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INTERREG CENTRAL EUROPE

• 85 támogatott projekt - 160 

m EUR ERFA költségvetéssel -

az első két pályázati felhívás 

keretében 

• 59 projekt magyar 

részvétellel, hét magyar 

vezetésű
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AKTUALITÁSOK

3. pályázati felhívás
• 2017. szeptember - 2018. január
• 60 millió  EUR ERFA forrás volt pályázható
• 191 pályázat érkezett, támogató döntés 2019 januárjára várható
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4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

• Jelenleg futó 85 projekt ígéretes eredményeinek hasznosítása

 elsősorban az első két felhívás projektpartnerei érdekeltek

• Keretek (időzítés, tematikus fókusz, forrás) 2019 januárjában várható 
információ (www.interreg-central.eu)

• Felhívás megjelenése 2019 tavaszán várható, leadási határidő tervek 
szerint 2019 nyara

• projekteredmények regionális és helyi 
szinten történő továbbadása

• kapcsolódó szakpolitikák 
továbbfejlesztése

• más EU programokkal (pl. Horizon
2020) való szorosabb koordináció

http://www.interreg-central.eu/
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28 EU tagállam 

+ Norvégia + Svájc Prioritások

Interreg Europe Program

A program célja a 

fejlesztéspolitikai eszközök 

továbbfejlesztése 

– elsősorban a strukturális alapokból 

finanszírozott operatív programok és 

ETE programok terén
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Lezárultak a nyílt pályázati 

felhívások

• 1-3 pályázati felhívás: 183 projekt, 58 magyar 

projektrész, 5 magyar vezetésű

• 4. felhívás támogatói döntése 2019 márciusára várható
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Szakpolitkai tudásfórum

4 szolgáltatás

Online együttműködési 
felület

Szükséges funkciókkal

Szakértői csapat

Szakmai tartalmak és 
koordináció+

#policylearning

www.interregeurope.eu/policylearning

http://www.interregeurope.eu/policylearning
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Jó gyakorlat adatbázis

www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/
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Tudásközpont

Első tematikus tartalmak már elérhetőek

 cikkek, hírek, események

www.interregeurope.eu/policylearning/knowledge-hub/
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„Peer review” felhívás
• Helyi és regionális fejlesztési programokért felelős 

közintézmények pályázhatnak

• Hasonló problémákkal küzdő szereplők helyszíni 
látogatást követően adnak visszajelzést és 
javaslatokat

• Első felhívás 2018. október 31-én zárult, további 
lehetőségek várhatóak

www.interregeurope.eu/peer-review/



11

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@pm.gov.
hu

• Az előző számok elérhetőek ITT

mailto:gabriella.lilian.csintalan@pm.gov.hu
http://regionalispolitika.kormany.hu/europai-teruleti-egyuttmukodesi-programok2


Csintalan Lilian 
Pénzügyminisztérium
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Kérdések és válaszok
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