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HU-SRB IPA II CBC 2014-2020 Tervezet 

1. Prioritás: Határokon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat megelőző rendszerek fejlesztése 

Prioritás azonosítása A környezet védelme, éghajlatváltozáshoz való alkalmazás, hatásainak enyhítése, kockázatok megelőzése enyhítése 

Pénzügyi tervezés: IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz), ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap) 

Konkrét célkitűzések 
 

Csökkenteni a környezeti kockázatokat, pl. aszály, eső és negatív hatásoktól megvédi a mezőgazdaságot az élelmiszer termelés 
színvonalának javítása.  Az összehangolt vízügyi intézkedésben (folyó, csatorna, termál íz, ivóvíz) a menedzsmentet és monitoring 
intézkedéseket fejleszteni a határ menti régióban. 

Várható eredmények A mezőgazdasági ágazatban okozott károk a szélsőséges időjárási környezetben csökkeni fognak. A jobb körülmények magasabb 
jövedelmeket eredményeznek a mezőgazdaságban. A vízgazdálkodás harmonizált feltételei biztonságosabb környezetet, 
kedvezőbb feltételeket fog teremteni, valamint gazdasági fellendülést főleg a turizmus és mezőgazdaság területén. A precíz 
információk felelősségteljesebb vízgazdálkodást fognak eredményezni 

Forrás 22.500.000 EUR 

Tematikus cél környezetvédelem, kockázat megelőzés 

1. Tevékenység: 
Felszín alatti 
vízgazdálkodási 
rendszerekről való 
információszolgáltatás. 

1. Leírása: Megbízható információk szolgáltatása felszín alatti vizek, vízgazdálkodási rendszerekről. Az alábbi tevékenységek 
támogathatók: monitoring, rendeleti és fejlesztési tevékenységek és bevált gyakorlati rendszerek vízgazdálkodás 
fejlesztésére. A monitoring és a kapcsolódó információs rendszer speciális célokra használható pl., csökkenek az 
aszálykárok, árvizek előrejelzése, hidrológiai állapot javítása, kisebb vízszennyezés. 

2. Célcsoportok: Lakkosság, főleg a mezőgazdasági vállalkozások. 
3. Potenciális kedvezményezettek: vízgazdálkodási társaságok, érintett állami szervezetek. 
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2. Tevékenység: 
Vízgazdálkodási 
rendszer fejlesztése, 
árvízvédelem 
érdekében. 

1. Leírása: Vízgazdálkodási rendszer fejlesztése annak érdekében, hogy biztosítsák a stabil mezőgazdasági termelést és 
minimalizálja a kockázatát az aszálynak és az árvizeknek. A leginkább a szárazság problémájára kell koncentrálni, mivel a 
régiót az érinti leginkább pl. 2013-ban jelentős károkat okozott.  

2.  Intézkedéseket kell végre hajtani: kapacitásnövelés, vízgyűjtők rekonstrukciója összekötő zsilipek, monitoring 
rendszerek. A beruházás tartalmazza a megújuló hatékonyabb erőforrások használatát. 

3. Célcsoportok: A cselekvési lakosság, mezőgazdásági vállalkozások és turisztikai szolgáltatók. 
4. Potenciális kedvezményezettek: vízgazdálkodási társaságok, érintett helyi önkormányzatok. 

3. Tevékenység: 
Folyok, csatornák 
rekonstrukciója. 

1. Leírás: Folyók és a csatornák rekonstrukciója stabilabb vízgazdálkodást jelent. Ezek a tevékenységek javítják az öntözési 
és árvízvédelmi funkciókat. Ezek kedvezően befolyásolják egyes ágazatokat: vízi túrizmus, halászat, természetvédelmi 
tevékenység. 

2. Célcsoportok: A cselekvési lakosság, mezőgazdásági vállalkozások és turisztikai szolgáltatók. 
3. Potenciális kezdeményezettek: vízgazdálkodási társaságok, érintett helyi önkormányzatok. 

