A 2018. évi végrehajtási jelentés lakossági összefoglalója
Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2018. évi
végrehajtási jelentése részletesen beszámol a Program 2018. január 1. és december 31. közötti
haladásáról. A lakossági összefoglaló ezt a jelentést tekinti át röviden.
A program szervei – az Irányító Hatóság (IH, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium), a szerb
Nemzeti Hatóság (NH, a szerb Európai Integrációs Minisztérium), a Program Közös Titkársága (KT), a
Közös Titkárság Antenna szervezete (KT Antenna), a magyarországi és szerbiai első szintű ellenőrzés
(FLC) és az Európai Bizottság képviselője ( a Programért felelős szakreferens) – 2018-ban is
hozzájárultak a Program megbízható megvalósításához.
A Program 2018-ban elért főbb mérföldkövei: az első (stratégiai) felhívásban és a második pályázati
felhívásban kiválasztott 72 projektből fennmaradó 55 projekt szerződésének megkötése és
megvalósításuk elkezdése.

2018-ban 30 projekt előrehaladási jelentését fogadták el 1 361 839,60 euró értékben (amelyben
1 152 801,50 euró volt az IPA-hozzájárulás). Az Európai Unió hozzájárulása a Program négy
prioritásához (prioritástengelyéhez – PT) külön-külön:
PT 1 – A határon átnyúló vízgazdálkodás és a kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása:
492 439,57 euró
PT 2 – A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése: 357 816,65 euró
PT 3 – Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése: 313 738,84 euró
PT 4 – KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel: 42 478,97 euró

A projektek megvalósítását a Program keretében szervezett számos projektorientált rendezvény
támogatta:
• Kedvezményezetti szeminárium Magyarországon (szervező: magyar FLC; helyszín: Szeged;
időpont: 2018. február 6.). A magyar FLC 2017 végén is szervezett ilyen szemináriumot;
• Kedvezményezetti szeminárium Szerbiában (szervező: szerb FLC és KT Antenna; helyszín:
Szabadka; időpont: március 20.; résztvevők száma: 87);
• Fő kedvezményezetti szeminárium Magyarországon (szervező: KT; helyszín: Szeged; időpont:
2018. június 12.; résztvevők száma: 78);
Fő kedvezményezetti szeminárium Szerbiában (szervező: KT és KT Antenna, helyszín: Szabadka;
időpont: 2018. március 21.; résztvevők száma: 72).

A magyarországi fő kedvezményezetteknek szóló szeminárium – Szeged, Magyarország,
2018. június 12.

A magyar–szerb határtérség számára stratégiai fontosságú projektek (első pályázati felhívás)
megvalósítása közben kezdődött a második felhívásban kiválasztott projektek többségének
megvalósítása is.
Egyes projektek egy lépéssel tovább mentek az ütemezett projekttevékenységeken és hozzájárultak
az Európai Bizottság uniós szintű kezdeményezéseihez is. Ilyen kezdeményezés volt például a 2018as, Kulturális Örökség Európai Éve ünneplésének részeként kiadott „Kultúrák összekötése,
összekapcsolódó polgárok” című online kiadvány. A kiadvány a határtérség kulturális örökségét
támogató CommonHeritage, Youth-Together, LIVES és NEWTRAD projekteket mutatta be. Ezen
projektek közül néhány a KT képviselőivel együtt részt vett az Interact program keretében szervezett,
a Kulturális Örökség Európai Évét lezáró, 2018. december 5-i bécsi konferencián is.

A CommonHeritage és Youth-Together projektek tagjai és a KT képviselői a Kulturális Örökség
Európai Évét lezáró, 2018. december 5-i bécsi rendezvényen.

A Program szeptember 21-én, illetve a megelőző és utána jövő hetek alatt ünnepelte a területi
együttműködés vívmányai előtt Európa-szerte rendezvényekkel tisztelgő éves rendezvényt, az
Európai Együttműködési Napot. A Program 2018 során hét projekttel (ActiveGirls, CB-Basket,
CommonHeritage, FOLKcoolTOUR, OPTI-BIKE, THEATRO, WateratRisk) közösen mutatta be a
határtérség polgárainak a határon átnyúló együttműködés működését. A 15 kulturális, sport-,
szórakoztató és tudományos rendezvény mintegy 5 000 résztvevőt vonzott. A kezdeményezés
médianyilvánosságot is kapott: a rendezvényekről 18 médiatudósításban – azon belül is öt
televíziós riportban – számoltak be.

A 2018. évi Európai Együttműködési Napot ünneplő
projektrendezvények

A Program részt vett a Szerb Köztársaság Európai Integrációs Minisztériuma (a Program
nemzeti hatósága) által szervezett, 2018. november 14-i belgrádi Határon Átnyúló
Együttműködési Konferencián.
Viktor Tunić úr, a KT vezetője ismertette a Program aktuális eredményeit és a Program
végrehajtásának tervezett jövőbeli lépéseit. A Konferencián díjazták a kulturális
örökségmegőrzés terén megvalósított legjobb projekteket is. A CommonHeritage című projekt
díjat nyert a kulturális örökség megőrzéséhez való hozzájárulásáért.

A Program részt vett a szerbiai Belgrádban 2018. november 14-én tartott Határon Átnyúló
Együttműködési Konferencián

A Program továbbra is elsősorban a www.interreg-ipa-husrb.com honlapon keresztül támogatta a
szélesebb nyilvánosságot, az érdeklődő potenciális pályázókat, a kedvezményezetteket és a program
egyéb érintettjeit. A honlapon jelenik meg a pályázati felhívásokkal, a felhívások eredményeivel, a
kiválasztott projektekkel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a szerződéssel lekötött projektek
összefoglalói és a Programmal kapcsolatos és Európai Uniós szintű hírek. A weboldalon tekinthetők meg
továbbá a Program infografikái és fényképes, videós tartalmai, valamint a projektek megvalósítását
bemutató infografikák, amelyek könnyen érthető vizuális formában jelenítenek meg összetett
folyamatokat és adatokat.
A Program Facebook-oldalán és LinkedIn-oldalán megjelent a Programmal és a projektekkel
kapcsolatos összes hír és közlemény, illetve a pályázóknak és kedvezményezetteknek szóló javaslatok,
valamint a Program szempontjából lényeges regionális és európai szintű hírek.

A Program Facebook- és LinkedIn-oldalán 2016 óta a Programmenedzseri javaslatok című sorozat
is hozzáférhető. 2017 során a sorozat a második felhívás pályázati szakaszával, a stratégiai felhívás
szerződéskötés szakaszával és a végrehajtási szakaszokkal kapcsolatos posztokat tartalmazott. A
sorozat 2018 első felében is folytatódott és projektmegvalósítási javaslatokat nyújtott.

A Program YouTube-csatornáján 2018-ban is több videó jelent meg. Ezen a Programmal
kapcsolatos tartalmak mellett projektindítással, rendezvényekkel és elért eredményekkel
összefüggő videók is megjelentek.

2018-ban négy darab negyedéves Programhírlevél jelent meg, amelyek beszámoltak a Program
megvalósításáról, a legújabb fejleményekről, illetve az egyéb fontosabb közleményekről.

JOGI NYILATKOZAT:
A jelen dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A jelen dokumentum
tartalma az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország–Szerbia
közös titkárságának helyt adó Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. kizárólagos felelősségi
körébe tartozik, és semmilyen körülmény között sem tekinthető az Európai Unió
álláspontjának.

