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Programterület A programterület a két ország következő NUTS III szintű (vagy azzal egyenértékű) régióit öleli fel: 
 
Magyarországon: Csongrád és Bács-Kiskun megyék; 
Szerbiában: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség megyék 
 

 
 

Kedvezményezettek A Program egy sor feltételt határoz meg a potenciális pályázóknak a jogállásukkal, földrajzi elhelyezkedésükkel, továbbá 
szakmai és pénzügyi hátterükkel kapcsolatban. 

• A jogosult pályázóknak közérdekű céllal létrehozott közjogi vagy magánjogi nonprofit szervezeteknek (kivéve az 
állami tulajdonú útépítő vállalatokat) kell lenniük; 
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• A pályázóknak mind szakmai mind pénzügyi szempontból saját maguknak kell előkészíteniük és irányítaniuk a 
pályázatuk szerinti projekttevékenységeket, nem lehetnek közvetítők;   

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

• 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;  

• 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;  

• 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; 

• A pályázóknak megfelelő szakmai tapasztalata kell legyen a határon átnyúló együttműködés terén és igazolniuk kell a 
megfelelő projektrészek irányításához szükséges pénzügyi és ügyviteli kapacitás meglétét. 

• A pályázóknak a pályázati adatlapon igényelt finanszírozás mértékével arányos tapasztalattal kell, rendelkezniük a 
projektmenedzsment terén. 

 

Specifikus célok A Program a következő öt specifikus célt határozza meg: 
• a víztestek minőségének és a természetvédelmi területek környezeti kockázatainak (pl. aszály, árvíz, jégeső) 

csökkentése és kedvezőtlen hatásaik megelőzése; 
• a határátkelés és a kapcsolódó közlekedési útvonalak kapacitásbővítése a közúti közlekedés fejlesztésének és a 

fenntartható közlekedési módozatok (tömegközlekedés, kerékpározás, vízi közlekedés) előmozdításával; 
• az egymást kiegészítő helyi értékeken alapuló, közösen koordinált határon átnyúló idegenforgalmi desztinációk 

megteremtése, biztosítva ezzel az idegenforgalmi lehetőségek fenntartható fejlesztését; 
• a kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén folytatott együttműködés előmozdítása; 
• a KKV-k növekedési képességének és foglalkoztatási potenciáljának érvényre juttatása (a stratégiai pályázati 

felhívásban nem került meghirdetésre) új technológiák, folyamatok, termékek és szolgáltatások kifejlesztésével és 
átvételével.  

 

Prioritási tengelyek PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása; 
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PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése; 
PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése; 
PT 4: KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel.  
 

PT 1: Határon átnyúló 
vízgazdálkodási és 
kockázatmegelőzési 
rendszerek 
színvonalának javítása 

Tevékenység 1.1 Vízgazdálkodás és extrém időjárási viszonyok elleni védelem 
Lehetséges Tevékenységek:  

• Megbízható információk gyűjtése a felszín alatti vizek, folyók, patakok, csatornák minőségének/mennyiségének 
javítása érdekében, valamint releváns vízgazdálkodási intézkedések bevezetése 

o Lehetséges kedvezményezettek: vízgazdálkodási hatóságok releváns állami intézményekkel és 
szervezetekkel együttműködve 

• Vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése a víztestek minőségének javítása és az aszály, árvíz és belvíz kockázatának 
csökkentése érdekében. A beruházásoknak elsősorban az aszály által érintett területekre kell összpontosítaniuk. 

o Lehetséges kedvezményezettek: vízgazdálkodási intézmények és szervezetek, együttműködve 
nemzeti, megyei/regionális kormányzatokkal, ha releváns 

