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Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési
Program (Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia)
Nyílt pályázati felhívás
Program neve:
Pályázati kiírás
címe
Pályázati
konstrukció
kódja:

Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia)
HUSRB/1602 - második felhívás - nyílt pályázati felhívás HUSRB/1602
A támogatást igénylőknek meg kell felelniük a jogosultsági kritériumoknak a következőkre való tekintettel: jogi státusz, működési
háttér, földrajzi elhelyezkedés, szakmai és pénzügyi háttér. Egyidőben nem lehetnek alanyai egyetlen kizáró tényezőzőnek sem. A
partneri viszonynak meg kell felelnie a mindenkori követelményeknek.

Támogatást
igénylők köre
és területi
korlátozás:

Minden pályázónak meg kell felelnie az összes következő kritériumnak:
-

jogi személy

-

non-profit szervezet és

-

közvetlenül felelősnek kell lennie a javasolt projekt tevékenységeinek előkészítéséért és menedzseléséért, szakmai és finanszírozási
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szempontból egyaránt és nem léphet fel közvetítőként és
-

általánosságban a következő szervezetek jogosultak a program EU-hozzájárulásának megpályázására
1) hatósági szervek, azaz jogi szervezetek, amelyek alapítása és irányítása közjoginak minősül, melyek kijelölésre kerültek különleges
kompetenciákat igénylő közérdekű feladatok ellátására, vagy
2) közjogi irányítás alatt álló szervek,
-

azaz olyan szervezetek, amelyek különleges közérdekű feladatok ellátása érdekében kerültek megalapításra és nem
rendelkeznek ipari vagy kereskedelmi jelleggel

-

jogi személyiséggel rendelkeznek, és

-

amelyek vagy
-

túlnyomó részben állami, regionális vagy helyi, vagy más közjogi irányítás alatt álló szerv által finanszírozott, vagy

-

amelynek irányítása ezen intézmények felügyelete alatt áll, vagy

-

rendelkeznek olyan igazgatási, vezetői vagy felügyelő bizottsággal, amelyben legalább a tagok fele az állam, regionális
vagy helyi hatóság, vagy más közjogi irányítás alatt álló szerv által került delegálásra, vagy

Non-profit szervezetek, amelyek magánjogi irányítás alá esnek, amelyek különleges közérdekű feladatok ellátása érdekében kerültek
megalapításra és nem rendelkeznek ipari vagy kereskedelmi jelleggel
- A pályázónak legalább egy év működési időtartamot igazolnia kell a támogatási kérelem benyújtásától visszafelé számolva. Jogutódlás
abban az esetben fogadható el, ha a szükséges működési háttér bizonyítottan bemutatásra kerül feltéve, ha a jogelőd és a jogutód szervezet
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együttesen képes finanszírozni legalább egy évnyi folyamatos működést.
- Általános szabály, hogy a pályázók székhelyének Magyarországban vagy Szerbiában kell lennie és a székhelynek vagy a regionális/helyi
kirendeltségnek bejegyzetten a jogosult programterületen szükséges működnie (NUTS 3, vagy annak megfelelő program által lefedett
terület) a következőknek megfelelően:
Magyarországi oldalon támogatható területek a következő megyék:
-

Csongrád

-

Bács-Kiskun

Szerb oldalon támogatható területek a következő NUTS III szintnek megfelelő területek:
-