4. Tevékenység: 
Beavatkozás a jégeső 
károk minimalizálása 
érdekében. 

1. Leírása Beavatkozások végrehajtása, hogy a minimalizálja a jégeső károkat a régióban. A cél hatékonyabb jégeső 
rendszer, fontos szempont a környezetvédelem 

 
2. Célcsoportok: A cselekvési lakosság, mezőgazdásági vállalkozások és turisztikai szolgáltatók. 
3. Potenciális kezdeményezettek: vízgazdálkodási társaságok, érintett helyi önkormányzatok 

Kiválasztási 
kritériumok 

1. Hatást gyakorol a gazdasági tevékenységekre, különösen a mezőgazdasági tevékenységre 
2. Lehetséges hatásai által csökkennek a környezeti kockázatok és a károk 
3. Határon átnyúló együttműködés szintjei 
4. Együttműködés a partnerek között 
5. Hosszú fenntartható fejlődés és menedzsment és monitoring rendszerek 
6. Menedzsment és pénzügyi kapacitást kedvezményezett szervezet 
7. Felkészültség az infrastrukturális projektekben 

Eredmény indikátorok 1. Kártérítés az áradás okozta balesetek, jégeső és szárazság a mezőgazdaságban 
2. Együttműködés szintje a vízgazdálkodási menedzsment és monitoring kérdésekben 
3. Közösen kialakított monitoring rendszerek száma 
4. Árvízvédelemben részesülő népesség 
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5. Új vagy továbbfejlesztett vízrendszerek hossza 
6. A mezőgazdasági földterületek jégeső elleni tevékenységekben részesülök a határ menti térségben 
7. Élőhelyek támogatása magasabb védettség elérése érdekében 

Indikátorok célértéke 
(mértékegység, év) 

2023: Érintett terület 6400 kg/ hektár 

2. Prioritás: A határokon átmenő forgalom csökkentése 

Prioritás azonosítása Fenntartható közlekedés javítása, közbiztonság infrastruktúrájának javítása 

Pénzügyi tervezés IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz) ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Alap) 

Konkrét célkitűzések  A határátkelőhöz kapcsoló útvonalak fejlesztése és fenntartható közlekedési módok ösztönzése (tömegközlekedés, kerékpár, vízi 
közlekedés). 

Várható eredmények A határátkelő helyek infrastrukturális fejlesztése és a különböző közlekedési módok ösztönzése lerövidíti az átlagos várakozási 
időt. 
Ezáltal erősödni fognak a személyes és gazdasági kapcsolatok. 

Forrás: 14.500.000 EUR 

Tematikus cél: Fenntartható fejlődés, közbiztonság infrastrukturális javítása 

1. Tevékenység 
Konzultációk 
szervezése a 
partnerek között. 

1. Leírása 
Rendszeres konzultációk szervezése a partnerek között, hogy összehangolja fejlesztési terveket, rendeleteket. A 
konzultációk lehetővé teszik a konstruktív tárgyalásokat az érintettek között. A rendszeres konzultációkkal egységesíteni 
lehet a fejlesztési terveket. A konzultációk arról is lehetőséget biztosítanak, hogy a tömegközlekedés, tarifa rendszerek, 
kombinált tömegközlekedési rendszereket összehangolják.  

2. Célcsoportok: Utasok, állami és magán közlekedési vállalatok és non-profit szervezetek 
3. Potenciális kedvezményezettek: megyei és regionális szervezetek. 

2. Tevékenység 
Vasút fejlesztése. 

1. Leírása: Vasút vonalak fejlesztése. (technikai találmányok, beruházások) 
2. Célcsoportok: Vasúti társaságok, utasok. 
3. Potenciális kedvezményezettek: megyei, regionális testületek. 

3. Tevékenység 
Szolgáltatási színvonal 
javítása. 

1. Leírása Szolgáltatási színvonal javítása, a meglévő út határátkelőnél. Az alábbi tevékenységek támogathatók: új 
határátkelőhelyek kerékpáros hálózatok kibővítése. Fejleszteni a meglévő hálózatot pl. Szeged – Tiszasziget - Novi 
Knezevac, Szeged – Mórahalom – Ásotthalom - Backi, Vinograd – Palic - Subotica, Kiskunhalas - Subotica, új útvonalakat 
létrehozni. 

2. Célcsoportok: Útgazdálkodási és fejlesztési társaságok, helyi önkormányzatok, határőrök, vámhivatalok, közlekedési 
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állomások. 
3. Potenciális kedvezményezettek: utasok, turistákák 

4. Fejlesztése és 
javítása a közlekedési 
infrastrukturális 
rendszernek. 

1. Leírása: Fejlesztése és javítása a közlekedési infrastrukturális rendszernek, hogy javítsa az üzleti infrastruktúra feltételeit, 
mezőgazdasági, logisztikai beruházásokat ösztönözze a térségben. 