• Rekonstrukciós tevékenységek a releváns folyók és a kapcsolódó csatornák és tavak vonatkozásában annak 
érdekében, hogy a közvetlen és a szomszédos területek stabil vízgazdálkodása biztosítva legyen. Ebben a 
tevékenységben lehetőség van arra, hogy elsősorban azokat a rekonstrukciós munkákat végezzék el, amelyek a 
csatornák stabil vízgazdálkodását biztosítják 

o Lehetséges kedvezményezettek: vízgazdálkodási intézmények és szerveztek, a releváns nemzeti 
és a csatorna mentén elhelyezkedő regionális hatóságok és helyi önkormányzatok részvételével 

• Beavatkozó intézkedések bevezetése a jégeső által okozott károk minimalizálása érdekében. A beavatkozásoknak 
figyelembe kell venni a természetvédelemi szempontokat is.  

o Lehetséges Kedvezményezettek: nemzeti/megyei/helyi szintű kormányzatok, együttműködve 
időjárás előrejelző intézményekkel, hidro meteorológiai szervezetekkel és mezőgazdasági 
szervezetekkel, vízellátásra és higiéniára szakosodott közüzemi vállalatokkal 

 
 
Tevékenység 1.2 Vízi előhelyek természetvédelme és megőrzése 
lehetséges Tevékenységek: 

• Természetvédelemi együttműködés lehetőség szerint a vizes élőhelyekkel kapcsolatban, pl: fajvédelmi programok 
beleértve a mentőközpontok, az ex situ tenyésztés és szabadon engedési programok működését, védett területek 
kezelését. 
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o Lehetséges kedvezményezettek: természetvédelmi szervezetek és intézmények mind állami mind 
civilszervezetek, szennyvízkezelő cégek 

 

PT 2: A határon átmenő 
forgalom akadályozó 
tényezőinek csökkentése 

Tevékenység 2.1 Határ átkelő helyek, utak és kerékpárutak 
Lehetséges tevékenységek: 

• Határátkelőhelyek és az oda vezető közlekedési utak fejlesztése, pl: alacsonyabb osztályozású határkelők építése és 
fejlesztése, illetve új határátkelő pontok építése 

o Lehetséges kedvezményezettek: közúti irányítási és fejlesztési cégek, nemzeti, megyei/regionális 
és helyi önkormányzatok, határellenőr és vám igazgatások, intézmények és szervezetek melyek 
fenntartják a közlekedési állomásokat és irányítják a tömegközlekedést: busz és vasút 
tömegközlekedési cégek, hajózási non-profit szervezetek, stb. 

• Határon átnyúló kerékpár hálózat fejlesztése a kerékpárral történő biztonságos határátkelés érdekében, pl: már 
meglévő kerékpár utak befejezése vagy új kerékpár utak építése a főbb folyók és csatornák mentén 

o Lehetséges kedvezményezettek: közúti irányítási és fejlesztési cégek, nemzeti, megyei/regionális 
és helyi önkormányzatok, határellenőr és vám igazgatások, intézmények és szervezetek melyek 
fenntartják a közlekedési állomásokat és irányítják a tömegközlekedést: busz és vasút 
tömegközlekedési cégek, hajózási non-profit szervezetek, stb. 

• Vízi közlekedés struktúra fejlesztése a Tisza és Duna és hozzájuk kapcsolódó csatornák mentén. (pl: kis kikötők és 
hatérátkelő pontok a turistaforgalom számára, kikötők az áruforgalom számára) 

o Lehetséges kedvezményezettek: közúti irányítási és fejlesztési cégek, nemzeti, megyei/regionális 
és helyi önkormányzatok, határellenőr és vám igazgatások, intézmények és szervezetek melyek 
fenntartják a közlekedési állomásokat és irányítják a tömegközlekedést: busz és vasút 
tömegközlekedési cégek, hajózási non-profit szervezetek, stb. 