Nyugat-Bácska (Zapadnobacki upravni okrug),

-

Észak-Bácska (Severnobacki upravni okrug),

-

Észak-Bánát (Severnobanatski upravniokrug),

-

Dél-Bácska (Južnobacki upravni okrug),

-

Közép-Bánát (Srednjobanatski upravni okrug),

-

Dél-Bánát (Južnobanatski upravni okrug),

-

Srem (Sremski upravni okrug)
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Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2014–2020 időszakra vonatkozó
pénzügyi keretrendszerének az előcsatlakozási eszközbe (IPA) tartozó egyik kezdeményezése.
A Programot az Európai Bizottság a C(2015) 9488 számú, 2015. december 15-i határozatával hagyta jóvá. Alapját a 231/2014/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (IPA II végrehajtási rendelet) képezik.
A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszeren” alapulva a Program nonprofit szervezetek
együttműködési projektjeit finanszírozza és támogatja amelyek a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyék (NUTS III régiók) és a
NUTS III szintnek megfelelő következő szerbiai régiókból álló programterületen: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát,
Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség területén találhatók.
Pályázati kiírás
célja:

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program a magyar–szerb határtérség határon átnyúló
programjainak negyedik generációja. A „Jó szomszédok a közös jövőért” jelmondata alatt a Program egy stabil és együttműködő régió
kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági
együttműködést, felkarolja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, valamint hozzájárul környezeti
fenntarthatóságához és biztonságához. Az Interreg–IPA CBC Magyarország–Szerbia Program a 2007–2013 időszak uniós pénzügyi
keretrendszerében végrehajtott Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program folytatásának tekinthető.
A Program hosszú távú és átfogó célja a régió összehangolt fejlesztése egy szoros gazdasági együttműködéssel, a természeti és kulturális
erőforrások fenntartható használatával.
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Ezen átfogó cél eléréséhez 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.
A határtérség szempontjából stratégiai jelentőségű projekteket támogató stratégiai pályázati felhívástól eltérően a nyílt pályázati
felhívás egy szélesebb pályázói és tevékenységi körnek szól. Ezen túlmenően a Program valamennyi prioritástengelyét tartalmazza:
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;
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PT 4: KKV-k versenyképességének erősítése innováció-vezérelt fejlesztéssel.
A Program prioritástengelyeit az uniós, nemzeti és regionális szintű stratégiai dokumentumokhoz illeszkedő tematikus prioritások (TP)
határozzák meg. A tematikus prioritások kiválasztásakor Magyarország és Szerbia a határon átnyúló régióval kapcsolatos fejlesztési
programjaik közötti koherencia elérésére törekedett, erősen összpontosítva a lehetséges szinergiákra és az egymással átfedésben lévő
fejlesztési területekre. A kétoldali értelmezés révén a Program támogatja az uniós, nemzeti és regionális szintű stratégiákat és hozzájárul e
stratégiai dokumentumokhoz. A Interreg – IPA CBC Magyarország–Szerbia Program így – az Európai Bizottság által az Európai Unió
gazdaságának a nemzeti és az európai politikák fokozottabb koordinációján keresztüli előmozdítására kidolgozott tíz évre szóló Európa
2020 stratégiának megfelelően – a következő tematikus prioritásokat alkalmazza:
TP2: Környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatáscsökkentés, a kockázatmegelőzés és -kezelés
előmozdítása;
TP3: Fenntartható közlekedés népszerűsítése és a tömegközlekedési infrastruktúrák színvonalának javítása;
TP4: Az idegenforgalom, valamint a kulturális és természeti örökség ösztönzése;
TP7: A versenyképesség, az üzleti környezet megerősítése és a kis és közepes vállalkozások fejlesztése, kereskedelem és beruházás.
A prioritástengelyeknek megfelelően a következők:
Támogatható
tevékenységek
felsorolása:

PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat-megelőzési rendszerek színvonalának javítása;

-

Tevékenység 1.1 Vízgazdálkodás és extrém időjárási kondíciókkal szembeni védelem
-

Irányadó tevékenységek:
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- Megbízható információk gyűjtése a talajvíz és folyók/patakok/csatornák minőségének/mennyiségének javítása érdekében
és releváns vízgazdálkodási intézkedések végrehajtása
-

Célcsoport: területen élő lakosság

-

Potenciális kedvezményezettek: vízgazdálkodási hatóságok együttműködve az érintett közintézményekkel és
szervezetekkel

- Vízgazdálkodási rendszer fejlesztése a víztestek minőségének javítása és az aszály, áradás, belvíz kockázatának
csökkentése érdekében. A beruházásoknak a főleg aszály sújtotta területekre javasolt fókuszálnia.
-

Célcsoport: területen élő lakosság

-

Potenciális kedvezményezettek: vízgazdálkodási hatóságok és szervezetek együttműködve a nemzeti, megyei /
regionális és helyi közigazgatási szervekkel (pl. önkormányzat), amennyiben releváns, stb.