2. Célcsoportok: Feldolgozó ipar és logisztikai vállalkozások 
3. Potenciális kedvezményezettek: A megyei és regionális szintű testületek, szervezetek és az érintett önkormányzatok, a 

közúti és vasúti menedzsment, fejlesztő cégek, vállalatok, közüzemi hálózatok 

Kiválasztási 
kritériumok 

1. A határon átnyúló közlekedés és lakosság és vállalkozások hatásai 
2. A gazdasági tevékenységek hatásai 
3. Potenciális méretek mérete megnövekedett forgalomnak a határátkelőknél 
4. Együttműködés szintje a partnerek között 
5. Hosszú fenntartható fejlődés és menedzsment és monitoring rendszerek 
6. Menedzsment és pénzügyi kapacitást kedvezményezett szervezet 
7. Felkészültség az infrastrukturális projektekben 

Eredmény Indikátorok 1. Szolgáltatások színvonala és kapacitása a határátkelőknél 
2. Közösen működtetett közlekedési platformok száma 
3. Teljes hossza az újonnan felépített és felújított kerékpárutaknak 
4. Új határátkelők száma 
5. Teljes hossza a vasútvonalak fejlesztésének 

Indikátorok célértéke 
(mértékegység, év) 

2023: 40% - határátlépők %-a kisebb határátkelő helyeken (kivéve Röszke – Horgos, Kelebia – Szabadka) 

3. Prioritás: Az idegenforgalom és kulturális együttműködés ösztönzése 

Prioritás azonosítása Idegenforgalom és kulturális örökség ösztönzése 

Pénzügyi tervezés IPA, (előcsatlakozási támogatási eszköz), ERDF (Európai Regionális fejlesztési Alap) 

Konkrét célkitűzések Közös, határ menti együttműködések, idegenforgalomi potenciál elősegítése, a hozzá kapcsolódó tevékenységek fejlesztésével pl. 
sport, kultúra, környezetvédelem.  
 

Várható eredmények A turizmus fejlesztésének eredménye: A vendégéjszakák számának és turisztikai szolgáltatok növekedése. 
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Prioritás leírása  A turizmus fejlesztése közös marketing és turisztikai tervekkel akciótervek kidolgozása, marketing tevékenység regionális szinten. 

Célcsoportok Turisztikai menedzsment, vállalkozok turisztikai szektorban, önkormányzatok. 

Potenciális 
Kedvezményezettek 

 Helyi és regionális utazási irodák. 

Támogatott 
tevékenységek 

A magyar és vajdasági régiók közös turisztikai termékeket hoznának létre (pl. kulturális turizmus) 

Potenciális támogatott 
tevékenységek: 

tematikus útvonalak tervezése, létrehozása, mobil alkalmazásokban útmutató, infrastruktúra fejlesztése (pl. parkolók, csónakház) 

Forrás: 12.700.000 EUR 

Tematikus cél: Az idegenforgalom és kulturális együttműködés ösztönzése 

Kiválasztási 
kritériumok 

1. Képes hozzájárulni a versenyképesség a turisztikai kínálathoz 
2. Fontos az idegenforgalmi úti cél a határment régióban 
3. A határon túli együttműködések 
4. Együttműködés szintje partnerek között 
5. Hosszú távú fenntarthatóság a projektek között 
6. A kedvezményezett szervezetek igazgatási és pénzügyi kapacitása  
7. Felkészültség az infrastrukturális projektekben 

Eredmény indikátorok 1. Határon átnyúló turisztikai tevekénységek minősége 

 2023 a fejlesztések előmozdítják a minőségbeli javulást 
2.  Vendég éjszakák száma 

 Később kerül meghatározásra 
3. Határon átnyúló tevekénységek pl. kultúra, sport minősége 

 2023 fokozott együttműködés civil szervezettekkel 
4. Turisztikai fejlesztések összhangja stratégiákkal 
5. Látogatások száma: kulturális természeti örökségek 
6. Támogatott közös turisztikai promóciók száma 
7. Határokon átnyúló közösségi rendezvények száma 
8. Résztvevők száma az eseményeken 
9. Felhasználók, információs rendszerek száma 

