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Európai Területi Együttműködés célkitűzés

• 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 három programtípus került meghatározásra: a határokon átnyúló,
a transznacionális és az interregionális együttműködések, melyek Európa területi

integrációját, területi kohézióját kívánják elősegíteni.



Európai Területi Együttműködés Magyarországon

Együttműködési programok:

7 határ menti

2 transznacionális

4 interregionális

2007-2013 között: 1485 millió euró 

2014-2020 között: 1602 millió euró

2014-2020: határ menti: 700 millió



Határon Átnyúló Együttműködés

Finanszírozási eszközök:

• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

• Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA)

• 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



Külgazdasági és Külügyminisztérium szerepe

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 98/2018 (V.22.)
kormányrendelet alapján a határon átnyúló együttműködési programok
koordinációja a KKM feladatkörébe került.

2007-2013

- Magyarország a 2007-2013-as időszakban mindösszesen 13 ETE programban
vett részt, 6 esetben irányító hatósági feladatot látott el.

- Programzárás az ERFA programok esetében megtörtént.

2014-2020

- A 2014-2020-as időszakban a határmenti programok tartoznak a KKM
hatáskörébe, amely 4 program esetében irányító hatósági szerepkört tölt be.

- Megvalósítás folyamatban.



A programok  alapelvei, jellemzői

Partnerség: legalább egy magyar és egy határon túli szervezet a jogosult programterületről.
(ENPI/ENI program kapcsán min. egy ukrán partner)

Vezető Partner/Vezető Kedvezményezett elve: a projektben résztvevő partnereknek maguk közül
jelölik ki:

• Kapcsolatot teremt a program és projekt között;

• Benyújtja a pályázatot a partnerség nevében;

• Aláírja a közösségi forrásra vonatkozó támogatási szerződést;

• Felel és biztosítja a projekt hatékony megvalósítását;

• Felel a közösségi támogatás partnerek felé történő továbbutalásáért;

• Felel a koordinációs és adminisztrációs feladatokért projekt szinten.

Projekt Partnerek/Kedvezményezettek (vezető partner munkájának támogatása!)

• Vállalt feladatok időbeni és minőségi teljesítése;

• Önerő biztosítása;

• Partnerekkel való hatékony együttműködés;

• Állami társfinanszírozásra vonatkozó szerződés aláírása, 

• illetve az abból adódó kötelezettségek teljesítése;



Pályázói kör

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).

Egyes programok esetében KKV-k támogatására is nyílik lehetőség a 2014-2020-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.



Pénzügyi aspektus

Finanszírozás jellege:

• Utófinanszírozás! (felmerült és kifizetett költségek elszámolhatósága)

Finanszírozás módja:

• 85% közösségi hozzájárulás (ENI programban 90%)

• 10% (illetve 15%) hazai társfinanszírozás (alanyi jogon, közösségi szerződés megkötését követően,
előleg formájában)

• 5% önerő (benyújtáskor igazolandó)

Finanszírozási segítségnyújtás:

• Közösségi források államháztartásból történő előfinanszírozása: megelőlegezés

• HUSRB program esetében IPA-előleg (15%)



Elszámolhatóság – Kétszintű elszámolási folyamat

1. Partnerek tevékenységeinek végrehajtása

2. Partneri szintű jelentések benyújtása a felmerült és kifizetett költségek alapján (4-6 
hónap jelentéstételi időszak)

3. Hitelesítési folyamat

4. Vezető partner által benyújtandó projekt szintű előrehaladási jelentés és kifizetési 
kérelem a költséghitelesítés alapján

5. Jelentés jóváhagyása, kifizetés

Partnerek és partner-intézményrendszer közötti kommunikáció

Határidők betartása

Összehangolt tevékenység



A Duna Régió Stratégiához való illeszkedés 

• Szinergiák is hangsúlyt kapnak

• A programok keretében rögzítésre került, hogy a pályázás során előny, illetve 
elvárás a Duna Régió Stratégiához való illeszkedés (közvetlen vagy közvetett 
hivatkozás):

- A pályázati értékelési szempontok között szerepel a DRS-hez való illeszkedés 
bemutatása, demonstrálása (értékelés: teljesülés vagy pontszám alapján).

- A pályázással kapcsolatos kézikönyvekben, és/vagy az adott pályázati felhívásban is 
feltüntetésre kerül.

• Közvetlen hivatkozás: 

- HUSRB: szakmai értékelési szempontok keretében max. +1 pont

- ROHU: pályázat benyújtásakor nyilatkozat az illeszkedésről

- SKHU: szakmai értékelési szempontok keretében max. +2 pont

- HUSKROUA: szakmai értékelési szempontok keretében max. + 3 pont



Rendelkezésre álló közösségi források

2014-2020

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)



INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program

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 



INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program

Projektek támogatására allokált uniós forrás: 74,1 millió euró ERFA

Folyamatos pályázás: a program keretében folyamatosan lehetőség van a pályázatok
benyújtására a források rendelkezésre állásáig.

Ezidáig 36 jóváhagyott projekt 60,04 millió euró ERFA értékben 4 pályázási kör során.

Pályázás:

• ötödik pályázási kör beadási határideje: 2018. október 31. volt

• döntés: 2019. februárjában

• rendelkezésre álló forrás összege: 14 millió euró ERFA

• hatodik pályázási kör beadási határideje: 2019. március 13.

• Rendelkezésre álló forrás: a Monitoring Bizottság februári

döntésének függvényében



INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

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 

közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés 
3,3 millió euró



INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program

Projektek támogatására allokált uniós forrás: 13,3 millió euró ERFA

Folyamatos pályáztatás: a program keretében folyamatosan lehetőség van a pályázatok
benyújtására a források rendelkezésre állásáig.

