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Határon Átnyúló Együttműködési
Programok 2007-2013
Magyarország 7 határon átnyúló, 2 transznacionális és 4 interregionális
együttműködési programban vett és vesz részt a következő tervezési időszakban is.
19 megyéből 15 megye szerepel jogosult területként valamelyik határmenti, vagy
földrajzi helyzeténél fogva több programban is. A transznacionális és interregionális
programokban hazánk teljes területe támogatásra jogosult. A magyarországi támogatható
területek változatlanok maradnak a 2014-2020-as időszakban.
A többek között Magyarország részvételével is megvalósuló - ERFA, IPA és ENPI forrásból
finanszírozott - határmenti, transznacionális és interregionális programok teljes
költségvetése:

2007-2013 között: 1485 millió euró
2014-2020 között: 1602 millió euró
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Határon Átnyúló Együttműködési
Programok támogatási területei

3

Miniszterelnökség szerepe a CBC és
Transznacionális, illetve Interreg programokban
A 2007-2013 időszakban a programvégrehajtás általános felelősségével járó Irányító
Hatósági szerepkört 5 határon átnyúló (HU-SK, HU-RO, HU-SK-RO-UA, HU-HR, HUSRB), illetve 1 transznacionális programban (South-East Europe – SEE) töltünk be.
A 2014-2020-as időszakban az Irányító Hatósági szerepkör 3 határon átnyúló program
(HU-SK-RO-UA, HU-HR, HU-SRB) esetében megmarad, még nemzeti hatósági
szerepkört töltünk be az AT-HU, a SI-HU, a SK-HU, és RO-HU programokban.
Szintén a 2014-2020-as időszakban a Miniszterelnökség felügyelete alatt működő
Széchenyi Programiroda látja el a Közös Technikai Titkárság feladatait 4 határon
átnyúló (HU-SK-RO-UA, HU-HR, HU-SRB, SK-HU) és 1 transznacionális (SEE Program,
mely 2015. év végével befejeződik) együttműködési programban.
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Románia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
A program teljes költségvetése: 189,1 millió euró (melynek 50%-a stratégiai projektek
keretében kerül felhasználásra)
Tematikus (támogatható) területek és pénzügyi allokációik:
1. Környezetvédelem, a természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése (TO6)
-

Közös integrált beruházások és akciók a víz minőségének és mennyiségének megőrzése és fejlesztése érdekében és a
vízbázisok fenntarthatóságának biztosítása érdekében (TO 6/b) -10.750.000 EUR ERFA (nyílt pályázat)




-

Támogatható intézkedések: közös integrált beruházások és akciók (monitoring, menedzsment, tervezés,
szennyeződés ellenőrzés, vízminőség javítására irányuló fejlesztések, stb.)

Kedvezményezetti kör:
önkormányzatok, vízügyi hatóságok, nemzeti és természetvédelmi parkok,
környezetvédelmi intézmények, NGO-k

Természeti, kulturális és épített örökség rehabilitációja, fenntartása és közös promóciója (TO 6/c) - 31.477.417 EUR
ERFA (19.656.250 EUR nyílt pályázat, 11.821.167 EUR stratégiai felhívásra)




Támogatható intézkedések: számos természeti és kulturális, történelmi értékek, valamint építmények
rehabilitációja, versenyképes tematikus utak kialakítása a rehabilitált értékek és építmények megóvása,
promótálása érdekében, feltételek megteremtése az elérhetőség javítása érdekében
Kedvezményezetti kör: nemzeti minisztériumok, önkormányzatok, nemzeti és természetvédelmi parkok,
környezetvédelmi intézmények, templomok, színházak, NGO-k
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Románia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
2. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban (TO7)
-

Határon átnyúló régió lakossága részére a jobb megközelítés fejlesztése a TENT-T hálózathoz (TO 7/b) - 13.925.083
EUR ERFA (12.291.750 EUR nyílt pályázat, 1.633.333 EUR stratégiai felhívásra)



