
Háttéranyag - EUSDR Workshop 

2015. június 11. 

 

A START projekt  

 A Duna Régió Stratégia sikerét elősegítik a projektkezdeményezések és a megvalósult 

projektek 

 A Duna Stratégia új pilot kezdeményezése a START – Duna Régió Projekt Alap 

 a START végrehajtása 2016 végéig tart majd, jelenleg nyitva áll a 2. projekt kiírás, 

amelynek keretösszege 450 000 Euró. Egy projekt 10 000 – 20 000 Euró támogatást 

nyerhet. 

 A projekttevékenységnek a Duna Régióban kell megvalósulnia, és makro-regionális 

hatással kell bírnia. A projektkezdeményezésnek a Duna Stratégia egy Prioritási 

Területére kell vonatkoznia, és közérdeket kell szolgálnia. 

 A START kis támogatást nyújtó projekt, amely forráspénzt (seed money) biztosít 

projektfejlesztésekhez és magvalósításukhoz 

 A forráspénz úgy kerül elosztásra, hogy a kedvezményezettek egy korai előfinanszírozás 

segítségével tudják biztosítani a projekt megvalósulását már a kezdetektől. Célja a 

kevesebb forrással rendelkező, kisebb szervezetek támogatása, hogy „elstartolhassanak” a 

projekt megvalósítása érdekében 

 A projektet a bécsi központú 10. Prioritási Terület koordinálja az összes Prioritási Terület 

bevonásával. A START finanszírozását 95%-ban az Európai Bizottság, 5%-ban Bécs 

városa biztosítja. 

 A START a teljes projektköltségvetés 90%-t társ finanszírozza, a fennmaradó 10%-t a 

projektpartnereknek vagy 3. félnek kell biztosítaniuk, és nem származhat EU-forrásból.  

 Pályázói kör: kis intézmények, nem kormányzati és civil társadalmi szervezetek, jogi 

személyiséggel bíró köz- vagy magánszervezetek. A pályázati kiírás kiterjed a Duna 

Régió Stratégia teljes programterületére, így Ukrajnára is. 

 A támogatásra pályázhat egy nagyobb projekt részeleme – pl.: előkészítő fázis, illetve egy 

kisprojekt a teljes projekt előkészítésének és kivitelezésének támogatása érdekében 

 Határidők/A projekt/elszámolhatóság időtartama: a projektkiírás anyagait 2015. július 

6-ig lehet elérni a 10. Prioritási Terület honlapjáról (http://www.danube-

capacitycooperation.eu/pages/start-call2;), online alkalmazási eszközön keresztül 2015. 

július 6-8-án déli 12:00 óráig (közép-európai idő) nyújthatók be a pályázatok    

 A projekt végrehajtása 6 – 8 hónap. A projekt megvalósításának kezdete: 2015. november 

1 – december, 2016. január 1 – február. A projektvégrehajtás határideje: 2016. július 31.  

 Jelentések: két kötelező jelentés: a projekt végrehajtásának félidejében (a pontos 

időpontot a támogatási Megállapodás tartalmazza majd) a vezető partner félidei jelentést 

készít; végleges jelentés: egy hónappal a projekt befejezését követően (a pontos dátumot a 

támogatási Megállapodás tartalmazza), amelyhez mellékelni szükséges a dokumentációt 

(tevékenységek, kiadások).    

 Partnerségi követelmények: a fő pályázón kívül minimum 2 – maximum 3 

projektpartner részvétele szükséges, a fő pályázó és a projektpartnerek együttesen 

minimum két különböző, a Duna Stratégiában részes országot kell, hogy képviseljenek   
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 Elszámolható költségek: személyi kiadások (a vezető partner vagy a projektpartnerek 

munkatársainak állandó vagy határozott idejű szerződései), útiköltség, szállásköltség (a 

foglalkoztatás helyszínén kívül eső munkavégzés esetén), találkozók, rendezvények, 

külső szolgáltatók (összeghatártól függően, számla, ajánlatkérés vagy közbeszerzés 

alapján)  

TAF DRP – Technical Assistance Facility for Danube Region Projects 

 A hiányzó kapacitás, know-how és források, valamint a meglévő jogi, technikai és 

pénzügyi akadályok miatt a projektkezdeményezések jelentős részéből nem lesz projekt 

 Célja: a Duna Régióban megjelenő kezdeményezések támogatható projektötletekké 

alakítása; a projektötletek eljuttatása a projektmegvalósításhoz szakértői szolgáltatások 

és konzultációk útján, amelynek értéke maximum 25 000 Euró, maximum 6 hónap 

időtartamban  

 A TAF DRP végrehajtása 2016-ban fejeződik be, jelenleg nyitva áll a 3. projektkiírás, 

amelynek keretösszege 450 000 Euró. Egy projekt 15 000 – 25 000 Euró értékű szakértői 

támogatást nyerhet 

 A pályázat benyújtható a Duna Stratégia bármely Prioritási Területén, és közérdeket kell 

szolgálnia 

 Pályázói kör: jogi személyiséggel bíró köz- vagy magánjog hatálya alá eső testületek, 

nemzetközi szervezetek, továbbá szervezetek, amelyeknek a székhelye a Duna Régióban 

van. A pályázati kiírás kiterjed a Duna Régió Stratégia teljes programterületére, így 

Ukrajnára is. 

 Határidők/A projekt/elszámolhatóság időtartama: a projektkiírás anyagait 2015. június 

24-ig lehet elérni a 10. Prioritási Terület honlapjáról (http://www.danube-

capacitycooperation.eu/pages/taf-drp-2;); online alkalmazási eszköz segítségével 2015. 

június 24. déli 12:00 – június 26-án déli 12:00 (közép-európai idő) között nyújthatók 

be a pályázatok 

 A feladat hossza 6 hónap. A szakértői szolgáltatások tervezett kezdése: 2015. október. A 

végrehajtás legkésőbbi határideje: 2016. május 31.   

 Jelentések: a végrehajtás fázisában (3-4 hónap) két jelentést kell benyújtani: előrehaladási 

jelentés időközi áttekintés a végrehajtó szerv és a szakértő között (elért eredmények, 

nyitott kérdések, elvárt eredmények); végleges jelentés a projektszolgáltatások befejezését 

követően a szakértő készíti el, és küldi meg a Management Unit (MU) részére (az 

elvégzett feladatokról, a szakértő megfogalmazza egyetértésben a kedvezményezettel a 

követő tevékenységre vonatkozó ajánlásokat 

 Hat hónapon belül azt követően, hogy a végleges jelentés elfogadásra került, a 

kedvezményezettnek be kell nyújtania a részletes jelentést a projektötlet megvalósítása 

érdekében elvégzett követő tevékenységről (a pontos határidőket az MU határozza meg).       

 A partnerség követelményei: a pályázóknak nem szükséges hivatalosan partnerséget 

létrehozni a szervezetek között. Amennyiben van partnerség/konzorcium, az egyik partner 

szerepel pályázóként, és ő felelős a benyújtott pályázatért.   
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