17 jóváhagyott projekt 11,57 millió euró ERFA értékben 4 pályázási kör során.

Pályázás:

• az ötödik pályázási kör keretében benyújtott pályázatokról

2018. november 12-én születik döntés

• rendelkezésre álló forrás összege: 1,3 millió euró ERFA

• hatodik/utolsó pályázási kör beadási határideje: 2019. I. negyedév

• rendelkezésre álló forrás: a Monitoring Bizottság novemberi döntésének függvényében



INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

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 promotálása
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 



INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

Projektek támogatására allokált uniós forrás: 57,1 millió euró ERFA

53 jóváhagyott projekt 23,2 millió euró ERFA értékben 1 pályázati felhívás során.

2 jóváhagyott stratégiai projekt 13 millió euró ERFA értékben.

B-light struktúra: jelenleg 31 KKV projekt koncepció kidolgozása van folyamatban, 2018.
december 14-i benyújtási határidővel, 10 millió euró ERFA értékben.

Pályázás:

• 2. pályázati felhívás: 2019 I. negyedév

• rendelkezésre álló forrás: 20 millió euró ERFA



INTERREG-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program

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 



INTERREG-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program

Projektek támogatására allokált uniós forrás: 61,5 millió euró IPA

A források 40%-a stratégiai projektek keretében kerül lekötésre.

72 jóváhagyott projekt 48,28 millió euró IPA értékben 1 stratégiai és 1 nyílt pályázati
felhívás során.

Ebből 5 jóváhagyott stratégiai projekt 24,2 millió euró IPA értékben.

Rendelkezésre álló forrás: 13,2 millió euró IPA

Pályázás:

• 3. nyílt pályázati felhívás 2019 I. negyedév



INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program

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 



INTERREG V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program

Projektek támogatására allokált uniós forrás: 177,79 millió euró ERFA

A források 50%-a stratégiai projektek keretében

kerül lekötésre.

Eddig 6 meghirdetett pályázati felhívás

66 jóváhagyott projekt 5 felhívás során 128,3 millió euró ERFA

értékben

A harmadik nyílt pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokról 2018. december 11-én dönt a
Monitoring Bizottság (környezetbarát közlekedés, egészségügy, foglalkoztatás témában)

Rendelkezésre álló forrás: 50 millió euró ERFA

Pályázás:

• Mivel a teljes allokált forrás meghirdetésre került, nem várható új felhívás

• (A Monitoring Bizottság decemberi döntésének függvényében esetleges tartalék források)



INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

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 

34,6 millió euró 

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 



INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Projektek támogatására allokált uniós forrás: 146,4 millió euró ERFA

91 jóváhagyott projekt 119,1 millió euró ERFA értékben

Rendelkezésre álló forrás: 27,3 millió euró ERFA

Pályázás:

• közlekedésfejlesztési komponenseket is tartalmazó területi akcióterv felhívás 2. szakasza
2018. november 12-én zárul

• döntés 2019 márciusában lesz a nyertes akciótervek és azon belül az egyes projekt
komponensek támogathatóságáról

• KKV fejlesztést támogató pályázati felhívás 2019 elején a tervek szerint újból
megnyitásra kerül



Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI
Határon Átnyúló Együttműködési 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 



Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI
Határon Átnyúló Együttműködési Program

Projektek támogatására allokált uniós forrás: 66,4 millió euró ENI

40 jóváhagyott projekt 47,9 millió euró ENI értékben 1 stratégiai és 1 nyílt pályázati 
felhívás keretében.

Ebből 5 stratégiai projekt 22 millió euró ENI értékben.

Rendelkezésre álló forrás: 18,5 millió euró ENI

Pályázás:

• a harmadik pályázati felhívás tervezett dátuma: 2019 I. negyedév

• A rendelkezésre álló források várhatóan meghirdetésre kerülnek



Aktuális pályázati felhívások összefoglalása

Programok Felhívás megjelenésének dátuma

ATHU

5. benyújtási kör: 2018.10.31. (folyamatos pályázás)

6. benyújtási kör: 2019.03.13. (folyamatos pályázás)

SIHU 6. benyújtási kör: 2019. I. negyedév (folyamatos pályázás)

HUHR 2019. I. negyedév (nyílt pályázati felhívás)

HUSRB 2019. I. negyedév (nyílt pályázati felhívás)

ROHU -

SKHU 2019. I. negyedév (KKV-fejlesztés)

HUSKROUA 2019. I. negyedév (nyílt pályázati felhívás)



Kommunikáció, kapcsolattartás a programszervekkel

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Közös (Technikai) Titkárságok

Nemzeti szintű költséghitelesítési szervek (Budapest és vidéki irodák)

„Információs programszervek”:

• ATHU Regionális tanácsadó szervezetek: Burgenland, Alsó-Ausztria, Stájerország, 
Bécs, Zalaegerszeg, Szombathely

• 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



Elérhetőségek
– Pályázati felhívások, pályázati dokumentációk,

a programokkal, programszervekkel kapcsolatos információk –

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/

http://www.interreg-athu.eu/
http://www.si-hu.eu/
http://www.huhr-cbc.com/
http://www.interreg-ipa-husrb.com/
http://interreg-rohu.eu/hu/
http://www.skhu.eu/
http://huskroua-cbc.net/


Köszönöm

megtisztelő figyelmüket!

zsuzsanna.toro@mfa.gov.hu

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

mailto:zsuzsanna.toro@mfa.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