-

Támogatható intézkedések: másodrangú és harmadrangú csomópontokhoz kapcsolódó határon átnyúló utak
építése, modernizációja

Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, infrastrukturális fejlesztésekkel foglalkozó hatóságok, NIF

Környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek
(TO 7/c) - 15.821.167 EUR ERFA (4.000.000 EUR nyílt pályázat, 11.821.167 EUR stratégiai felhívásra)




Támogatható intézkedések: a határt összekötő fejlesztések előkészítési fázisához kapcsolódó tevékenységek
támogatása (pl. megvalósíthatósági tanulmány, műszaki terv), határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások
fejlesztése (busz, tömegközlekedési eszköz esetében környezetbarát gépjárművek beszerzése)
Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, infrastrukturális fejlesztésekkel foglalkozó hatóságok, autópálya
kezelő hatóságok, nemzeti parkok, NGO-k,

3. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása (TO 8)
Foglalkoztatás-barát növekedés elő̋segítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, kevésbé fejlett régiók
munkahely-teremtő növekedését elősegítő integrált programok megvalósítása (TO 8/b) - 47.310.154,88 EUR ERFA
(13.515.821,88 EUR nyílt pályázat, 33.794.333 EUR stratégiai felhívásra)


Támogatható intézkedések: integrált programok, pl. üzletek fizikai környezetének fejlesztése, kulturális és
természeti értékek rehabilitálása, határon átnyúló munkaerő mobilitás elősegítése, mikro-régiók integrált
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fejlesztése

Románia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020


Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, felsőoktatási intézmények, kereskedelmi kamarák, NGO-k, fejlesztési
ügynökségek, EGTC-k

4. Egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek
csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés (TO 9/a) 48.979.322,88 EUR ERFA (13.515.821,88 EUR nyílt pályázat, 35.463.501 EUR stratégiai felhívásra)




Támogatható intézkedések: közös képzések, workshopok, konferenciák, ösztöndíjak témakörben know-how
csere, és vonatkozó szolgáltatások nyújtása, közös telemedikai és e-egészségügyi infrastruktúra kialakítása,
határon átnyúló ügyfél-információ és kórtörténeti adatcsere
Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, közegészségügyi intézmények (kórházak) , egészségüggyel foglalkozó
felsőoktatási intézmények, NGO-k

5. A katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására és katasztrófavédelmi rendszerek kifejlesztésére
irányuló beruházások elősegítése ( TO 5/b) - 6.115.835 EUR ERFA (nyílt pályázat)




Támogatható intézkedések: vészhelyzet-kezelő és veszély-megelőzési létesítmények és eszközök fejlesztése,
vészhelyzet-kezelő kommunikáció fejlesztése, protokollok harmonizációja, közös tréning, legjobb gyakorlatok
kölcsönös megosztása
Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, katasztrófavédelmi szervezetek, tűzoltóság, rendőrség, NGO-k,
környezetvédelmi szervezetek
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Románia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
6. Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti
együttműködés (TO 11/a) - 3.411.371,92 EUR ERFA (nyílt pályázat)




Támogatható intézkedések: Intézmények közös projektfejlesztése , közös képzések kialakítása,
releváns jogszabályok harmonizációja, közösségek, civil szervezetek, intézmények kisléptékű
kezdeményezései kultúra, sport, fiatalok, és egyéb szabadidős tevékenység területén
Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, nemzeti minisztériumok,
kereskedelmi kamarák, oktatási és felsőoktatási intézmények