- Újjáépítési és helyreállítási tevékenységek (pl. védelem, ártér, folyómeder, tavak) közvetlen és közvetett szomszédos
területeken az ott található a releváns folyók és kapcsolódó csatornák és tavak vonatkozásában a stabilabb
vízgazdálkodás érdekében Ebben a tevékenységben elsősorban lehetőség nyílik azon helyreállítási munkálatok
kivitelezésére, amelyek biztosítják a csatornák megfelelő vízellátását (pl. zsilipek helyreállítása és csatorna-kotrás).
-

Célcsoport: területen élő lakosság

-

Potenciális kedvezményezettek: vízgazdálkodási hatóságok és szervezetek a releváns nemzeti és regionális
hatóságok és a csatornák, stb. mentén elhelyezkedő helyi önkormányzatok bevonásával

- Beavatkozások végrehajtása a jégesőkárok minimalizálására a teljes határmenti vidéken. A beavatkozásoknak figyelembe
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kell venniük a környezetvédelem szempontjait.
-

Célcsoport: területen élő lakosság, mezőgazdasági termelők és vállalkozások

-

Potenciális kedvezményezettek: országos / megyei / helyi szintű közigazgatási szervek partnerségben időjárás
intézményekkel, hidrometeorológiai szervezetekkel és mezőgazdasági szervezetekkel, közhasznú társaságokkal
(vízellátás és csatornázás területén tevékenykedő), stb

PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése;

-

Tevékenység 2.1 Határátlépési pontok, utak és kerékpárutak
-

Irányadó tevékenységek:
- Határátlépési pontok és az odavezető releváns útvonalak fejlesztése. Pl. építkezés és alacsonyabb osztályú határátlépő
utak felminősítése és új határátlépési pontok kialakítása.
- Határon átnyúló kerékpárutak fejlesztése a biztonságos kerékpározás érdekében, pl. meglévő kerékpárutak (hálózatok)
kiteljesítése, vagy új kerékpárutak fejlesztése a fő folyók és csatornák mentén
- Vízi szállítási infrastruktúra fejlesztése a Tisza és Duna mentén, illetve a kapcsolódó csatornák mentén (pl. kis kikötők és
turisztikai határátlépési pontok, kikötők teherszállítási forgalom részére a Tiszán, mint újonnan dedikált nemzetközi
vízi útvonalon).
- Határátlépési pontok infrastrukturális fejlesztése a szolgáltatási szint és kapacitások növelése által (pl. vámhivatalok,
veszélyes termékek szállítása, a környezet fejlesztése a határállomásokon, kapacitásbővítés, beszerzés és technológiai
fejlesztések)
-

Célcsoport: utasok, turisták, állami és egyéni közlekedési társaságok, non-profit szervezetek és általános használók
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-

Potenciális kedvezményezettek: közútkezelő és fejlesztő társaságok, nemzeti, megyei / regionális és helyi
közigazgatási szervek, határellenőrzési és a vámhatósági intézmények és szervezetek, intézmények és szervezetek,
amelyek fenntartják a közlekedési állomásokat és működtetik a tömegközlekedést: busz és a vasúti közlekedési
vállalat, non-profit szervezetek, amelyek szállítási tevékenységet végeznek, stb

