KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Interreg V A Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program

Pályázat megnevezése
(magyar)

Közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló
együttműködésének javítása 4.1 – A határon átnyúló
intézményközi együttműködés szintjének javítása és az
állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés
szélesítése

Pályázat megnevezése (angol)

Enhancing cross-border cooperation of public authorities and
people 4.1 – Improving the level of cross border inter instiutional cooperation and broadening cross border
cooperation between citizens

Pályázat kódja

PT44.1

Általános információk
Célok
A magyar-szlovák határ menti térségek természeti és kulturális örökségének megőrzése,
fejlesztése, továbbá a határon átnyúló mobilitás javítása, valamint a közintézmények és a
határtérségben élők határon átnyúló együttműködésének javítása.

Támogatott tevékenységek

PT 4 - Közintézmények és a határtérségben élők határon
átnyúló együttműködésének javítása:
Speciﬁkus célkitűzés 4.1 – A határon átnyúló intézményközi
együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti
határon átnyúló együttműködés szélesítése
• Egyes ágazatok (pl. oktatás, egészségügy, katasztrófavédelem,
vízgazdálkodás, kultúra, stb.) különböző szervezetei közötti
együttműködési kapacitásnak és együttműködési hatékonyságnak
erősítése és fejlesztése közös szakmai programokon, képzéseken,
tapasztalatcserén keresztül, korábbi eredmények felhasználásának
segítségével és know-how átadásával stb
• Közösen nyújtott határon átnyúló szolgáltatások javítására,
valamint a közös szolgáltatásnyújtáshoz szükséges kisebb
infrastruktúra kialakítására összpontosító tevékenységek
támogatása.

Kedvezményezett

Pályázók lehetnek:
• Közintézmények;
• Közcélokat szolgáló intézmények;
• Állami tulajdonú vállalatok;
• Egyházak;
• ETT (európai területi társulások);
• NGO-k (nem kormányzati szervezetek);
• Fejlesztési ügynökségek;
• Települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok;
• Egyetemek és kutatóintézmények;
• Kamarák;
• Külön jogszabály által létrehozott, közcélú szolgáltatásokat
nyújtó szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek).

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A támogatott projekteket a Program jogosultsági területén belül
kell megvalósítani. A programterület 13 NUTS III szintű régiót
foglal magába a szlovák-magyar határtérségben. Szlovákiában 5
régió, Magyarországon 8 NUTS III szintű régió jogosult részt venni
a Programban az alábbiak szerint:
Szlovákia:
• Bratislavský samosprávny kraj
• Trnavský samosprávny kraj
• Nitriansky samosprávny kraj
• Banskobystrický samosprávny kraj
• Košický samosprávny kraj
Magyarország:
• Győr-Moson-Sopron megye
• Komárom-Esztergom megye
• Pest megye
• Budapest főváros
• Nógrád megye
• Heves megye
• Borsod-Abaúj-Zemplén megye
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Támogatásra jogosult az a Pályázó, akinek a székhelye vagy
telephelye a programterületen van bejegyezve és megfelel a
Pályázói kézikönyvben (2. Fejezet – Jogosultsági kritériumok)
részletezett jogi feltételeknek. A jelen pályázati felhívás keretében
kis- és középvállalkozások nem pályázhatnak. A jogosultság másik
feltétele, hogy a Pályázónak partnerséget kell kialakítania legalább
egy, a szlovák-magyar határtérségből származó, határon túli
partnerrel. A Pályázónak és Partnerének/Partnereinek együtt kell
működniük a projekt kidolgozása és megvalósítása során is.

Pénzügyi információk
Teljes keret

7.480.765 EUR

EU hozzájárulás projektenként
(max.)

Maximum 100 000 EUR - 500 000 EUR.

Támogatási intenzitás

Támogatási forma

Kedvezményez
ett

ERFA
hozzájárulás
aránya

Nemzeti
társﬁnanszírozá
s aránya

Önerő
aránya

Állami
közigazgatási
szervek

85%

15%

0%

Egyéb
közigazgatási
szervek

85%

10%

5%

Megyei
szervezetek és
azok
költségvetési és
költségvetési
hozzájárulással
működő
szervezetei

85%

10%

5%

Önkormányzatok
és azok
költségvetési és
költségvetési
hozzájárulással
működő
szervezetei

85%

10%

5%

NGO-k (nem
kormányzati
szervezetek)/
nonproﬁt
szervezetek

85%

10%

5%

Állami támogatás
hatálya alá nem
tartozó
társaságok

85%

5%

10%

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

A program utóﬁnanszírozott.
A Magyarországon bejegyzett Kedvezményezettek azonban
jogosultak lehetnek nemzeti forrásból ﬁnanszírozott előlegre a
projekt rész ERFA hozzájárulásának mértékéig a 126/2016. (VI.7.)
számú kormányrendelet értelmében (126/2016. (VI. 7.) Korm.
Rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak
végrehajtásáról).
A Magyarországon bejegyzett Kedvezményezettek számára a
nemzeti társﬁnanszírozás összege is elérhető előleg formájában a
126/2016. (VI. 7.) számú kormányrendelet értelmében (126/2016.
(VI. 7.) Korm. Rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az
Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési
programjainak végrehajtásáról).

Elszámolható közvetlen költségek

A támogatási költségek részletes szabályait a Pályázói kézikönyv
4. Fejezet – Jogosult költségek címmel taglalja.
A projekt tervezésének és megvalósításához kapcsolódó költségek:
• HR költségek;
• adminisztrációs és irodai költségek;
• utazási és szállásköltségek;
• külső szakértők alkalmazása és szükséges szolgáltatások;
• eszközök;
• infrastruktúra és kapcsolódó munkálatok

Elszámolható közvetett költségek

A támogatási költségek részletes szabályait a Pályázói kézikönyv
4. Fejezet – Jogosult költségek taglalja. (Pl.: Előkészítési költségek.)

Határidők
Felhívás közzététele

2016. július 29.

Benyújtási határidő

2016- július 29- 2016. október 31.

Benyújtás

Postai úton
Interreg V-A Slovakia-Hungary Joint Secretariat Széchenyi
Programme Oﬃce Nonproﬁt Ltd. 1053 Budapest, Szép u. 2., IV.
emelet, Hungary Reference number of the Call for proposals:
SKHU/1601

Szerződéskötés

A támogatói döntést követően.

Projekt megkezdése

Szerződéskötést követően.

Megvalósítás

24 hónap