fejlesztési

ügynökségek,

Intézményi felépítés:
 Az Irányító, az Igazoló és az Audit Hatóság Bukarestben kerül felállításra;
 A Közös Titkárság, Nagyváradon Romániában működik;
 Infopontok a magyar megyékben kerülnek felállításra.
A tervezés jelenlegi állása:
 A román Irányító Hatóság az utolsó tervezői munkacsoport ülés összehívását 2015. április 21-ére tervezi,
mely keretében a tagok elfogadják a végleges operatív programdokumentumot;
 FKB és NFK döntést követően, a kormányhatározat kihirdetésére, egyetértési nyilatkozat aláírására kerül sor,
ezzel az operatív program benyújtható lesz az Európai Bizottsághoz;
 Előreláthatóan 2015. IV. negyedévében kerül sor az első pályázati felhívás megjelentetésére.
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Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
A program teljes költségvetése: 76,6 millió euró (melynek 40%-a stratégiai projektek

keretén belül kerül felhasználásra)
Tematikus (támogatható) területek és pénzügyi allokációik:
1. Környezetvédelem, klímaváltozás, kockázat-megelőzés (TP 2)
A határmenti vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek fejlesztése – 22,5 millió
EUR IPA




Támogatható intézkedések: megbízható információ gyűjtése a talajvíz, a folyók,
patakok, kanálisok minőségének javítása érdekében, vízgazdálkodási rendszerek
fejlesztése, természetvédelmi együttműködés ösztönzése
Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, vízügyi hatóságok, közintézmények

2. Fenntartható közlekedés- és infrastruktúrafejlesztés (TP 3)
-

A határmenti forgalom akadályainak csökkentése - 14,5 millió EUR IPA




Támogatható intézkedések: rendszeres konzultációk szervezése a határmenti
közlekedésben érintett résztvevők bevonásával, a közösségi és közlekedési
infrastruktúra-rendszerek fejlesztése , vasútfejlesztés
Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, infrastrukturális fejlesztésekkel foglalkozó
hatóságok, autópálya kezelő hatóságok
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Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
3. Turizmus és kulturális örökség ösztönzése (TP 4)
-

Együttműködés ösztönzése a turizmus és a kulturális örökségvédelem területén - 12,7 millió
EUR IPA




Támogatható intézkedések: közös turisztikai és marketing stratégia és intézkedési terv kidolgozása, a
szereplők hálózatépítésének, kapacitásnövelésének kezdeményezése, kulturális együttműködések
Kedvezményezetti kör:, önkormányzatok, nemzeti és természetvédelmi parkok, környezetvédelmi
intézmények, templomok, színházak, NGO-k

4. KKV-k versenyképességének fejlesztése (TP 7)
-

A KKV-k versenyképességének fejlesztése innovációvezérelt fejlesztéssel - 8,9 millió EUR IPA




Támogatható intézkedések: innovációs közösségek felállítás és működtetése a gazdasági és szociális
kihívásokkal küzdő területeken, a határon átnyúló mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozási folyamtok
pozicionálása, tudásmegosztás és hálózatépítés ösztönzése
Kedvezményezetti kör: KKV-k, gazdasági klaszterek, innovációt támogató szervezetek, állami tulajdonú
cégek, NGO-k
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Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
Intézményi felépítés:




A következő időszakra vonatkozóan a partnerországok megállapodtak,
hogy az Irányító Hatóság és a Közös Technikai Titkárság is
Budapesten marad;
A program Infopontja Szabadkán található.

A tervezés jelenlegi állása:






A végleges operatív program tervezet elfogadására a 2015. február 25-i
munkacsoport ülésen került sor;
A kormány általi jóváhagyást követően a program benyújtható az Európai Bizottság
számára, mely 2015 első félévében várható;
Előreláthatóan 2015. IV. negyedévében kerül sor az első pályázati felhívás
megjelentetésére.
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Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
A program teljes költségvetése: 73,9 millió euró
Tematikus (támogatható) területek és pénzügyi allokációik:
1. Korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési kapacitások létrehozásának
és bővítésének támogatása (TO 3/c) - 9.960.300 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: egy határon átnyúló KKV-fejlesztési konstrukció létrehozása és kidolgozása
(nyílt pályázati rendszer elindítása és átfogó menedzselése, segítségnyújtás a projektgenerálásában,
információszolgáltatás, információs napok szervezése
Kedvezményezetti kör: KKV-k

2. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (TO 6)
-

-

A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése (TO 6/c) 27.203.413 EUR ERFA
A biodiverzitás és a talaj védelme, helyreállítása, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások
promótálása, a NATURA 2000-et és a zöld infrastruktúrát is beleértve (TO 6/d) - 8.576.241EUR
ERFA


Támogatható intézkedések: történelmi értékek, t építmények rehabilitációja, versenyképes tematikus utak
kialakítása, határmenti NATURA 2000-es területek, kiemelt vagy egyéb védelem alá eső területek közös
kezelési terveinek kidolgozása
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Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020


Kedvezményezetti kör: regionális fejlesztési ügynökségek, környezetvédelmi, vízügyi hatóságok,
kulturális egyesületek, erdőgazdasági szervezetek

3. Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti
együttműködés (TO 11) -5.717.494 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: oktatás, egészségügy, kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás, kultúra közötti
együttműködési hatékonyságnak erősítése, régió jobb elérhetőségét elősegítő tanulmányok és tervek
kidolgozása, a határvidék közös népszerűsítéséhez kapcsolódó tevékenységek
Kedvezményezetti kör: önkormányzatok,közintézmények, fejlesztési ügynökségek, infrastrukturális
fejlesztési ügynökségek, egyetemek, civil szervezetek, szociális intézmények, munkaerő-piaci szervezetek

4. Beruházás a készségfejlesztésbe, oktatásba és élethosszig tartó tanulásba közös oktatási,
szakképzési és képzési programok kialakításával és végrehajtásával (TO 10) - 5.717.494 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: közös tananyagok/képzési programok kidolgozása, oktatási helyszínek
képzési szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó szükséges felújítások és eszközbeszerzések
Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, regionális fejlesztési ügynökségek, oktatási intézmények,
könyvtárak, NGO-k
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Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
Intézményi felépítés:




A következő időszakra vonatkozóan a partnerországok megállapodtak, hogy az
Irányító Hatóság és a Közös Technikai Titkárság is Budapesten marad;
A program Infopontja Eszéken található.

A tervezés jelenlegi állása:






A 2015. január 13-ai munkacsoportülésen véglegesítették és elfogadták a
programdokumentumot, a magyar kormány általi jóváhagyása 2015. március
5-én megtörtént;
A végleges tervezet Európai Bizottság részére történő benyújtása 2015.
március végén várható;

Előreláthatóan 2015. IV. negyedévében kerül sor az első pályázati felhívás
megjelentetésére.
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Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
A program teljes költségvetése: 18,6 millió euró (melyből 1 millió euró utak, 1,5 millió euró pedig kerékpárutak
építésére kerül felhasználásra)
Tematikus (támogatható) területek és pénzügyi allokációik:
1. A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése (TO 6/c) - 10.000.000 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: turisztikai ajánlatok diverzifikációja, Komplex turisztikai termékfejlesztéshez
kapcsolódva a természeti és kulturális potenciál megőrzése, desztináció management szervezetek közötti
együttműködés, IKT alapú kommunikáció és promóció fejlesztés a turizmushoz kapcsolódóan
Kedvezményezetti kör: nemzeti és természetvédelmi parkok, környezetvédelmi intézmények, NGO-k,
kutató központok, erdészeti hatóságok, kulturális intézmények, múzeumok, helyi akciócsoportok, nemzeti
és regionális közúti hatóságok

2. Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés
(TO 11) -3.295.015 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: oktatás, egészségügy, kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás, kultúra közötti
együttműködési hatékonyságnak erősítése, régió jobb elérhetőségét elősegítő tanulmányok és tervek
kidolgozása, a határvidék közös népszerűsítéséhez kapcsolódó tevékenységek ,önkormányzatok, városok
és régiók közötti együttműködés erősítése
Kedvezményezetti kör: helyi, regionális közigazgatás és intézményei, NGO-k, oktatási intézmények,
rehabilitációs központok, egészségügyi intézmények, szociális szolgáltatók, kulturális intézmények
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Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
Intézményi felépítés:


A következő időszakra vonatkozóan a partnerországok megállapodtak, hogy az Irányító Hatóság
Mariborban marad;



A Közös Technikai Titkárság szintén Mariborban működik tovább;



A program Infopontja Zalaegerszegen található.

