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• A tudás- és tapasztalatcsere támogatásával ösztönzik az 
együttműködéseket – olyan szakemberek részvételével, akik közösen 
dolgoznak az európai városok és régiók életének javítása érdekében. 

Költségvetés 

10,1 milliárd EUR 

elérhető támogatás 

Programok 

107 határon átnyúló, 

transznacionális és 

interregionális 

együttműködési program 

107 € 

Mi az Interreg? 

• Az Interreg programok az EU kohéziós politikájának részét képezik, a 
harátokon átnyúló együttműködések támogatásának fő eszközei, 
hozzájárulnak a területi kohézióhoz.  
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Magyarországi részvétel: 

- 7 határon átnyúló programban (5 ERFA, 1 IPA, 1 ENI) 
- 2 transznacionális programban:  Interreg CENTRAL EUROPE és 

Duna Transznacionális Program 
- 4 interregionális együttműködési programban: INTERREG 

EUROPE, ESPON 2020, INTERACT III, URBACT III 

Interregionális programok 

Határon átnyúló programok 

Képek forrása: Európai Bizottság Transznacionális programok 

Az Európai Területi Együttműködési programok típusai 



5 

 

Az Interreg projektek hazai kedvezményezettjei hazai társfinanszírozást 
kapnak külön pályáztatás nélkül, uniós támogatási szerződés alapján.  

Ennek mértéke: 

 

€ 
• nem központi költségvetési szerv esetén a projektrész 

teljes költségvetésének maximum 10 százaléka. 
• központi költségvetési szerv esetén a projektrész 

teljes költségvetésének maximum 15 százaléka  

Nemzeti társfinanszírozás és megelőlegezés 

A projektek hazai kedvezményezettjei az uniós támogatási döntést követően 
kérelmezhetik az európai uniós hozzájárulás maximum 30%-ának a 
megelőlegezését, azzal a feltétellel, hogy nem központi költségvetési szerv 
esetében a kedvezményezett projektrészének elszámolható összköltsége 
eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót. 
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1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 1. melléklete rögzíti a Duna, az 
Interreg Central Europe, valamint az Interreg Europe programok 
esetében a hazai társfinanszírozására, valamint az uniós forrás 
megelőlegezésére vonatkozó feltételeket. 

 

2) A 2014-2020 programozási időszakban az európai területi 
együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és 
interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 
396/2015. (XII. 15.) kormányrendelet rögzíti – többek között – az 
uniós támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás 
hitelesítésének, ellenőrzésének és szabálytalanságkezelésének 
részletes szabályait.  

Az ETE programok hazai végrehajtásával összefüggő legfontosabb 
jogszabályok 
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TAKING COOPERATION FORWARD 8 

INTERREG CENTRAL EUROPE 

• 85 támogatott projekt az 

első két pályázati felhívás 

keretében  

• 59 projektben vesznek részt 

magyarországi szervezetek, 

közülük hét magyar 

vezetésű. 
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TÁMOGATOTT PROJEKTEK 

Innováció 
Alacsony CO2 

kibocsátás 

Természeti és 

kulturális erőforrások 
Közlekedés 

85 transznacionális projekt – 160 m EUR ERFA költségvetéssel – innovatív 

megoldásokat dolgoz ki a közép-európai régiók közös kihívásainak 

leküzdése érdekében  a következő területeken: 

Hol tartunk? 
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3. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

€ 

ERFA 

~ 60 millió EUR 

eMS 

Pályázatok 

benyújtása csak 

online rendszeren 

keresztül 

Prioritások 

Mind a négy prioritás 

pályázható 

Specifikus célkitűzés 

9 specifikus célkitűzés 

pályázható 

Időtartam 

2017. szeptember 21 -  

2018. január 25 

Eljárás 

Egykörös pályázati 

felhívás 

Fókuszált 

Egyes célkitűzések előre 

meghatározott témákra 

fókuszálnak 

Társfinanszírozási arány 

85% ERFA + 10/15% 

hazai társfinanszírozás 
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PRIORITÁSOK ÉS SPECIFIKUS 

CÉLKITŰZÉSEK 

 

 

Application 

Manual, 

Annex 1 
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TEMATIKUS FÓKUSZ 1. PRIORITÁS 

