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Interregionális (5,58 %)

Transznacionális (20,36 %)

Határon átnyúló (74,06 %)

Teljes ETE keret: 
8,95 mrd EUR 

ERFA

Európai területi együttműködés célkitűzés 
(Interreg programok)

Interregionális (6,1 %)

Transznacionális (18,2 %)

Határon átnyúló (72,2 %)

Tengeren túli területek (3,5 %)

Teljes ETE keret: 
8,05 mrd EUR 

ERFA

2014-2020                                      2021-2027 



Határon átnyúló programok

Transznacionális programok

Magyarország részt vesz:

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

Transznacionális Program
- 4 interregionális együttműködési programban: INTERREG 

EUROPE, ESPON, INTERACT , URBACT

Interregionális programok

Az Interreg programok típusai



Az Interreg programok végrehajtása

- Közös tervezés

- Közös döntések (Monitoring Bizottság) + közös intézmények:

- Irányító Hatóság: jogilag képviseli a programot

- Közös Titkárság: a program napi működését biztosítja 
nemzetközi munkatársi körrel

- Nyílt és irányított/stratégiai felhívások



A transznacionális projektek fő ismérvei

- Területi és tematikus jelentőség 

- A nemzetközi együttműködés hozzáadott értéke

- Közös projektfejlesztés és –végrehajtás

- 2-3 éves szakmai, kutatási, tervezési együttműködések 

(ehhez igazodó elszámolható költségekkel)

- Átlagosan12-15 partner 6-8 országból   

(javarészt közintézmények) 

- Kiegyensúlyozott partnerség 

(tevékenységek, költségek, országok)

- 2-3 Meur átlagos projekt méret



Eredmények 2014-2020

Program Partnerországok
Program 

költségvetése
Felhívások és eredményei

AT, HU, SK, CZ, 
PL,  SI, HR, DE, IT

298,98 m € 4 felhívás: 138 nyertes projekt (143 magyar projektrész; 13 LP)

AT, HU, SK, CZ, 
RO, BG, SI, HR, 
SER, BIH, ME, DE, 
UA, MD

274,5 m €
3 felhívás: 131 nyertes projekt (178 magyar projektrész; 20 LP)
Seed Money Facility: 19 nyertes projekt (9 magyar projektrész; 4
LP)

28 tagállam, 
+ NO, CH

426,3 m € 4 felhívás: 258 nyertes projekt (78 magyar projektrész, 9 LP)

Elektronikus kiadvány hazai intézmények részvételével megvalósult Interreg projektekről: 
https://regionalispolitika.kormany.hu/download/2/48/c2000/Interreg%20Kiadvany%202021.pdf

A bemutatott projektek tématerületenként csoportosítva szerepelnek a kiadványban, ahol az egyes 
fejezetek az Európai Unió Területi Agendájában azonosított prioritások tematikáját követik: 
https://territorialagenda.eu/

https://regionalispolitika.kormany.hu/download/2/48/c2000/Interreg%20Kiadvany%202021.pdf
https://territorialagenda.eu/


11 tematikus célkitűzés helyett 5 szakpolitikai célkitűzés:

• PO1: Intelligensebb Európa

• PO2: Zöldebb, karbon-mentes Európa

• PO3: Jobban összekapcsolódó Európa

• PO4: Szociálisabb Európa

• PO5: A polgáraihoz közelebb álló Európa

+ 2 Interreg specifikus célkitűzés (Interreg Specific Objective - ISO):

• ISO1: Jobb Interreg kormányzás 

• ISO2: Biztonságosabb Európa 

A transznacionális programok esetében a rendelkezésre álló forrás legalább 60 

százalékát legfeljebb 3 szakpolitikai célkitűzésre kell fordítani, melyek közül az 

egyik mindenképpen a „2. Zöldebb Európa” kell hogy legyen.

A makro-regionális stratégiával megegyező területet lefedő transznacionális 

programokból nyújtott támogatások legalább 80 százalékának (így a Duna 

Transznacionális Programénak is) a stratégia célkitűzéseihez kell hozzájárulnia.