A tervezés jelenlegi állása:








Az operatív programot a munkacsoport már elfogadta, és 2015. március 9-i héten tárgyalta az FKB
kormányzati jóváhagyás céljából;
A programdokumentum végleges tervezete majd az Európai Bizottság részéről tett észrevételek szerint kerül
átdolgozásra;
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat társadalmi egyeztetésének első fordulója 2015. január elsejével
befejeződött; második fordulója 2015. közepén várható;
Előreláthatóan 2015. IV. negyedévében kerül sor az első pályázati felhívás megjelentetésére.
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Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
A program teljes költségvetése: 95,8 millió euró
Tematikus (támogatható) területek és pénzügyi allokációik:
1. A KKV-k együttműködésben folytatott kutatási tevékenységeinek és innovációs kapacitásainak
erősítése, összpontosítva a (nemzetközi szinten) versenyképes termékfejlesztésre (TO 3/d) – 8.979.400
EUR ERFA




Támogatható intézkedések: technológia- és know-how-transzfer ösztönzése és támogatása,
szakirányú képzettség, készségek és kompetenciák (pl. nyelvtudás, interkulturális
kompetenciák, megszerzésére és fejlesztésére összpontosító képzési programok létrehozása,
üzleti és innovációs fejlesztések
Kedvezményezetti kör: KKV-k, gazdasági klaszterek, innovációt támogató szervezetek, állami
cégek, NGO-k

2. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása (TO 6)
-

A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése (TO 6/c) - 7 619 400
EUR ERFA




Támogatható intézkedések: közös turisztikai és marketing stratégia és intézkedési terv
kidolgozása, a szereplők hálózatépítésének, kapacitásnövelésének kezdeményezése, kulturális
együttműködések
Kedvezményezetti kör:, önkormányzatok, nemzeti és
környezetvédelmi intézmények, templomok, színházak, NGO-k

természetvédelmi

parkok,
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Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
-

A tájkép és az ökoszisztémák ökológiai stabilitásának és megújuló képességének fenntartása (TO 6/d) - 5 690 750 EUR
ERFA




-

Támogatható intézkedések: Natura 2000 és más védett területeket célzó gazdálkodási tervek kidolgozása, zöld
infrastruktúrákba való befektetések, fajok és élőhelyek hosszú távú védelmének biztosítása
Kedvezményezetti kör: önkormányzatok, nemzeti és természetvédelmi parkok, környezetvédelmi intézmények,
NGO-k, kutató központok

A víztestek kezelésének és védelmének javítása (TO 6/f) - 11 381 500 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: szennyezettséget mérő közös vizsgálatok előkészítése és végrehajtása, Innovatív
szennyvíztisztítási módszerek megosztása. elérhető felszín alatti vízkészletek meghatározása, Közösen használt
infrastruktúra kiépítése
Kedvezményezetti kör: vízügyi hatóságok, nemzeti és természetvédelmi parkok, környezetvédelmi intézmények,
NGO-k, kutató központok

3. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban (TO 7)
-

Határkeresztező csatlakozási pontok javítása és regionális alközpontok elérhetősége (TO 7/b) - 19 571 250 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: kisvárosokból vezető útkapcsolatok hiányzó határátlépési elemeinek a TEN-T hálózat
részét képező köz- és vasutak harmadrangú csomópontjaiként való (újjá)építésébe való beruházások
Kedvezményezetti kör: közintézmények, állami tulajdonú cégek, fejlesztési ügynökségek, infrastrukturális
fejlesztési ügynökségek, autópálya kezelő hatóságok
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Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
-