SO 1.1 

SO 1.2 

Intelligens Szakosodási Stratégiák 

(RIS3) alulról építkező végrehajtása 

Köz- és magánszféra, K+F, civil 

társadalom összekapcsolása 

Open innovation 

Co-creation 

Innováció közelítése a piachoz 

Szociális innováció és hátrányos 

helyzetű csoportok és régiók 

integrációja 

Bevándorlók és más hátrányos 

helyzetű csoportok integrációja 

 
Szociális vállalkozások 

Szociális innovációs szakpolitikák és 

gyakorlatok 

http://nkfih.gov.hu/szakpolitika-strategia/intelligens-szakosodasi-strategia-s3
http://nkfih.gov.hu/szakpolitika-strategia/intelligens-szakosodasi-strategia-s3
http://nkfih.gov.hu/szakpolitika-strategia/intelligens-szakosodasi-strategia-s3
http://nkfih.gov.hu/szakpolitika-strategia/intelligens-szakosodasi-strategia-s3
http://nkfih.gov.hu/szakpolitika-strategia/intelligens-szakosodasi-strategia-s3
http://nkfih.gov.hu/szakpolitika-strategia/intelligens-szakosodasi-strategia-s3
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TEMATIKUS FÓKUSZ 2. PRIORITÁS 

SO 2.1 

Közösségi infrastruktúra – kivéve épületek 

és közvilágítás 

Energia-hatékony felújítások finanszírozása 

Megújuló energiaforrások integrációja 

Energiahatékonyság és megújuló energia használata 
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TEMATIKUS FÓKUSZ 3. PRIORITÁS 

SO 3.2 

Kulturális és kreatív iparágak (CCI) 

A CCI együttműködése és összekapcsolása 

más ágazatokkal vagy innovatív 

technológiákkal 

CCI szakpolitikák 

CCI vállalkozások 



TAKING COOPERATION FORWARD 15 

3. FELHÍVÁS KÖLTSÉGVETÉSE 

Indikatív költségvetés 

Prioritás 
Indikatív ERFA 

allokáció (m EUR) 

1. INNOVÁCIÓ 20 

2. ALACSONY CO2 KIBOCSÁTÁS 10 

3. TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ERŐFORRÉSOK 20 

4. KÖZLEKEDÉS 10 

Összesen 60 

www.interreg-central.eu/apply  

A nemzeti tájékoztató nap előadásai innen letölthetők 

http://www.interreg-central.eu/apply
http://www.interreg-central.eu/apply
http://www.interreg-central.eu/apply
http://regionalispolitika.kormany.hu/download/2/8f/e1000/regionalis.zip
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Duna Transznacionális Program 

• 14 partnerország:  
o  9 EU tagállam (ERFA)  
o  3 tagjelölt ország (IPA) 
o  2 szomszédos ország 

(ENI) 
• 274,5 millió EUR teljes  

programköltségvetés 
 
 



Lezajlott felhívások 

A 2015-2016 között 
lezajlott  1. felhívás:  
• 54 támogatott projekt  
• 52 projektben 100 hazai 

intézmény vesz részt, 
közülük 11 vezető 
partneri szerepben! 

 
 Nyertes projektek 

1. Innovatív és társadalmilag 

felelős Duna Régió 

17 

2. A környezetért és a 

kultúráért felelős Duna Régió 

15 

3. Jobban összekapcsolt és 

energiatudatos Duna Régió 

14 

4. Jól kormányzott Duna Régió 8 

A 2017. június 6-án lezárult 2. felhívás:  
• 128 benyújtott pályázat 
• 108 projektben 181 hazai intézmény 

vesz részt, közülük 29 vezető partneri 
szerepben 



Seed Money Facility 

• EU Duna Régió Stratégia (EUSDR) prioritás 
tengelyeihez illeszkedő projektek 
kidolgozását támogatja 

• Bármely finanszírozási lehetőségre (pl. hazai 
támogatás, operatív program, interregionális, 
transznacionális vagy határon átnyúló 
együttműködés) pályázó projekt igénybe veheti 

 

€ 

ERFA, IPA, ENI 

~ 1,53 millió EUR 

Időtartam 

2017. október 2 -  

2017. december 17 

Társfinanszírozási arány 

85% ERFA+ 10/15% 

hazai társfinanszírozás 

Seed Money Facility 

https://www.danube-region.eu/
https://www.danube-region.eu/


SMF projekt dióhéjban 

• Projekt költségvetése: max. 50 ezer euró € 

• A partnerséget min. 2, max. 5, a programterület legalább két 
különböző országából érkező szervezet alkothatja 

• Helyi, regionális vagy országos közintézmények és közjogi 
intézmények (beleértve az EGTC-ket is), nemzetközi szervezetek és 
non-profit magánszervezetek 

• Profitorientált magánszervezetek csak társult stratégiai 
partnerként (ASP) csatlakozhatnak a projekthez. 

3 

      3 output 
• helyzetelemzés a projekt által lefedett tématerületről 
• kidolgozott projektterv (tevékenységek, várható eredmények, 

partnerség, költségvetés) 
• finanszírozási lehetőségek elemzése 



Declaration of alignment (!) 