Indikátorok célértéke 2023: Vendégéjszakák szám – 1.964.000 
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(mértékegység, év) 

4. Prioritás: A kis és középvállakozások gazdasági versenyképessége, innováció vezérelte fejlesztése 

Pénzügyi tervezés IPA (előcsatlakozási fejlesztési támogatás) ERDF (Európai Regionális Fejlesztési Támogatás) 

Konkrét célkitűzések A fő cél versenyképesség fokozása üzleti és KKV-k fejlesztése, kereskedelem és befektetések ösztönzése. Ezen kívül fontos a 
foglalkoztatás növelése, újszerű technológiák létrehozása. A határon átnyúló együttműködések fontosak, a civil szervezetek K+F+I 
intézmények, egyetemek bevonásával.  

Várható eredmények A növekvő technológia fejlődés gazdasági fejlődést és az oktatási kínálatának bővülését vonná maga után. 

Prioritás leírása  A versenyképesség és KKV-k fejlesztéséhez szükséges az új technológiák és az innovációs infrastruktúra fejlesztése. A program 
részét képezi a: kutatási projektek támogatása, innovációs projektek fejlesztése, know how. 

Célcsoportok Innovációs központok, K+I+F szervezetek, munkanélküliek, egyetemek, fiatal szakemberek, felnőttképzési szervezetek, fiatal 
szakemberek. 

Potenciális 
kedvezményezettek 

Regionális innovációs szervezetek, megyei és regionális szervek, valamint a szakmai szervezetek, nonprofit vagy állami tulajdonú 
szervezetek. 

Támogatott 
kedvezményezettek 

Kutatási innovációs projektek fejlesztése, laboratóriumok létrehozása, innovációs és technológiai központok létrehozása, 
kereskedelmi központok fejlesztése, integrációs folyamatok segítése mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, közös fejlesztés szak 
és felnőttképzési anyagokban, Erasmus fiatal vállalkozók program. 

Forrás: 8.911.600 

Tematikus cél:  A kis és középvállakozások gazdasági versenyképessége, innováció vezérelte fejlesztése 

Kiválasztási 
kritériumok 

1. A versenyképesség hozzájárulása a gazdasági társadalmi kihívásokra 
2. A határon átnyúló fejlesztési projektek 
3. Az együttműködés szintje a partnerek között 
4. Hosszú távú fenntarthatóság a project az eredményeiként 
5. A kedvezményezett szervezek igazgatási és pénzügyi kapacitása 
6. Felkészültség a projektekben 

Eredmény indikátorok 
+ Célérték 

1. Határokon átnyúló fejlesztések marketing tevékenységek szintje KKV-nél – 35 vállalkozás 
2. Aktív szervezeti résztvevők tudásátadásban – 60 szervezet 
3. Eltöltött hónapok száma ösztöndíj programok tekintetében intézményeknél, cégeknél – 200 hónap 
4. Hátrányos helyzetű csoportok támogatása – 50% 

Indikátorok célértéke 
(mértékegység, év) 

Innovatív kis- és középvállalkozások arányának növekedése %-ban. Mérés EUROSTAT alapján. 
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 1. Kutatási és innovációs tevékenységek állami kutatóközpontok és szakmai központokat is beleértve – 1.336.740 EUR 
2. Technológia transzfer és egyetemek és a vállalkozások együttműködés elsősorban kkv-kkal – 1.782.320 EUR 
3. Klaszter támogatás és üzleti hálózatok elsősorban kkv-k esetében– 1.782.320 EUR 
4. Részletes támogató szolgáltatások a KKV-k csoportjai esetében (beleértve a menedzsment, marketing és tervezési 

szolgáltatások) – 891.160 EUR 
5. KKV üzleti fejlődés, támogatni kell vállalkozói és inkubációs (beleértve a spin off, és spin out vállalkozásokat)– 891.160 

EUR 
6. Üzleti infrastruktúra KKV-k (ideértve az ipari parkok és környéküket) - 2.227.900 EUR 

Projektre vonatkozó 
kiírások 

http://www.hu-srb-ipa.com/hu/nyitott-palyazati-kiirasok/16 


