Jó szomszédok
a közös
jövőért

A PROGRAMRÓL
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési
Program a magyar–szerb határtérség határon átnyúló programjainak negyedik
generációja. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási
rendszerén” alapuló működésével a Program a programterületen található
nonprofit szervezetek együttműködési projektjeit finanszírozza és támogatja.
A „jó szomszédok a közös jövőért” jelmondatával a Program egy stabil és
együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének
javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági
együttműködést, támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és
történelmi örökségét, továbbá hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és
biztonságához.
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési
Program a 2007-2013 időszak uniós pénzügyi keretrendszerében végrehajtott
Magyarország–Szerbia

IPA

Határon

Átnyúló

Együttműködési

Program

folytatásának tekinthető.
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési
Programot – az Európai Unió 2014-2020 időszakra vonatkozó pénzügyi
keretrendszerének

az

előcsatlakozási

eszközbe

(IPA)

tartozó

egyik

kezdeményezéseként – 2015. december 15-én fogadta el az Európai Bizottság.
A Program teljes uniós hozzájárulása 65 124 000 euró. A nemzeti önrészt
és a projektpartnerek saját hozzájárulását is ide számítva a Program teljes
költségvetése 76 616 474 euró.
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A PROGRAM ELNEVEZÉSE
Az Európai Területi Együttműködésként (ETE) is ismert Interreg olyan
uniós szakpolitika, amely az uniós régiók közötti regionális különbségek
csökkentését és a kohézió erősítését célozza. Az említett célokat az Interreg
közös programok, projektek és hálózatok keretében való együttműködéssel
és az egymástól való tanulásra ösztönzéssel kívánja elérni. Az IPA az Interreg
három Európai Uniós szakpolitikai eszközének egyike.
Az IPA– Előcsatlakozási Támogatási Eszköz az uniós régiók és országok –
ez esetben Magyarország –, valamint az előcsatlakozó országok – ez esetben
Szerbia – közötti együttműködést támogató uniós szakpolitikai eszköz.
Az IPA öt szakpolitikai területtel foglalkozik:
1.

Az uniós tagságra való felkészülés keretében végrehajtott reformok
és a kapcsolódó intézmény- és kapacitásépítés

2.

Társadalmi-gazdasági és regionális fejlődés

3.

Foglalkoztatás, szociális politikák, oktatás, nemek közötti
egyenlőség előmozdítása, és emberi erőforrások fejlesztése

4.

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

5.

Regionális és területi együttműködés.

Az uniós tagjelölt országok – többek közt Szerbia – az IPA öt komponense
közül mindre jogosultak.
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A határon átnyúló együttműködés komponens célkitűzése a jó szomszédi
viszony előmozdítása, a stabilitás, a biztonság és a jólét támogatása a két
partnerország kölcsönös érdekében, valamint harmonikus, kiegyensúlyozott
és fenntartható fejlődésük ösztönzése.

A PROGRAM FONTOSABB
JELLEMZŐI
A vezető kedvezményezett elv
A vezető kedvezményezett elv alapvető követelmény a Program által
finanszírozott valamennyi tevékenységben. A projekt képviseletét a vezető
kedvezményezett látja el, aki a kizárólagos közvetlen kapcsolattartó a
projekt és a Program közös irányító szervei közt. A vezető kedvezményezett
feladata, hogy létrehozzon a projektpartnerek között egy partnerségi
megállapodáson alapuló, jól működő együttműködést.
Határon átnyúló hatás
A valós határon átnyúló hatást kifejtő közös projektek érdekében a
határ mindkét oldalának projektpartnereit be kell vonni. A projekteket
a közös együttműködés következő szempontjai mentén kell tervezni
és megvalósítani: közös projekttervezés, közös projekt team, közös
projektfinanszírozás és -végrehajtás. A projektek hatásának, eredményeinek
a határ mindkét oldalán jelentkeznie kell.
Közbeszerzés
A közbeszerzéseket a határon átnyúló program teljes területén – mind
a magyar, mind a szerb területen – Európai Unió külső intézkedéseire
vonatkozó szerződéskötési eljárások szerint kell lefolytatni (PraG).
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Bács-Kiskun

Észak-Bácska

Csongrád

MAGYARORSZÁG

Észak-Bánát

Nyugat-Bácska
Közép-Bánát
Dél-Bácska
Dél-Bánát
Szerémség

SZERBIA

TERÜLETI
KORLÁTOZÁS

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 területek
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PÁLYÁZÓK KÖRE
A Programban a közérdekű céllal létrehozott közjogi vagy magánjogi nonprofit
szervezetek jogosultak projektjavaslataikkal finanszírozásra pályázni. A pályázói
jogosultságról további részletes tájékoztató a Program egyes pályázati
felhívásainak Pályázati útmutatójában található.