• Az EUSDR prioritás tengelyeihez való 
illeszkedést a Megfelelési nyilatkozat 
(Declaration of alignment) igazolja, amit 
az EUSDR prioritás tengely 
koordinátora (PAC) állít ki.  

• A nyilatkozat határidőre történő 
beszerezése érdekében érdemes a 
kidolgozott projektjavaslatot 2017. 
november 8-ig a PAC részére 
megküldeni  

 

A pályázati csomag letölthető 
További részletek a bécsi tájékoztató nap prezentációiban 

http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/877
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28 EU tagállam  

+ Norvégia + Svájc 

 

 

 

Prioritások 

Programterület és tematikus fókusz 

A program célja a 

fejlesztéspolitikai eszközök  

továbbfejlesztése  

– elsősorban a strukturális alapokból 

finanszírozott operatív programok és 

ETE programok terén 
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Az első két felhívás eredményei 

EUR 
180 

millió 

472 beérkezett pályázat 

130 támogatott projekt 

27.5 % siker arány 
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Költségvetés 

Eddig lekötött források  
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Támogatott projektek partnerei 

 Partnerek száma országonként 

4 magyar vezető partner (SOCIAL SEEDS, UpGradeSME, 

RuralGrowth, ATM for SMEs) 
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3. pályázati felhívás 

• 2017. március 1. – június 30. között állt nyitva  

• 234 beérkezett pályázat 
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Szakpolitikai Tudásfórum  

 

A platform a program végrehajtása során felhalmozott tudás megosztását szolgálja, 

a folyamatos tanulás színtere. Összehozza a hasonló érdeklődésű döntéshozókat, 

szakértőket és a regionális fejlesztéspolitikában érintett valamennyi szereplőt. 
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 Jó gyakorlat adatbázis 

 Tematikus cikkek 

 Szakpolitikai ajánlások 

 Platform tagjaival való 

közös munka eredményei 

 

 Közös tanulás 

 Hálózatépítő 

rendezvények 

Kérdezz a szakértőtől! 

Regionális fejlesztési 

stratégiákkal 

kapcsolatos célzott 

tanácsadás 
 

 Online vitaórák és 

webináriumok 

 Összehasonlító elemzések 

(benchmarking exercises) 

és kollegális értékelések 

(peer reviews) 

www.interregeurope.eu/policylearning  

Tudásközpont Közösség 

Szakértői segítségnyújtás 

Elérhető szolgáltatások 

http://www.interregeurope.eu/policylearning
https://www.interregeurope.eu/policylearning/knowledge-hub/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/community/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/expert-support/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/expert-support/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/expert-support/
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Hogyan lehet csatlakozni? 

 

 A tudásfórum a regionális fejlesztéspolitikában érintett 

minden szereplő számára nyitott!  

 Célcsoportok: 

• strukturális alapokból finanszírozott programok 

irányító hatóságai 

• regionális és helyi hatóságok 

• ügynökségek, intézmények, non-profit szervezetek 

 

 Regisztráció: 

https://www.interregeurope.eu/account/registration/   

 

 

https://www.interregeurope.eu/account/registration/
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• Önkéntes lehetőség az ETE programjainál és projektjeinél 

o Interreg Reporter: információterjesztést segíti a programok közös 
titkárságán 

o Interreg Project Partner: projektek megvalósítása során nyújt célzott, 
szakmai jellegű támogatást  

• Az IVY-hoz 18-30 év közötti európai fiatalok önkéntesként, az Interreg 
programok és projektek pedig fogadó szervezetként csatlakozhatnak. 

•  Az önkéntesek 2-6 hónapot tölthetnek a fogadó szervezetnél. Ezalatt az IVY 
programtól pénzbeli ösztöndíjat kapnak, így költség a fogadó intézményeket 
nem terheli. 

• További részletek: www.interregyouth.com 
 

https://www.interregyouth.com/faqvolunteers
https://www.interregyouth.com/faqhostorganisations
http://www.interregyouth.com/
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ETE Hírlevél 

• Hírek a Magyarország részvételével 
megvalósuló transznacionális 
(Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA 
Transznacionális Program) és egyes 
interregionális (INTERREG EUROPE, 
ESPON 2020, INTERACT III) 
együttműködési programokról.  

 

• Feliratkozás: 
gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu  

• Az előző számok elérhetőek ITT 

 

mailto:gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu
mailto:gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu
mailto:gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu
http://regionalispolitika.kormany.hu/europai-teruleti-egyuttmukodesi-programok2
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Köszönöm a figyelmet! 

 

Csintalan Lilian 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Területfejlesztési Tervezési Főosztály 

 

gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu  

 

 +36-30-814-8549 

 

mailto:gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu
mailto:gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu
mailto:gabriella.lilian.csintalan@ngm.gov.hu