• A határátkelő pontok infrastrukturális állapotának fejlesztése a szolgáltatási szint és kapacitás növelésével (pl: a 
vámhivatalok, a veszélyes áruk szállítása, a határállomások környezetének javítása, a kapacitásépítés, a technológiák 
megvásárlása és fejlesztése) 

o Lehetséges kedvezményezettek: közúti irányítási és fejlesztési cégek, nemzeti, megyei/regionális 
és helyi önkormányzatok, határellenőr és vám igazgatások, intézmények és szervezetek melyek 
fenntartják a közlekedési állomásokat és irányítják a tömegközlekedést: busz és vasút 
tömegközlekedési cégek, hajózási non-profit szervezetek, stb. 

• A közösségi- és szállítási közlekedési infrastruktúra rendszerek fejlesztése az üzleti infrastruktúra javítása érdekében a 
határ közelében új mezőgazdasági, ipari, logisztikai beruházások és kereskedelem előmozdításával. 
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o Lehetséges kedvezményezettek: közúti irányítási és fejlesztési cégek, nemzeti, megyei/regionális 
és helyi önkormányzatok, határellenőr és vám igazgatások, intézmények és szervezetek melyek 
fenntartják a közlekedési állomásokat és irányítják a tömegközlekedést: busz és vasút 
tömegközlekedési cégek, hajózási non-profit szervezetek, stb. 

 
Tevékenység 2.2 Tömegközlekedési szolgáltatások és vasútvonalak javítása 
Lehetséges tevékenységek: 

• Rendszeres konzultációk szervezése a határ menti közlekedésben érintett résztvevők bevonásával a 
közlekedésfejlesztési tervek, különböző határátkelő helyek irányításának harmonizációja érdekében és a kapcsolódó 
szabályozások harmonizációjának érvényre juttatása miatt.  A konzultációk konstruktív megbeszéléseket 
biztosítanának a határátkelők fejlesztésében résztvevő szervezetek között (pl: határellenőrző hivatalok, vámhivatalok, 
közúti és vasúti irányítási / fejlesztési szervezetek). 

o Lehetséges kedvezményezettek: nemzeti, megyei és regionális szintű testületek, intézmények és 
szervezeteik stb. 

• Határmenti vasúthálózat fejlesztése (pl: az engedélyezésre vonatkozó technikai tervek elkészítése, 
megvalósíthatósági tanulmányok vagy kisebb beruházások a személyszállítási szolgáltatások fejlesztése érdekében 

o Lehetséges kedvezményezettek: nemzeti, megyei/ regionális szintű szervek és szervezeteik, vasút 
irányítási és fejlesztési állami cégek 

• az egyes határon átnyúló utakra és tömegközlekedési hálózótokra vonatkozó tájékoztatási és szolgáltatási rendszerek 
fejlesztése az utasok számára 

o Lehetséges Kedvezményezettek: a közúti irányítási és fejlesztési cégek, nemzeti, megyei / 
regionális és helyi önkormányzatok, határellenőrzés és vámigazgatások, intézmények és 
szervezetek, amelyek fenntartják a közlekedési állomásokat és tömegközlekedést működtetik: 
busz és vasúti közlekedési vállalatok, hajózással foglalkozó intézmények és szervezetek   

 

PT 3: Idegenforgalmi és 
kulturális örökségi 
együttműködés 
ösztönzése 

Tevékenység 3.1 Kulturális és természeti örökségen alapuló turisztikai termékek, szolgáltatások és látnivalók 
Lehetséges tevékenységek 

• Közös turisztikai és marketing stratégia és intézkedési terv kidolgozása és bevezetése a határmenti régióban, valamint 
marketing tevékenységek regionális szintű végrehajtása 