A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI
ÉS PRIORITÁSAI
A Program átfogó célja a régió összehangolt fejlesztése szoros gazdasági
együttműködéssel,

a

természeti

és

kulturális

erőforrások

fenntartható

használatával.
Prioritások
Az átfogó cél eléréséhez a Program a specifikus célokat lefedve – az alábbi
prioritástengelyek keretében – lehetőségek széles körét kínálja a potenciális
kedvezményezetteknek:
PT 1: A határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázatmegelőzési rendszerek
színvonalának javítása
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
a határátkelés és a kapcsolódó közlekedési útvonalak kapacitásbővítése a
közúti közlekedés fejlesztésének és a fenntartható közlekedési módozatok
(tömegközlekedés, kerékpározás, vízi közlekedés) előmozdításával;
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PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése
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;

PT 4: KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel
a

KKV-k

növekedési

képességének

és

foglalkoztatási

potenciáljának

érvényre juttatása új technológiák, folyamatok, termékek és szolgáltatások
kifejlesztésével és átvételével (a PT 4 a stratégiai pályázati felhívásban nem
került meghirdetésre);
Ezen túlmenően a Program tartalmaz még egy 5. prioritási tengelyt is –
PA 5: technikai segítségnyújtás, amely független a pályázati felhívásoktól,
hiszen kizárólag a Program irányításához biztosít finanszírozást és az átfogó
projektminőség javítását célozza.

PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodás
és kockázatmegelőzési rendszerek
színvonalának javítása
PT 2: A határon átmenő forgalom
akadályozó tényezőinek csökkentése
PT 3: Idegenforgalmi és kulturális
örökségi együttműködés ösztönzése

6.5M €
22.5M €

8.9M €

PT 4: KKV-k versenyképességének
erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel
PT 5: Technikai segítségnyújtás

12.7M €
14.5M €
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A

Program

három

pályázati

felhívást

irányoz

elő.

A

programterület

szempontjából stratégiai jelentőségű projektek megvalósítását támogató
Stratégiai pályázati felhívás a Program három prioritástengelyét öleli fel: PT1,
PT2 és PT3. A második pályázati felhívás és a harmadik pályázati felhívás a
Stratégiai felhívásnál szélesebb pályázói és tevékenységi kört céloznak meg, és
a Programnak mind a négy prioritástengelyét lefedik: PT1, PT2, PT3 és PT4.

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.
Az Irányító hatóság (IH) Magyarország Miniszterelnöksége. Az IH teljes
felelősséggel tartozik az Európai Bizottságnak a Program irányításáért és
végrehajtásáért. A Közös Titkárság (KT) közvetlen támogatásával azonban az IH
delegálhat bizonyos feladatokat a KT-nek helyt adó intézménynek.
A Nemzeti Hatóságok (NH) Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetközi
Helyettes Államtitkársága, valamint a Szerb Köztársaság Kormányának Európai
Integrációs Hivatala. A Programban képviselik a résztvevő országokat, vagyis
Magyarországot és Szerbiát. Feladatuk az ellenőrzési és

irányítási rendszer

kialakítása a nemzeti szinten jelentkező kiadások támogathatóságához, és a
nemzeti társfinanszírozás biztosításához. A Nemzeti Hatóságok feladata ezen
túlmenően a szabálytalanságra utaló gyanúk kivizsgálása, a szabálytalanságok
bejelentése és kezelése is.
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Az Igazoló Hatóság (IgH) a Magyar Államkincstár Európai Támogatások
Főosztálya. Az IgH feladata a költségnyilatkozatok és a kifizetési kérelmek
összeállítása és beküldése az Európai Bizottsághoz.
Az Ellenőrző Hatóság (EH) szerepét a magyarországi Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be. Ez a szerv funkcionálisan független az
Irányító Hatóságtól, valamint az Igazoló Hatóságtól, és az irányítási és ellenőrzési
rendszer tényleges működésének hitelesítéséért felelős. Az EH munkáját az
Auditorok csoportja támogatja.
A Közös Titkárság (KT) támogatja a programszerveket – IH, IgH, EH, KMB és
NH – saját feladataik ellátásában. A KT támogatja a pályázókat. A leszerződött
projektek vezető kedvezményezettjeivel való rendszeres kapcsolattartással,
valamint a projektek kifizetési kérelmeinek ellenőrzésével és jóváhagyásával
támogatja a hatékony projektvégrehajtást a határ mindkét oldalán. A KT-nak
az IH-val megkötött szerződés alapján a Széchenyi Programiroda Nonprofit
Kft (SZPI) – mint befogadó intézmény – ad helyt, és irodái Budapesten és
Szegeden vannak.
A 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 szerveket (ESz) az egyes partner országok hozzák létre.
Az ellenőrző szervek feladata a területükhöz tartozó kedvezményezettek
jelentéseinek, valamint a benyújtott számlák vagy számviteli bizonylatok
ellenőrzése.

A

projektek

helyszínén

győződnek

meg

a

támogatásból

finanszírozott eszközök leszállításáról és szolgáltatások teljesítéséről. Ellenőrzik
a jelentett kiadások jogosságát, valamint a projektrészek megfelelőségét a
vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályoknak.
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JOGI NYILATKOZAT
Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum
tartalmáért teljes mértékben az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
Magyarország-Szerbia Közös Titkársága, a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vállalja
a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió
állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia
Közös Titkárság
info@interreg-ipa-husrb.com
www.interreg-ipa-husrb.com

Regisztrálja szervezetét
a „Partnerkereső”
adatbázisban

Iratkozzon fel
hírlevelünkre

Kövessen minket
Facebook-on

Kövessen minket
LinkedIn-en