- Kommunális és közlekedési infrastruktúra rendszerek fejlesztése (utak, vasutak, határátlépési pont, üzleti szolgáltatási
infrastruktúra), az üzleti infrastruktúra határ közeli kondícióinak fejlesztése, ezzel előmozdítva az új mezőgazdasági,
ipari, logisztikai beruházásokat és a kereskedelmet a határvidéken.
-

Célcsoport: gyártási és logisztikai vállalkozások, valamint általános használók

-

Potenciális kedvezményezettek: a vonatkozó nemzeti, megyei / regionális szintű szervek (például a vámadminisztráció, határőrség, stb), illetve azok szervezetei, az érintett helyi önkormányzatok, közúti és vasúti
irányítási és fejlesztési közhasznú társaságok, valamint közhasznú társaságok, amelyek a közműhálózatok
fejlesztéséért felelősek, stb

-

2.2 Közösségi közlekedés minőségének javítása és a vasúti vonalak
-

Irányadó tevékenységek:
- Rendszeres konzultációk szervezése a határon átnyúló szállításra vonatkozóan, bevonva az összes releváns felet, annak
érdekében, hogy a szállítási (egyéni, közösségi, teher) fejlesztési tervek (magvalósíthatósági tanulmányok, műszaki
tervek, engedélyek, stb.), a különböző határátlépési pontok működése (közúti, vasúti, vízi) harmonizálásra kerüljenek
és, hogy a vonatkozó szabályozások harmonizációja megerősítésre kerüljön. A konzultációk építő jellegű vitákra
nyújtana lehetőséget az illetékes szervezetek között a határátlépés fejlesztése ügyében (pl. határellenőrzés, vámhivatal,
közúti és vasúti irányítási s és fejlesztési szervezetek).
-

Célcsoport: utasok, közhasznú és magán szállítmányozási szervezetek és általános használók
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-

Potenciális kedvezményezettek: nemzeti, megyei és regionális szintű szervek és azok intézményei és szervezetei, stb.

Határon átnyúló vasútvonalak fejlesztése (pl. műszaki tervek előkészítése engedélyezésre, megvalósíthatósági tanulmányok, vagy
kisebb beruházások az utas szolgáltatások fejlesztése érdekében
-

Irányadó tevékenységek:
-

Célcsoport: utasok, vasúti társaságok

-

Potenciális kedvezményezettek: nemzeti, megyei és regionális szintű szervek és azok intézményei és szervezetei,
vasúti irányítási és fejlesztési közhasznú társaságok

-

Utas tájékoztatási és szolgáltatási rendszerek fejlesztése az egyéni közlekedés tekintetében a határon átnyúló közutak és a
tömegközlekedési szállítmányozási hálózatok esetén (busz, vasút, kerékpár, vízi közlekedés)
-

Irányadó tevékenységek:
-

Célcsoport: utasok, turisták, állami és privát közlekedési társaságok, non-profit szervezetek

-

Potenciális kedvezményezettek: állami közútkezelő és fejlesztő szervezetek, nemzeti, megyei/regionális és helyi
közigazgatási szervek, határellenőrzés és vámhatóság, intézmények és szervezetek, amelyek a közlekedési
állomásokat fenntartják és működtetik a tömegközlekedést: busz és vasúti közérdekű szállítmányozási vállalatok,
intézmények és szervezetek, amelyek szállítmányozással, hajózási szállítmányozással foglalkoznak

PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése
-

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

Irányadó tevékenységek:
- Közös turisztikai és marketing stratégia és cselekvési terv kidolgozása a határmenti régiókban és marketing
tevékenységek végrehajtása regionális szinten
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-

Célcsoport: turisztikai látványosságokat kezelő szervezetek, vállalkozások turisztikai szektorban, helyi
önkormányzatok

-

Potenciális kedvezményezettek: nemzeti, megyei, helyi turisztikai szervezetek a helyi turisztikai desztináció
menedzsment-egyesületeit bevonva, civil szervezetek, nemzeti, megyei / regionális és helyi szintű szervezetek (ha
releváns)

