A 2017. évi végrehajtási jelentés lakossági összefoglalója
Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2017. évi
végrehajtási jelentése a Program keretében 2017. január 1. és december 31. között folytatott
tevékenységeket tekinti át.
2017-ben a Program olyan fontosabb mérföldköveket ért el, mint a (Stratégiai felhívásként is ismert)
Első pályázati felhívás és a Második pályázati felhívás projektjeinek kiválasztása, valamint a stratégiai
projektek és a második felhívás számos projektje végrehajtásának megkezdése.
A pályázati felhívások meghirdetésével és lebonyolításával, a pályázókkal/potenciális
kedvezményezettekkel és a tényleges kedvezményezettekkel folytatott kommunikációval és a
támogatásukkal foglalkozó összes programszerv és a külső értékelők a várakozásoknak megfelelően
teljesítették feladataikat és hozzájárultak a Program előbbiekben említett mérföldköveinek
eléréséhez.
Az első pályázati felhívás (a stratégiai felhívás) a két partnerország – Magyarország és Szerbia –
szempontjából stratégiai fontosságú tevékenységekre irányult. Erre a felhívásra 2016. március 29-től
2016. szeptember 30-ig lehetett pályázatot benyújtani. A stratégiai felhívás keretében a pályázóknak
a Program első három prioritása nyílt meg: PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodás és
kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása; PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó
tényezőinek csökkentése; továbbá PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés
ösztönzése.

A KMB 2017 januárjában tartott második ülésén a beérkezett hat pályázatból öt projektet
választottak ki finanszírozásra. Az öt stratégiai projektre elkülönített uniós hozzájárulás összértéke
24 201 308,00 euró. Mind az öt projekt esetében megtörtént a szerződéskötés és 2017 második
felében meg is kezdődött végrehajtásuk.

A Második pályázati felhívás akciók szélesebb körére irányult— a pályázatokat 2016. október 3. és
2017. január 31. között lehetett benyújtani rá. A második felhívásra az IMIS 2014-2020 elektronikus
monitoring rendszeren keresztül lehetett benyújtani a pályázatokat.

A második felhívás keretében mind a négy programprioritás megnyílt a pályázók előtt: 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; és PA 4: KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt
fejlesztéssel.

A KMB két ülésén a második felhívásra benyújtott 259 pályázatból összesen 67 projektet választottak
ki finanszírozásra. A KMB 2017 májusában tartott harmadik ülésén hét projektet választottak ki az
első prioritástengelyre és hármat a második prioritástengelyre. A KMB 2017 novemberében tartott
negyedik ülésén 40 projektet választottak ki finanszírozásra a harmadik prioritástengely és 17
projektet a negyedik prioritástengely keretében.
A második felhívás keretében kiválasztott 67 projektre elkülönített uniós hozzájárulás pontos
összegét 2018-ban, a projektekkel összefüggő szerződéskötési folyamat lezárulása után határozzák
majd meg.

A második felhívás első és második prioritástengelye öt stratégiai projektjének és számos további
projektjének megvalósítása 2017 második felében kezdődött. A következő linkekre kattintva
tekinthetők meg a BABECA és a URBAN-PREX projektek nyitókonferenciáján készített fotók.

A Program szeptember 21-e körül több napon át, online fotóversennyel és Szegeden tartott
fotókiállítással ünnepelte az Európai Együttműködési Napot (a területi együttműködés vívmányai
előtt Európa-szerte rendezvényekkel tisztelgő éves rendezvény).
A kezdeményezés keretében a Program eljutott a helyi közösséghez és azt az ünneplés központi
elemévé tette. A kezdeményezéssel kapcsolatban ide kattintva férhető hozzá bővebb információ.
Tekintse meg a nyertes fotókat, a fotókiállítás megnyitóján készített fotókat és videóklipet!

A Programmal kapcsolatos összes információ, különösen a pályázati felhívások, a felhívások
eredménye, a kiválasztott projektek, a szerződéssel lekötött projektek összefoglalója és a
Programmal kapcsolatos hírek rendszeresen megjelentek a Program weboldalán: www.interreg-ipahusrb.com.
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 a későbbiekben a pályázati és projektügyek hatékony kezelésével kapcsolatban nyújtott
értékes információkat a pályázóknak és a kedvezményezetteknek.

A Program YouTube-csatornáján 2017-ben is több videó jelent meg. Ezen a Programmal kapcsolatos
tartalmak mellett projektindítással összefüggő videók is megjelentek.

2017-ben négy darab negyedéves Programhírlevél jelent meg, amelyek beszámoltak a Program egyes
szakaszairól, 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.