o Lehetséges Kedvezményezettek: nemzeti, megyei, helyi turisztikai szervezetek a helyi turisztikai 
irányítási társaságok részvételével, nem kormányzati szervek valamint nemzeti, megyei/regionális 
és helyi szintű szervezetek ( ha releváns) 
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• Közös turisztikai termékek (kulturális turizmus beleértve vallási és folklór) és közös ajánlatok fejlesztése: tematikus 
utak, folyami turisztikai utak, kerékpárutak, vidéki turizmus, ökoturizmus látogatóközpontokkal és kapcsolódó 
természetvédelmi tevékenységekkel (pl. ex situ tenyésztési és szabadon engedési programok) a kulturális és 
természeti örökségek fenntartható hasznosításán és fejlesztésén alapulva. A közös turisztikai termékeknek a közös 
turizmus stratégián kell alapulnia. A közös turisztikai termékek fejlesztésénél nagy figyelmet kell fordítani a határ két 
oldalán található látnivalók, helyszínek (nem tükörprojektek) összekapcsolására, a turisztikai kínálat különböző 
elemeinek összekapcsolásával (egyértelmű leírással, világos szegmentálással és pozícionálással, határokon átnyúló 
együttműködés világos hozzáadott értéke), hogy ösztönözzék a régió látogatóinak hosszabb ott tartózkodását. A 
potenciálisan támogatott tevékenységek lehetnek tematikus útvonalak - útvonalak, jelzések, nyomtatott és mobil 
alkalmazási útmutatók tervezése és kijelölése, infrastruktúra fejlesztése (pl. Megálló és pihenőhelyek, kikötő vízi 
útvonalakhoz, kerékpártároló helyek, iható víz biztosítása lovagló utakon, berendezések kölcsönzési rendszere, 
helyszínek rekonstrukciója stb.) 

o Lehetséges Kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, nemzeti, megyei/regionális szintű 
szervek és intézményeik, szervezeteik, turisztikai látnivalókat irányító szervezetek 

• A kapcsolati háló kiépítése, a szereplők kapacitásának fejlesztése és a turizmus különböző területein a vállalkozói 
szellem ösztönzése a turisztikai célállomás irányítási módszer alapján. 

o Lehetséges Kedvezményezettek: nemzeti, megyei/regionális és helyi szintű turisztikai 
szervezetek, nem kormányzati szervek, sportklubok, múzeumok, kulturális emlékek védelmével 
foglalkozó regionális és helyi intézetek, helyi önkormányzatok (ha releváns) 

 
Tevékenység 3.2 Együttműködés kultúra, közösségi események, sport, szabadidő és természetvédelem területén 

• Kis együttműködési projektek szervezése, beleértve a kulturális, szabadidő, sport és természetvédelmi programokat 
különös tekintettel a fiatalokra és gyerekekre mint célcsoport. 

• Kulturális együttműködési tevékenységek fejlesztése és szervezése a határmenti régióban (pl: rendezvények, 
fesztiválok, programok, tudás átadás). 

o Lehetséges Kedvezményezettek: nem kormányzati szervek pl: civil társadalmi szervezetk melyek 
sporttal, kultúrával és fiatalok ügyeivel foglalkoznak, valamint a releváns regionális/megyei és 
helyi önkormányzatok és intézeteik. 

• A kulturális, történelmi és természeti örökség védelmének területén az együttműködés erősítése (pl: történelmi és 
kulturális helyszínek revitalizációja, együttműködés múzeumok között, workshopok a művészet megőrzéséről, stb) 
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o Lehetséges Kedvezményezettek: állami szervezetek és intézetek, regionális/megyei szintű szervek 
és szervezeteik, intézeteik, helyi önkormányzatok és releváns intézeteik, kulturális örökséggel 
foglalkozó nem kormányzati szervek. 

 

PT 4: KKV-k 
versenyképességének 
erősítése innováció 
vezérelt fejlesztéssel. 