A tömegközlekedés és a környezetbarát közlekedési eszközök vonzerejének fokozása (TO 7/c) - 3 876 000 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: tömegközlekedési összeköttetések jobb koordinációja, mobilitás kezelése, „igény
szerinti tömegközlekedés” a határrégióban, kerékpáros és gyalogos közlekedés, e-mobilitás és közlekedési
biztonság fejlesztése, közlekedési kereszteződések/csatlakozások fejlesztése, a különböző közlekedési
csomópontok hatékonyabb koordinációja
Kedvezményezetti kör: közintézmények, állami tulajdonú cégek, fejlesztési ügynökségek, infrastrukturális
fejlesztési ügynökségek, autópálya kezelő hatóságok, turisztikai fejlesztéseket támogató szervezetek

4. Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti együttműködés (TO
11/a) - 16 998 707 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: oktatás, egészségügy, kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás, kultúra közötti
együttműködési hatékonyságnak erősítése, régió jobb elérhetőségét elősegítő tanulmányok és tervek
kidolgozása, a határvidék közös népszerűsítéséhez kapcsolódó tevékenységek ,önkormányzatok, városok és
régiók közötti együttműködés erősítése

Kedvezményezetti kör: önkormányzatok,közintézmények, fejlesztési ügynökségek, infrastrukturális fejlesztési
ügynökségek, egyetemek, civil szervezetek, szociális intézmények, munkaerő-piaci szervezetek
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Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
Intézményi felépítés:





A következő időszakra vonatkozóan a partnerországok megállapodtak, hogy az Irányító Hatóság
Bécsben működik tovább;
A Közös Technikai Titkárság Sopronban marad;
A program regionális tanácsadó szervei Burgenlandban, Alsó-Ausztriában, Stájerországban,
Bécsben és Budapesten találhatóak.

A tervezés jelenlegi állása:






A Kormány elfogadta a programozó munkacsoport által jóváhagyott együttműködési
programdokumentumot, valamint a tartalmának elfogadásáról szóló együttműködési megállapodás
miniszter általi aláírása is megtörtént;
Az osztrák Irányító Hatóság az együttműködési programdokumentumot 2014. december 18-án
benyújtotta az Európa Bizottság számára, a bizottsági észrevételek tárgyalását követően kerülhet
sor az OP végleges, Bizottság általi elfogadására;
Előreláthatóan 2015. IV. negyedévében kerül sor az első pályázati felhívás megjelentetésére.
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Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
A program teljes költségvetése: 183 millió euró ( melynek 35%-ából utak, még
5%-ából kerékpárutak finanszírozása valósulna meg)
Tematikus (támogatható) területek és pénzügyi allokációik:
1. A természeti és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése (TO 6/c) - 55 427 808 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: örökség-megújítási stratégiák, tanulmányok és tervek, kapcsolódó infrastruktúra –
mint például parkolóhelyek, útvonal jelölőtáblák, látogatóközpontok, felvezető utak, kisebb hidak, stb. –
átalakítása és építése, árterek helyreállítása, desztináció-menedzsment, közös marketingstratégiák
Kedvezményezetti kör: közintézmények, állami tulajdonú cégek, egyházak, fejlesztési ügynökségek, KKV-k

2. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban (TO 7)
-

Határon átnyúló régió lakossága részére a jobb megközelítés fejlesztése a TENT-T hálózathoz (TO 7/b)
Környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek
(TO 7/c) – összesen 34 608 080 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: másodlagos és harmadlagos csomópontok fejlesztése, határon átnyúló intelligens
közlekedési rendszerek (ITS) kialakítása, utas-tájékoztatási rendszerek, on-line menetrendek, járművek, busz- és
vasúti megállók, kompkikötők fejlesztése
Kedvezményezetti kör: közintézmények, állami tulajdonú cégek, fejlesztési ügynökségek, infrastrukturális
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Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
3. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása (TO 8)
Foglalkoztatás-barát növekedés elő̋segítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, kevésbé fejlett régiók
munkahely-teremtő növekedését elősegítő integrált programok megvalósítása ( TO 8/b) - 29 608 080 EUR ERFA
-