- Helyi turisztikai termékek fejlesztése (pl. kulturális turizmus beleértve a vallási turizmust és folklórt – néphagyományt -),
és közösen kezelt ajánlatok (az immateriális értékeket tükrözően): tematikus utak, folyami turista utak, kerékpárutak,
falusi turizmus, ökoturizmus és látogatóközpontok és kapcsolódó természetvédelmi tevékenységek (pl. ex situ tenyésztési
és kibocsátási programok) a kulturális és természeti örökség tárgyi és / vagy nem tárgyi jellegű fenntartható
hasznosítására és fejlesztésére alapozva. A közös turisztikai termékek támogatása a közös turisztikai stratégia szerint
kell, hogy megvalósuljon. A közös turisztikai termékek fejlesztése esetében nagy hangsúlyt kapnak a kapcsolódások
úgy, mint látványosságok, helyszínek, rendezvények a határ mindkét oldalán (nem tükörprojektek), amelyek
összekapcsolásával az elkülönült turisztikai kínálati elemek (egyértelmű specifikációk, tisztázott szegmentáció és
pozicionálás, tisztázott hozzáadott érték a hátáron átnyúló együttműködés tekintetében) egységként ösztönzik a
látogatók hosszabb időtöltését a régióban. Potenciális támogatott tevékenységek lehetnek tematikus utak – megtervezés
és kijelölés, jelek, nyomtatott és mobil applikáció alapú útmutatók, infrastrukturális fejlesztés (pl. pihenőhelyek,
megállóhelyek,

csónakkikötő

vízi

útvonalakon,

kerékpártárolók,

ivóvíz

ellátó-helyek

lovaglóútvonalakhoz,

felszerelésbérlés rendszer, helyszínek és találkozóhelyek helyreállítása, újjáépítése), stb.

-

Célcsoport: turisztikai szolgáltatók, turisták és általános közönség
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Potenciális kedvezményezettek: helyi önkormányzatok, nemzeti, megyei/helyi szintű szervek és azok intézményei és

-

szervezetei, turisztikai látványosságokat kezelő szervezetek (pl. civil szervezetek, közérdekű szervezetek, amelyek a
kulturális és természeti értékek megőrzéséért és hasznosításáért pl. nemzeti parkok, erdészeti társaságok, stb.)
- Hálózatosodás előmozdítása, a szereplők kapacitásainak fejlesztése és a vállalkozások ösztönzése a turisztika különböző
területein a turisztikai desztinációmenedzsment metodikájára alapozva. Javasolt aktivitások lehetnek a következők:
-

közös képzési programok turisztikai szolgáltatóknak (pl. professzionális tréningek, nyelvi képzések), annak
érdekében, hogy a szolgáltatások minősége javuljon

-

helyileg kezelt minőségkontroll és minősítési rendszer kidolgozása és bemutatása a turisztikai szolgáltatók részére,
amelyek a turisztikai üzletágban tevékenykednek pl. események szervezése a specifikus értékek és szolgáltatások
(pl. hagyományos kézi munkával készített ételek) előmozdítása érdekében

-

turisztikai értelemben fontos kulturális és szabadidős események beágyazása

-

Reklámtevékenység, marketing (pl. közös márka) továbbá információs tevékenységek harmonizálása a turisztikai
csomagok, specifikus turistakártyák, online turista szolgáltatások, mobil applikációk, stb. fejlesztésével

- A hálózatosodás fejlesztése a közösen kidolgozott turisztikai stratégián kell, hogy alapuljon
-

Célcsoport: turisztikai szolgáltatók, turisták és általános közönség

-

Potenciális kedvezményezettek: nemzeti, megyei, helyi turisztikai szervezetek (pl. helyi turisztikai desztináció
menedzsment-egyesületek, vagy más egyesületek, klaszterek a turisztikai szektor területén), a civil szervezetek, sport
klubok, múzeumok, regionális és helyi intézmények a kulturális műemlékek megőrzésére, helyi önkormányzatok
bevonásával (ha releváns)