Tevékenység: 4.1. innováció erősítése a kkv-k és kutató intézetek közötti együttműködéssel és fiatalok bevonásával 
Lehetséges tevékenységek: 

• Innovációs infrastruktúra fejlesztése és kkv-k igényeihez igazított közös K+F+I projektek beindítása 
o Lehetséges Kedvezményezettek: gazdasági csoportok, üzleti és innovációs támogató szervezetek 

és intézetek, együttműködve K+F+I és felsőoktatási intézettekkel, társadalmi vállalkozások, 
szakmai és felnőttképzési szervezetek, munkaerő-piaci szervezeteket, amelyek koordinálják a 
munkaerő áramlását a határ menti területen, helyi önkormányzatok, nem kormányzati szerveztek 
együttműködve oktatási intézményekkel, ifjúsági civil szervezetek, ifjúsági irodák a helyi 
önkormányzatokban, Regionális Fejlesztési Ügynökségek, stb. 

• "innovációs közösségek" létrehozása és működtetése a "kihívásokkal küzdő gazdasági és társadalmi területeken" 
o Lehetséges kedvezményezettek: regionális és helyi innovációs szervezetek, üzleti és innovációs 

támogató szervezetek, nemzeti, megyei / regionális szintű szervek és szakmai szervezeteik, 
szociális vállalkozások, kereskedelmi kamarák, állami szervezetek vagy nem kormányzati 
szervezetek, amelyek megfelelő szakmai háttérrel rendelkeznek, klaszterek, önkormányzatok, 
helyi üzleti társulások 

• A tudásmegosztás és az egymás közti hálózatépítés támogatása, valamint a fiatal kutatók és vállalkozók szakmai 
tapasztalatszerzése 

o Lehetséges Kedvezményezettek: K + F intézmények, felsőoktatási szervezetek, kereskedelmi 
kamarák, üzleti és innovációs támogató szervezetek, vállalkozásfejlesztési ügynökségek, 
klaszterek / vállalatcsoportok, nem kormányzati szervezetek, helyi üzleti társulások. 

• A határ menti régió mezőgazdaságának és az élelmiszer-feldolgozásnak pozicionálása a közös innovációs 
tevékenységek révén 

o Lehetséges kedvezményezettek: releváns nem kormányzati szervezetek, a mezőgazdaságban és 
az élelmiszer-feldolgozásban tevékenykedő szakmai szervezetek (pl: klaszterek, mezőgazdasági 
vállalkozások kamarái, nonprofit agrármarketing szervezetek, mezőgazdasági szövetkezetek, 
kézműves szövetkezetek, ügyfélszövetkezetek, fogyasztói szövetkezetek, üzleti és innovációs 
támogató szervezetek stb.) együttműködve a K + F + I intézettekkel, laboratóriumokkal, 
felsőoktatás, szakképzési és felnőttképzési szervezetekkel, stb. 
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Tevékenység 4.2 A társadalmi vállalkozás ösztönzése és fejlesztése 

• Ezen prioritás keretében támogatható tevékenységek a szociális vállalkozások magatartásának támogatása mellett az 
alábbiak: képviseleti kezdeményezések, kisebbségek és más veszélyeztetett csoportok bevonása, stratégiák és 
módszerek, amelyek segítik a döntéshozókat a politikák kialakításában vagy megváltoztatásában, törvények, 
rendeletek, források elosztása vagy egyéb döntések, amelyek érintik a szociális vállalkozásokat; a társadalmi 
vállalkozás előnyeire történő figyelem felhívás, tanfolyamok bevezetése a szociális vállalkozói tevékenységről az 
egyetemeken stb. 

o Lehetséges Kedvezményezettek: a szociális vállalkozások (nonprofit szervezetek, amelyek a 
hátrányos helyzetű csoportokból foglalkoztatnak, a pozitív társadalmi vagy környezeti 
változásokhoz elérését célzó szervezetek), állami intézmények és szervezetek, nem kormányzati 
szervezetek, nemzeti, helyi és megyei / regionális önkormányzatok, egyetemek, kereskedelmi 
kamarák, szociális szövetkezetek stb. 

Rendelkezésre álló forrás A jelenlegi Pályázati Felhívásban a teljes elérhető IPA összeg 21 500 000 euró.  
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