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Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia Program - Stratégiai jelentőségű projektek - 

Pályázati felhívás referenciaszáma: HUSRB/1601 

A Stratégiai Pályázati Felhívásra 2016. augusztus 26-ig nyújthatók be olyan projektjavaslatok, melyek 

összhangban állnak a releváns nemzeti és regionális stratégiákkal, nagy hatással lehetnek a régióra és 

hozzájárulhatnak a programterületen élők életminőségének javulásához. 
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1. Támogatást igénylők köre 

1.1. Földrajzi elhelyezkedés 

o A programterület a két ország következő NUTS III szintű (vagy azzal egyenértékű) régióit öleli fel: Magyarországon: 

Csongrád és Bács-Kiskun megyék; 

o Szerbiában: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség megyék. 

1.2. Jogállás 

o A jogosult pályázóknak közérdekű céllal létrehozott közjogi vagy magánjogi nonprofit szervezeteknek (kivéve az állami 

tulajdonú útépítő vállalatokat) kell lenniük; 

o A pályázóknak mind szakmai mind pénzügyi szempontból saját maguknak kell előkészíteniük és irányítaniuk a pályázatuk 

szerinti projekttevékenységeket, nem lehetnek közvetítők; 

o A pályázóknak a pályázat benyújtásának napjától visszafelé számított legalább egy évnyi tevékenységet kell igazolniuk;  

o A pályázók székhelyének főszabályként Magyarországon vagy Szerbiában kell lennie, központi és regionális/helyi 

kirendeltségüknek pedig a jogosult programterület (a program által lefedett NUTS 3 vagy azzal egyenértékű régióban) 

szerinti bejegyzésűnek és ott működőnek kell lennie;  

o Ha a pályázóknak nincs a programterületen bejegyzett székhelye, úgy pályázóként a helyi kirendeltségnek kell eljárnia. 

Szerződéskötéskor ez a kirendeltség lesz a vezető kedvezményezett / kedvezményezett, és saját személyi állományát be 

kell vonnia a projektirányításba;  

o Ha a pályázóknak nincs a programterületen bejegyzett székhelye és a helyi kirendeltségük nem jogi személy, úgy a 

nemzeti/regionális szervezetnek kell pályázóként eljárnia. Szerződéskötéskor ez lesz a vezető kedvezményezett / 

kedvezményezett. A projektnek továbbá, határon átnyúló jellegűnek kell lennie és a programterületen belüli 

projekttevékenységeket a szervezet személyi állományának kell végrehajtania; 

o Támogatásra jogosult potenciális pályázók (a felsorolás indikatív): 

o Helyi önkormányzatok és intézményeik, Önkormányzati társulások és intézményeik, Fejlesztési ügynökségek, Civil 

szervezetek (NGO-k), Környezetvédelmi és vízügyi hatóságok, Nemzeti parkok és természetvédelmi területek 

igazgatóságai, Közútkezelő társaságok, Turisztikai szervezetek, Közintézmények, Egyetemek, kutatóintézetek, Oktatási 

és képzési intézmények, Munkaügyi központok, Alapítványok, Kamarák 

1.3. Szakmai és pénzügyi háttér 

o A pályázóknak megfelelő szakmai tapasztalata kell, hogy legyen a határon átnyúló együttműködés terén és igazolniuk 

kell a megfelelő projektrészek irányításához szükséges pénzügyi és ügyviteli kapacitás meglétét. 

o A pályázóknak a pályázati adatlapon igényelt finanszírozás mértékével arányos tapasztalattal kell, rendelkezniük a 

projektmenedzsment terén. 

1.4. Résztvevők száma 

o “Partnership: Projects have to be implemented in partnership (following the “Lead beneficiary principle”) including a 

Lead Beneficiary and Beneficiaries acting as partner(s). A partnership should be formed by at least two beneficiaries, one 

from each side of the border.”  

o 1 db vezető kedvezményezett 

o minimum 2 db partner 
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2. Kézzel fogható tevékenységeket meghatározó specifikus célok és prioritási tengelyek 

 PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek színvonalának javítása; 

o a víztestek minőségének és a természetvédelmi területek környezeti kockázatainak (pl. aszály, árvíz, jégeső) csökkentése 

és kedvezőtlen hatásaik megelőzése; 

 PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése; 

o a határátkelés és a kapcsolódó közlekedési útvonalak kapacitásbővítése a közúti közlekedés fejlesztésének és a 

fenntartható közlekedési módozatok (tömegközlekedés, kerékpározás, vízi közlekedés) előmozdításával; 

 PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése; 

o az egymást kiegészítő helyi értékeken alapuló, közösen koordinált határon átnyúló idegenforgalmi desztinációk 

megteremtése, biztosítva ezzel az idegenforgalmi lehetőségek fenntartható fejlesztését; 

o a kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén folytatott együttműködés előmozdítása; 

A Program prioritástengelyeit az uniós, nemzeti és regionális szintű stratégiai dokumentumokhoz illeszkedő tematikus prioritások (TP) 

határozzák meg. A tematikus prioritások kiválasztásakor Magyarország és Szerbia a határon átnyúló régióval kapcsolatos fejlesztési 

programjaik közötti koherencia elérésére törekedett, erősen összpontosítva a lehetséges szinergiákra és az egymással átfedésben lévő 

fejlesztési területekre. A kétoldali értelmezés révén a Program támogatja az uniós, nemzeti és regionális szintű stratégiákat és hozzájárul e 

stratégiai dokumentumokhoz. Az Interreg – IPA CBC Magyarország–Szerbia Program így – az Európai Bizottság által az Európai Unió 

gazdaságának a nemzeti és az európai politikák fokozottabb koordinációján keresztüli előmozdítására kidolgozott tíz évre szóló Európa 

2020 stratégiának megfelelően – a következő tematikus prioritásokat alkalmazza:  

 TP2: Környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatáscsökkentés, a kockázatmegelőzés és -

kezelés előmozdítása;  

 TP3: Fenntartható közlekedés népszerűsítése és a tömegközlekedési infrastruktúrák színvonalának javítása;  

 TP4: Az idegenforgalom, valamint a kulturális és természeti örökség ösztönzése; 
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3. Kiváltandó hatások: 

 

 PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek színvonalának javítása; 

o a víztestek minőségének és a természetvédelmi területek környezeti kockázatainak (pl. aszály, árvíz, jégeső) csökkentése 

és kedvezőtlen hatásaik megelőzése; 

 Összehangolt és fenntartható vízgazdálkodási rendszer a határon átnyúló régióban. A jobban megszervezett 

vízgazdálkodás, a csatornák és a folyók jobb vízgazdálkodási rendszerei és árvízvédelmi funkciói a lakosságnak 

jobb és biztonságosabb környezetet, a gazdasági tevékenységeknek pedig kedvező feltételeket teremtenek (pl. 

vízi, öko- és aktív idegenforgalom). 

 PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése; 

o a határátkelés és a kapcsolódó közlekedési útvonalak kapacitásbővítése a közúti közlekedés fejlesztésének és a 

fenntartható közlekedési módozatok (tömegközlekedés, kerékpározás, vízi közlekedés) előmozdításával; 

 A határátkelők fejlesztése megkönnyíti az ingázók napi utazását a határ túloldalán lévő munkahelyekre. A 

határátkelés jobb feltételeivel párhuzamosan a jobb tömegközlekedési szolgáltatások is javíthatják a munkaerő 

határon átnyúló mobilitását. 

 PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése; 

o az egymást kiegészítő helyi értékeken alapuló, közösen koordinált határon átnyúló idegenforgalmi desztinációk 

megteremtése, biztosítva ezzel az idegenforgalmi lehetőségek fenntartható fejlesztését; 

o a kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén folytatott együttműködés előmozdítása; 

 A vállalkozások egymás közti (B2B) valamint a vállalkozások és a fogyasztók közti (B2C) kapcsolatok 

intenzívebbé válásától kedvező hatások várhatók a munkaerő-piacon az így generált munkahelyek és 

foglalkoztatási lehetőségeknek köszönhetően. 

 A fejlesztési folyamat fenntarthatóságát biztosító magasabb színvonalú támogató szolgáltatások. A tiszta és a 

zöld technológiák valamint az ipari és vegyi szennyezést csökkentő technológiák szélesebb körű használata és 

így jobb levegőminőség elérése. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés keretein belüli oktatási és képzési 

programok indítása. 