-

3.2. Kulturális területek való együttműködés, közösségi események, sport, szabadidő, természetvédelem
-

Irányadó tevékenységek:
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- Kisléptékű együttműködési projektek beleértve kulturális, sport, szabadidős, természetvédelemi programokat, különös
tekintettel a fiatalokra és kisgyermekekre, mint célcsoportokra
- Kulturális együttműködési tevékenységek a határmenti régióban (pl. események, fesztiválok, programok, tudástranszfer)
-

Célcsoport: lakosság, kiváltképp a fiatal korosztály

-

Potenciális kedvezményezettek: civil szervezetek, pl. civil közösségi szerveződések, amelyek sport, kulturális,
ifjúsági ügyek területén tevékenykednek, továbbá releváns regionális/megyei és helyi közigazgatási szervek és azok
intézményei

- A kulturális, történelmi, természeti örökségek együttműködéses védelmének fokozása (történelmi és kulturális helyszínek
revitalizációja, múzeumok közti együttműködés, műhelyek a művészetek megőrzésére, stb.)
-

Célcsoport: lakosság a régióban

-

Potenciális kedvezményezettek: állami szervezetek és intézmények, regionális/megyei szintű szervek és azok
szervezetei és intézményei, helyi önkormányzatok és azok releváns intézményei, civil szervezetek, amelyek
kulturális örökségekkel foglalkoznak

- Tartós információk biztosítása a kulcsfontosságú kulturális, szociális, gazdasági hírek és események vonatkozásában a
határmenti régióban a nyilvánosság részére pl. rendezvények és hírek, valamint információk publikálásával (nemzeti
nyelveken és angol nyelven is), infrastrukturális kondíciók létrehozása a kommunikációhoz és az információs
aktivitásokhoz és információs centrumok működtetése. Előnyben vannak azok a fejlesztések, amelyek meglévő
információs rendszereket, eredményeket, intézményi kereteket és infrastruktúrát tőkésítenek, használnak fel a turisták
által kedvelt településeken.
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Célcsoport: lakosság a régióban, de különös tekintettel a fiatalok érdeklődéssel a hírek, kultúra, sport és más

-

hasonló programok iránt illetve információk iránt a határmenti régióban
Potenciális kedvezményezettek: közcélú (nemzeti, megyei és regionális szintű) civil szervezetek és határon átnyúló

-

módon együttműködő szervezetek és intézmények, amelyek kulturális és információs centrumok fejlesztésért és
működtetéséért felelősek, megyei/regionális és helyi közigazgatási szervek
PT 4: KKV-k versenyképességének erősítése innováció-vezérelt fejlesztéssel.
-

Tevékenység 4.1 Az innováció fokozása a KKV közötti és kutatási intézmények közötti együttműködésen keresztül a fiatal korosztály
bevonásával
-

Irányadó tevékenységek:

Innovációs infrastruktúra fejlesztése és a KKV-k szükségleteihez igazított közös K+F+I projektek katalizálása
- Az új technológiák, folyamatok, termékek vagy szolgáltatások fejlődésének és adaptációjának megerősítése a
vállalkozások körében, innováció-vezérelt határon átnyúló együttműködéssel figyelembe véve a regionális innovációs
stratégiát, melyek alapján a következő tevékenységek ágyazhatóak be:
-

Kutatás és innovációs projektek végrehajtása új technológiák, folyamatok, termékek vagy szolgáltatások
fejlesztésére, amelyek vállalkozások részére közvetlenül felhasználhatóak (technológia és tudástranszfer)