Tematikus koncentráció 2021-2027



• Irányító Hatóság és Közös Titkárság: Bécs Város Önkormányzata

• Programterület:  AT, HU, SK, CZ, PL,  SI, HR, DE (Braunschweig régióval 
bővül), IT

• Költségvetés: az új program tervezett költségvetéséből nagyjából 205 
millió euro ERFA forrás lesz a projektekre fordítható.

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027



CE 2021-2027: Prioritások + első felhívás kerete

Szakpolitikai
célkitűzés

Specifikus célkitűzések 1. felhívás
(Meur)

1. Egy együttműködés
révén okosabb Közép-
Európa (PO1)

1.1 Az innovációs kapacitások erősítése Közép-Európában
1.2 Készségek fejlesztése a közép-európai intelligens 
szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz és a vállalkozói 
tevékenységhez

22

2. Egy együttműködés 
révén zöldebb Közép-
Európa (PO2)

2.1 Az energiaátmenet támogatása egy
klímasemleges Közép-Európa érdekében

2.2 Az éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képesség növelése Közép-Európában

2.3 A körforgásos gazdaság előmozdítása Közép-
Európában

2.4 A környezet védelme Közép-Európában
2.5 városi mobilitás zöldebbé tétele Közép-Európában

36

3. Egy együttműködés 
révén még inkább 
összekötött Közép-
Európa (PO3)

3.1 A vidéki és periférikus régiók közlekedési 
kapcsolatainak javítása Közép-Európában

7

4. A közép-európai 
együttműködés jobb 
irányítása (ISO1)

4.1 Az integrált területi fejlődés irányításának 
megerősítése Közép-Európában 7



CE 2021-2027: Első pályázati felhívás

Az első pályázati egyfordulós pályázati felhívás tervezett megjelenése:
2021. október (a programdokumentum jóváhagyásának függvényében)

Az első projektek indulásának tervezett ideje: 2022. december

A program honlapján elérhető az előzetes programdokumentum és
annak rövid összefoglalója, amely bemutatja az új program prioritásait,
néhány lehetséges együttműködési téma felsorolásával:
https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/documents/documents.html

A www.interreg-central.eu/newfunding oldal foglalja össze az első
felhívással kapcsolatos előzetes tudnivalókat, és lehetőséget biztosít
csatlakozni a program iránt érdeklődők online közösségéhez:
https://community.interreg-central.eu/

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/documents/documents.html
http://www.interreg-central.eu/newfunding
https://community.interreg-central.eu/


Interreg Europe 2021-2027

EU 28 + Norvégia és  Svájc

Cél: a Strukturális Alapok 
hatékonyságának 
növelése,

azok irányító hatóságainak 
vagy közreműködő 
szervezeteinek bevonása 
kötelező  

Irányító Hatóság és 
Közös Titkárság:
Lille (FR), 
Regionális Önkormányzat

Költségvetés: 
az új program tervezett 
költségvetéséből nagyjából 
351 millió euro ERFA 
forrás lesz projektekre 
fordítható.



Interreg Europe 2021-2027: Várható prioritások

Formailag egy prioritás: Jobb Interreg kormányzás (ISO1)

Gyakorlatilag valamennyi specifikus célkitűzéshez kapcsolódhatnak 

majd a projektek. 

Tematikus koncentráció: a keretet a következő arányokban tervezik 

felhasználni az egyes SO-khoz kapcsolódó pályázatok között:

A források 80%-át:

• PO 1 – Okosabb Európa (minden SO),

• PO 2 – Zöldebb Európa (minden SO),

• PO 4 – Szociálisabb Európa (SO4.1 Munkaerőpiacok, SO4.4 

Egészségügy, SO4.5 Kultúra és fenntartható turizmus)

A források 20%-át: 

• PO 3 – Jobban összekapcsolódó Európa (minden SO),

• PO 5 – A polgáraihoz közelebb álló Európa (minden SO),

• PO 4 – Szociálisabb Európa (SO4.2 Oktatás, SO4.3 társadalmi-gazdasági 

befogadás)

Első felhívás várható megjelenése: 2022. március



Közös projektvégrehajtás és elszámolás
a transznacionális és interregionális projektekben

