Éves Végrehajtási Jelentés (ÉVJ) 2016.

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (InterregIPA CBC Magyarország-Szerbia) Éves Végrehajtási Jelentés (ÉVJ) rövid áttekintést nyújt a
Programban a 2016-os év végéig megvalósult projektekről.
Az Európai Bizottság 2015. december 15-én jóváhagyta az Együttműködési Programot.

A Programot mindkét résztvevő országból több intézmény irányítja. A megvalósításért főként az
Irányító Hatóság – IH (Magyarország Miniszterelnöksége), a Nemzeti Hatóság – NH (Európai
Integrációs Minisztérium, A Szerb Köztársaság Kormánya) és a Közös Monitoring Bizottság – KMB
felelős, ez utóbbi egy helyi és központi érintettekből, valamint magyar és szerb civil szervezetek
képviselőiből álló közös testület.

A Közös Titkárság – KT, amelynek irodái Magyarországon Budapesten és Szegeden találhatók, és a
szabadkai (Szerbia) Közös Titkárság „Antenna” – KT „Antenna” olyan nonprofit szervezeteket
támogat, amelyek a magyar-szerb határmenti régióban működnek, és érdeklődést mutatnak a
Program által lefedett területen megvalósuló közös projektek iránt.

Az Első pályázati felhívást – más néven a Stratégiai pályázati felhívást, amelynek célja a
partnerországok (Magyarország és Szerbia) számára stratégiai jelentőségű projektek létrehozása,
2016. március 29-én hirdették meg, 2016. szeptember 30-as leadási határidővel. A Stratégiai
pályázati felhívás a Program első három prioritástengelyét öleli fel: PT1: A határon átnyúló
vízgazdálkodás és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása; PT2: A határon átmenő
forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése; és PT3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi
együttműködés ösztönzése.

Energia- és papírtakarékossági okokból a Program, amikor csak lehet, elektronikusan végzi az
ügyintézést. Ezért került bevezetésre az IMIS 2014-2020 nevű elektronikus nyomonkövetési
rendszer. Ennek a rendszernek az első alkalmazására a Második pályázati felhívás elektronikus
pályázatbeadásakor került sor. A Programszervek folyamatosan dolgoznak a rendszer további
moduljainak fejlesztésén.

A Második pályázati felhívás 2016. október 3-án került meghirdetésre és 2017. január 31-ig
lehetett rá pályázni; ez a felhívás projektek széleskörű választékát kínálta. A Második pályázati
felhívás négy prioritástengelyt ölelt fel: PT1: Határon átnyúló vízgazdálkodási és
kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása; PT2: A határon átmenő forgalom
akadályozó tényezőinek csökkentése; PT3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés
ösztönzése; és PT4: KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel.

A pályázati folyamat megkönnyítésének és a közös projektek fejlesztését célul kitűző szervezeti
partnerkapcsolatok létrehozásának érdekében a Program elérhetővé tette a Partnerkereső nevű
online eszközt a weboldalán – ily módon megvalósítva a szervezetek regisztrációját illetve lehetővé
téve a regisztrált szervezetek adatbázisában való keresést. A 2016-os év végéig 77 szervezet
regisztrált a Partnerkeresőben.

2016 novemberében a Közös Titkárság és a Közös Titkárság „Antenna” négy szemináriumot, ún.
Információs napokat szervezett a Második pályázati felhívás potenciális pályázói számára a határ
mindkét oldalán. A pályázóknak lehetőségük volt tájékozódni a pályázási folyamatról és a
Programmal kapcsolatos feltételekről, illetve személyesen konzultálni a Program vezetőivel.

Az Információs napokon kívül a Közös Titkárság és a Közös Titkárság „Antenna” is folyamatosan
rendelkezésére állt a pályázóknak vagy bárkinek, aki több információt szeretett volna kapni a
pályázási folyamatról vagy a Programról általánosan.

2016 októberében a Programszervek médiakonferenciát tartottak az előző MagyarországSzerbia határon átnyúló együttműködési program lezárásának és a jelenlegi program
megnyitásának alkalmából. Kattintson ide, ha több információt szeretne az eseményről illetve a
felszólalók – többek között a Program vezetői – nyilatkozatairól.

A 2016-os év végén az Irányító Hatóság (IH) elrendelte a programvégrehajtó struktúrák és a
véglegesített dokumentumok első szintű ellenőrzését, azaz a Programcélok meghatározása nevű
folyamat megkezdését. Ha a Programcélok meghatározását sikeresnek találják, a Program – a
projekt érvényesített kiadásai alapján – jogosult uniós forrásokat igényelni.

Minden a Programmal kapcsolatos információ, beleértve a régi és a jelenlegi pályázati felhívásokat,
megtalálható a www.interreg-ipa-husrb.com honlapon.

Kövesse a Program Facebook-oldalát, és vegyen részt a beszélgetésben!

Kövesse a Program Linkedin-oldalát, hogy azonnal értesülhessen a Programmal kapcsolatos
fejleményekről!

Iratkozzon fel a Program YouTube-csatornájára!

Iratkozzon fel a Program hírlevelére, hogy mindig tájékozott legyen a Program fázisaival, a
legújabb fejleményekkel és fontos bejelentésekkel kapcsolatban!