 

A Program hosszú távú és átfogó célja egy fenntartható és biztonságos környezetű, harmonikus és együttműködő régió kialakulásának 

elősegítése, ahol sikeresen és együttesen gazdálkodnak a közös kulturális és természeti örökséggel és ahol a gazdasági és kulturális 

lehetőségek körét üzleti, oktatási, kutatási és kulturális kapcsolatok szélesítik, aminek eredményeképpen munkahelyek jönnek létre 

minimálisra csökkentve a schengeni külső határ miatti elszigetelődést. 
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4. Nem hivatalos ajánlások kézzel fogható tevékenységekre 

 PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek színvonalának javítása; 

o Rekonstrukciós tevékenységek (pl. védvonalak, ártér, vízgyűjtők, tavak) vonatkozásában az érintett folyók és kapcsolódó 

csatornák és tavak esetén a stabilabb vízgazdálkodás érdekében. 

o Potenciális kedvezményezettek a vízgazdálkodási szervezetek a releváns helyi, regionális és / vagy nemzeti közjogi 

szervezetek bevonásával. 

o Beavatkozások végrehajtása jégesőkárok minimalizálására, megelőzésére a perifériás határ-menti régiókban. 

o Potenciális kedvezményezettek megfelelő nemzeti / regionális szintű hatóságok, valamint azok szervezetei, közjogi 

szervei. 

o Forrásallokáció mértéke: 13,5 M EUR. Minimális IPA támogatás: 4 000 000 EUR 

 PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése 

o A határátkelés és a kapcsolódó közlekedési útvonalak kapacitásbővítése a közúti közlekedés fejlesztésének és a 

fenntartható közlekedési módozatok (tömegközlekedés, kerékpározás, vízi közlekedés) előmozdításával. 

o Fenntartható közlekedés népszerűsítése és a tömegközlekedési infrastruktúrák színvonalának javítása. 

o Fejlődés elősegítése a határokon átnyúló vasúti vonalakon (műszaki tervek előkészítése, engedélyek, megvalósíthatósági 

tanulmányok) az érintett minisztériumok és hatóságok partnerségi közreműködésével.  

o Potenciális kedvezményezettek nemzeti és regionális szintű hatóságok, valamint azok a szervezetek valamint a vasúti 

igazgatási és fejlesztési társaságok.  

o A kis határátkelő utak és / vagy a határátkelőhelyek közös fejlesztése, az érintett minisztériumok és hatóságok 

bevonásával. 

o Potenciális kedvezményezettek az útgazdálkodási és fejlesztési társaságok; helyi, megyei, regionális és országos szinten 

kormányzati közjogi szervek; határellenőrzés és vámhivatalok. 

o Forrásallokáció mértéke: 7,9 M EUR. Minimális IPA támogatás: 2 000 000 EUR 

 PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése; 

o Állandó és tartós információáramlás biztosítása a határrégió legfontosabb kulturális, társadalmi, gazdasági híreiről és 

eseményeiről a nyilvánosság számára. Tájékoztatási és / vagy képzési lehetőségek alkalmazásával a kulturális 

cserefolyamatok és párbeszéd erősítése, a turisták frekventált látogatási helyein meglévő információs rendszerek, 

intézményi keretek és az infrastruktúra együttes, tőke javakként történő értelmezéséről. Potenciális kedvezményezettek 

regionális / megyei szintű turisztikai szervezetek, releváns helyi közjogi szervezetek, civil szervezetek, a regionális / 

megyei közintézmények. 
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 Lehetséges elemek: 

o Desztinációmenedzsment a határmenti együttműködés jegyében: 

 1. Vonzerők (helyi értékek) felkutatása 

 2. A vonzerők piacképes termékké fejlesztése 

 3. Termékek, termékcsoportok kialakítása 

 4. A fejlesztett termékek desztinációba ágyazása 

 5. A desztinációk (s benne az egyes turisztikai termékeik) piacra vitele 

 6. A desztinációba ágyazott termékek értékesítése (a megkülönböztető jellemzőkkel felruházott vonzerők áruba 

  bocsátása) 

 Forrásallokáció mértéke: 3,4 M EUR. Minimális IPA támogatás: 2 000 000 EUR 

5. Költségvetés 

A stratégiai pályázati felhívás rendelkezésére álló keret összeg 24 800 000 euró. Az egyes prioritástengelyekre (PA) lebontott indikatív 

pénzügyi juttatások és a minimális támogatási összegek a következők: 

 PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat-megelőzési rendszerek színvonalának javítása  

o a minimális IPA-hozzájárulás összege: 4 000 000 euró;  

 PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése 

o a minimális IPA-hozzájárulás összege: 2 000 000 euró;  

 PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése 

o a minimális IPA hozzájárulás összege 2 000 000 euró; 

6. A támogatás forrásai 

Az IPA-támogatás mértéke projektszinten az összes elszámolható kiadás 85%-a, a maradék 15% nemzeti forrásból finanszírozandó. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a finanszírozási források a Pályázati útmutató 6. fejezetében leírtak szerint eltérőek a magyarországi és a 

szerbiai kedvezményezetteknél.  

Ha a vezető kedvezményezett támogatási szerződést köt az Irányító Hatósággal (IH), akkor a projektre jutó teljes IPA-támogatásból 

legfeljebb 15%g előleg automatikusan jár a kedvezményezetteknek. 
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7. A projekt időtartama 

Adott projekt tervezett végrehajtási ideje legalább 12, de legfeljebb 36 hónap lehet. 

8. Pályázatok benyújtása  

A megfelelő alátámasztó dokumentumokkal ellátott pályázatokat a Pályázói útmutató 8.5 fejezetében meghatározott szabályok szerint a 

Közös Titkársághoz (KT) kell benyújtani. 

9. Fontosabb programszervek  

Az Európai Bizottság (EB) biztosítja az IPA-pénzeszközöket (közösségi hozzájárulás) és megállapítja az IPA-szabályokat. 

A Közös Monitoring Bizottság (KMB) felügyeli és nyomon követi a program végrehajtását, és felel a projektek kiválasztásáért. 

Működését a KMB eljárásrendje szabályozza. 

Széchenyi Programiroda, Magyarország 

Az Irányító Hatóság (IH) Magyarország Miniszterelnöksége.  

A Nemzeti Hatóságok (NH) Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetközi Helyettes Államtitkársága, valamint a Szerb Köztársaság 

Kormányának Európai Integrációs Hivatala.  

Az Igazoló Hatóság (IgH) a Magyar Államkincstár Európai Támogatások Főosztálya.  

Az Ellenőrző Hatóság (EH) szerepét a magyarországi Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be.  

A Közös Titkárság (KT) támogatja a programszerveket – IH, IgH, EH, KMB és NH  – saját feladataik ellátásában. A KT támogatja a 

potenciális pályázókat és a leszerződött projektek vezető kedvezményezettjeivel való rendszeres kapcsolattartás keretében támogatja a 

hatékony projektvégrehajtást a határ mindkét oldalán. A KT-nak az IH-val megkötött szerződés alapján a Széchenyi Programiroda 

Nonprofit Kft (SZPI) – mint helyt adó intézmény – ad helyt, és irodái Budapesten és Szegeden vannak. 

Az  Közös Titkárság „Antenna” (KT Antenna) hozzájárul a KT-re átruházott feladatok végrehajtásához. A KT Antenna Szerbiában, 

Szabadkán van, biztosítva ezzel a Program földrajzilag kiegyensúlyozott végrehajtását a szerb programterület pályázói igényeinek 

kiszolgálásával.  

Az ellenőrző szervek (ESz) – melyeket az egyes partnerállamok hoznak létre – végzik az első szintű ellenőrzést.  Az ellenőrző szervek 

feladata a területükhöz tartozó kedvezményezettek által benyújtott számlák és számviteli bizonylatok ellenőrzése. A projektek helyszínén 

győződnek meg továbbá  a támogatásból finanszírozott eszközök leszállításáról és szolgáltatások teljesítéséről 

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. pályázatírás és projektmenedzsment területén is komoly tapasztalatokkal 

rendelkezik, a potenciális vállalkozások számára elkészíti kedvezményes konstrukcióban a pályázatot, üzleti tervet, lebonyolítja a nyertes, 

illetve megvalósítani kívánt projekteket, tervező- kivitelező partnereivel. 

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, vagy információra lenne szüksége, cégünket az alábbi elérhetőségeken felkeresheti. 
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