-

jól felszerelt laboratóriumok kialakítása, innovációs és technológiai centrumok platformot biztosítva start-up
vállalkozásoknak közös kutatásokhoz és innovációs aktivitásokhoz, képzések közös új termékek (prototípusok),
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szolgáltatások, folyamatok fejlesztésének elősegítésére. Eszközbeszerzés és kisléptékű infrastrukturális fejlesztés,
illetve marketingaktivitás támogatható.
- A következő komplementer tevékenységek támogathatóak kellő megalapozottság esetén:
-

Közös fejlesztés szakmai, informális és felnőttképzési anyagok és irányított képzési programok végrehajtása a
KKV-k szükségleteinek megfelelően. (Általános üzleti menedzsment képzések kizárva.) Ennek az innovációs
projektek megvalósíthatóságát kell támogatnia, a képzések eredményeként megvalósítható üzleti tervek készülnek
és a résztvevők a képzés eredményeként üzleti tervet állítanak elő. Ez a komplementer tevékenység bármely 4.1
ponton belül javasolt tevékenység esetén megvalósítható indokolt esetben, mint komplementer tevékenység.

- A kézzel fogható eredmények elérése érdekében és a fókuszterület jobb meghatározása érdekében a preferált szektorok a
régióban (katalizátor hatással) a következőkben definiálhatók (pl. IT megoldások és technológiák, fémipar,
orvostudomány)
-

Célcsoport: vállalkozások, különösképpen KKV és fiatal szakemberek, tanulók, munkanélküliek, fiatal a
határtérségben munkát keresők, sérülékeny csoportok és általános közönség

-

Potenciális kedvezményezettek: gazdasági klaszterek, üzleti és innovációs támogató szervezetek és intézmények,
együttműködésben K+F+I és felsőoktatási intézményekkel, közösségi vállalatok, szakmai és felnőttképzési
szervezetek, munkaerőpiaci szervezetek, amelyek a munkaerő-áramlást koordinálják a határmenti együttműködési
területen, helyi önkormányzatok, civilszervezetek felsőoktatási intézményekkel együttműködve, ifjúsági civil
szervezetek és ifjúsági hivatalok helyi önkormányzatoknál, regionális fejlesztési ügynökségek, etc.
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Innovációs közösségek létrehozása és működtetése gazdasági és szociális kihívásokkal küzdő területeken
- A regionális innovációs stratégiák alapján a következő kooperációs platformok és releváns szervezetek támogathatóak a
gazdasági és szociális kihívásokkal küzdő területek közös kijelölését követően:
-

kihívások beazonosítása a gazdasági és szociális kihívásokkal küzdő területen és a kulcs érdekhordozók
meghatározása (pl. érdekelt kutatási intézmények, cégcsoportok, közösségi vállalkozások, helyi/regionális
hatóságok, civil szervezetek)

-

tudásplatformok kialakítása megfelelő megoldások megtalálása érdekében üzleti partnerek vagy projektek
előkészítése által (pl. finanszírozás különböző EU fejlesztési programok által, mint Horizon 2020), a hatékony
kihívás- és problémakezelés érdekében.
Célcsoport: KKV-k, vállalkozások, helyi/megyei/regionális közigazgatási szervek és specializált intézményeik,

-

közérdekű szervezetek, tudás (kutatás) intézmények, civil szervezetek
Potenciális kedvezményezettek: regionális és helyi innovációs szervezetek, üzleti és innovációs támogató

-

szervezetek, nemzeti, megyei/ regionális szintű szervek és azok szakmai szervezetei közösségi (szociális)
vállalkozások, kereskedelmi kamarák, közérdekű szervezetek vagy civil szervezetek releváns szakmai háttérrel,
klaszterek, helyi önkormányzatok, helyi üzleti egyesületek, stb.
Tudástranszfer elősegítése és a kapcsolódó hálózatosodás támogatása és szakmai tapasztalatok megosztása építése a fiatal kutatók és
vállalkozók körében
- Az együttműködések és hálózatépítés előmozdítása a kutatók, tanulók és vállalkozók körében, a tudásmegosztás és a
határon átnyúló kereskedelmi aktivitás támogatása érdekében
-