• Vezető partner elv

A felmerült és elszámolt költségek félévenkénti, utólagos megtérítése:

• minden partner finanszírozza kiadásait

• félévente jelentést készít (pénzügyi és szakmai)

• jelentés ellenőrzése és jóváhagyása nemzeti szinten (hazai 
partnerek esetében a Széchenyi Programiroda végzi), költség 
igazolás kiállítása

• vezető partner (LP) összegyűjti a partnerektől a költség 
igazolásokat, összesíti és eljuttatja a programtitkárságnak

• megkapja a teljes partnerségnek járó támogatást (az adott 
félévben elszámolt költségek 80%-át) és továbbítja a 
partnereknek



Elszámolható költségek

1. Munkabér

• kedvezményezett közvetlen 
alkalmazásában álló projekttel 
kapcsolatos feladatokat ellátó 
munkavállaló

2. Adminisztrációs költség 

• Flat rate (munkabér 15%-a)

3. Utazás és szállás

4. Külső szakértői díjak és 
szolgáltatások

• pl. tanulmányok, képzések, 
rendezvények

6. Infrastruktúra és 
beruházás

• Kis értékű beruházások

• Egyértelmű transznacionális 
hatás

5. Eszközök

• Eszközbeszerzés, bérlés és 
lízingelés

• projekt megvalósításához 
feltétlenül szükséges eszközök



Nemzeti társfinanszírozás

Az Interreg Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL
EUROPE és az Interreg EUROPE projektek hazai kedvezményezettjei
hazai társfinanszírozást kapnak külön pályáztatás nélkül, uniós
támogatási szerződés alapján.

Ennek mértéke (2014-2020 időszakban):

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

• központi költségvetési szerv esetén a projektrész 
teljes költségvetésének maximum 15 százaléka 

€

A 2021-2027-es időszakban az ERFA támogatás csökkenését
kompenzálandó (85% -> 80%) a nemzeti társfinanszírozás mértéke
várhatóan emelkedni fog (10% ill. 15% -> 15% ill. 20%).



Uniós forrás megelőlegezése

Az Interreg Duna Transznacionális Program és az Interreg CENTRAL
EUROPE és az Interreg EUROPE projektek hazai kedvezményezettjei
az uniós támogatási döntést követően kérelmezhetik az európai
uniós hozzájárulás maximum 30%-ának a megelőlegezését. A
központi költségvetési szerv és a megyei önkormányzat
kedvezményezettek megkötés nélkül, a többi kedvezményezett csak
akkor, ha a projektrészük elszámolható összköltsége eléri az 550
ezer eurót. A kérelmet a Széchenyi Programirodától kapott
tájékoztató levél kézhezvételétől számított 90 napon belül szükséges
benyújtani.

A nyertes projektekben résztvevő hazai kedvezményezettekkel a
Széchenyi Programiroda veszi fel a kapcsolatot, és ad további
tájékoztatást a hazai társfinanszírozási -, valamint a megelőlegezési
szerződések előkészítésével kapcsolatban.



Az Interreg programok is fontosnak tartják a projektelszámolások
egyszerűsítését átalányösszegek és átalányarányok alkalmazásának
lehetővé tételével.

A költségelszámolás egyszerűsítésének eddigi és tervezett területei
(alkalmazásuk opcionális):

- projektelőkészítés költsége (projekt szintű fix összeg: 15e EUR)

- irodai és adminisztratív költségek (a személyi költségek 15%-a)

- személyi költségek (az egyéb közvetlen projekt-költségek 20%-a)

- utazási költségek (a személyi költségek országonként 
meghatározott fix százaléka. A CE esetében: AT 4%, DE 5%, IT 6%, 
SK 6%, SI 6%, CZ 7%, HU 8%, PL 9%, HR 11%)

A költség-elszámolás lehetséges 
egyszerűsítésének várható területei 

(simplified cost options)



Köszönöm a figyelmet!

Hegyesi Béla

Interreg DUNA, Central Europe és Interreg Europe 

kapcsolattartó 

Pénzügyminisztérium 

Területfejlesztési Tervezési Főosztály

bela.hegyesi@pm.gov.hu

+36 1 89 60 594

+36 30 475 85 73