Támogatható intézkedések: a foglalkoztatást a helyi potenciálra alapozó termékek és szolgáltatások
kialakításával megerősítő célzott akciók, a városi funkciókhoz való jobb hozzáférést erősítő és a
természeti és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférést javító beavatkozások, közös oktatási és
képzési programok
Kedvezményezetti kör: közintézmények, állami tulajdonú cégek, fejlesztési ügynökségek,
infrastrukturális fejlesztési ügynökségek, egyetemek, kamarák, szociális intézmények, NGO-k

4. Intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása, emberek közötti
együttműködés(TO 11/a) - 21 816 480 EUR ERFA




Támogatható intézkedések: oktatás, egészségügy, kockázat-megelőzés, vízgazdálkodás, kultúra
közötti együttműködési hatékonyságnak erősítése, régió jobb elérhetőségét elősegítő tanulmányok és
tervek kidolgozása, a határvidék közös népszerűsítéséhez kapcsolódó tevékenységek
Kedvezményezetti kör: közintézmények, állami tulajdonú cégek, fejlesztési ügynökségek,
infrastrukturális fejlesztési ügynökségek, egyetemek, kamarák, szociális intézmények, NGO-k
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Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2014-2020
Intézményi felépítés:


A következő időszakra vonatkozóan a partnerországok megállapodtak, hogy az
Irányító Hatóság Pozsonyban kerül felállításra;



a Közös Technikai Titkárság Budapesten marad;



A program Infopontjai Kassán és Nyitrán működnek.

A tervezés jelenlegi állása:






Az operatív programdokumentumot mindkét partnerország kormánya elfogadta, így
az 2014. november 28-án benyújtásra került az Európai Bizottsághoz, a Szlovák
Irányító Hatóság által;
A Bizottsági észrevételeket a 2015. február 23-24-ei programozói munkacsoport
ülésen tárgyalták, a program átdolgozása a szakértők által jelenleg is zajlik;
Előreláthatóan 2015. III. negyedévében kerül sor az első pályázati felhívás
megjelentetésére.
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Magyarország – Szlovákia – Románia - Ukrajna
ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program
A program teljes költségvetése: 81,3 millió euró
Tematikus (támogatható) területek és pénzügyi allokációik:
1. A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése (TO 3)
2. Környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése (TO 6)
-

hulladék- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos tevékenységek

-

a természeti források megőrzése és fenntartható használata

-

az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának támogatása

3. Az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése (TO 7)
-

a mobilitás javítása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével

-

info-kommunikációs eszközök fejlesztése

4. A biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések (TO 8)
-

a természeti és az emberi tevékenység okozta katasztrófa megelőzése

-

egészségügyi infrastrukturális beruházások, a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
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Magyarország – Szlovákia – Románia - Ukrajna
ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program
Intézményi felépítés:





A négyoldalú határon átnyúló együttműködési programban az irányító
hatósági feladatkört a Miniszterelnökség látja el;
A Közös Technikai Titkárság szintén Budapesten található;

A program Branch office-ai Ungváron, Kassán, Eperjesen, és
Szatmárnémetiben találhatók (esetleg Nyíregyházán).

A tervezés jelenlegi állása:




Az Operatív Program kidolgozása még folyamatban van, azonban a
főbb irányvonalak kijelöléséről már döntés született;
A részletes költségvetést a munkacsoport a 2015. március végi ülésen
tárgyalja.
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Köszönöm a figyelmet!
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
adrian.savanyu@me.gov.hu

