemleges Közép-Európa érdekében
2.2 Az éghajlatváltozással szembeni ellenálló
képesség növelése Közép-Európában
2.3 A körforgásos gazdaság előmozdítása KözépEurópában
2.4 A környezet védelme Közép-Európában
2.5 városi mobilitás zöldebbé tétele KözépEurópában

3. Egy együttműködés
révén még inkább
összekötött KözépEurópa (PO3)

3.1 A vidéki és periférikus régiók közlekedési
kapcsolatainak javítása Közép-Európában

4. A közép-európai
együttműködés jobb
irányítása (ISO1)

4.1 Az integrált területi fejlődés irányításának
megerősítése Közép-Európában

Az első felhívásra
tervezett keret

22 millió euro

36 millió euro

7 millió euro

7 millió euro

A program honlapján elérhető az előzetes programdokumentum és annak rövid összefoglalója,
amely bemutatja az új program prioritásait, néhány lehetséges együttműködési téma felsorolásával.
A www.interreg-central.eu/newfunding oldal foglalja össze az első felhívással kapcsolatos előzetes
tudnivalókat, és lehetőséget biztosít csatlakozni a program iránt érdeklődők online közösségéhez.
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Az Interreg programok honlapjai:

www.interreg-central.eu

www.interreg-danube.eu

www.espon.eu

www.interregeurope.eu

www.interact-eu.net

Bővebb információ az Interreg CENTRAL EUROPE, Duna és INTERREG EUROPE programokról:

Hegyesi Béla (PM)
06 1 89 60 594; 06 30 475 85 73
bela.hegyesi@pm.gov.hu
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