Vállalkozói tapasztalati program megvalósítása az Európai Bizottság „ERASMUS fiatal vállalkozóknak”
példakoncepció alapján.
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-

Közös kutatási és határon átnyúló hallgatói ösztöndíj szervezése kutatási intézmények által és egyetemek által
előre meghatározott szektorokban és területeken

-

Célcsoport: kutatók, fiatal kutatók és tanulók, fiatal szakemberek és diplomások, fiatal vállalkozók

-

Potenciális kedvezményezettek: K+F intézmények, felsőoktatási intézmények, kereskedelmi kamarák, üzleti és
kutatási tevékenységeket támogató szervezetek, vállalkozásfejlesztési ügynökségek, klaszterek és cégcsoportok, civil
szervezetek, helyi üzleti egyesületek, stb.

Mezőgazdaság és élelmiszer feldolgozás pozicionálása a határmenti területeken közös innovációs tevékenységekkel
- Közös mezőgazdasági termelés és helyi termék előállítás, logisztikai, minőség menedzsment megoldások, élelmiszer
feldolgozás és értékesítési rendszerek erősítése. Többek között a következő tevékenységek hajthatóak végre:
-

kutatási és innovációs projektek végrehajtása új technológiák, folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése
és adaptálása céljából, közvetlenül a vállalkozások általi felhasználásra

-

laboratóriumok, innovációs és technológiai centrumok létrehozása a vállalatok általi közös használatra a
határmenti régióban új termékek, szolgáltatások, és folyamatok fejlesztésére. Eszközbeszerzés és kisléptékű
infrastruktúrafejlesztés és marketing tevékenységek.

-

közös használatú kereskedelmi centrumok és piacok létrehozása a termelők és elosztók részére a marketing és
mezőgazdasági termékek és helyi termékek pozícionálása elősegítése érdekében. Eszközbeszerzés és kisléptékű
infrastruktúrafejlesztés és marketing tevékenységek.

-

közös marketing aktivitások végrehajtása (közös márka fejlesztése, közös webshop, kiállításokon való részvétel
stb.) a helyi termékek népszerűsítése érdekében (pl. mezőgazdasági élelmiszertermékek) a közös márkaépítés
révén

-

megoldások fejlesztése az integrációs folyamatok segítésére a mezőgazdaságban és az élelmiszer-feldolgozásban
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(pl. hálózatok katalizálása, ellátási láncok kialakítása)
- -A következő komplementer tevékenységek támogathatóak kellő megalapozottság esetén:
-

Kapacitásépítés közös szakmai, és felnőttképzési anyagok és irányított képzési programok megvalósításával a
tudásszakadékok áthidalására és a legkorszerűbb ismeretek hiányának megszüntetésére. (Általános üzleti
menedzsment képzések kizárva.)
Célcsoport: mezőgazdasági termelők, termelési és értékesítési együttműködések és élelmiszer-feldolgozó

-

vállalkozások, tanulók, munkanélküliek, fiatal álláskeresők a határterületeken
Potenciális kedvezményezettek: releváns civil szervezetek, szakmai szervezetek, amelyek mezőgazdasággal és

-

élelmiszer-feldolgozással foglalkoznak (pl. klaszterek, agrárkamarák, non-profit agrármarketing szervezetek,
mezőgazdasági szövetkezetek, kézműves szövetkezetek, vásárlói és fogyasztói szövetkezetek, üzleti és innovációs
támogató szervezetek, stb.) együttműködésben a K+F+I intézményekkel, laboratóriumokkal, felsőoktatási
intézményekkel, szakképzési és felnőttoktatási képzési szervezetek, stb.
-

Tevékenység 4.2 Szociális vállalkozások ösztönzése és fejlesztése
-

Irányadó tevékenységek:
-

A szociális vállalkozások támogatása: érdekképviseleti kezdeményezések, kisebbség és más sebezhető csoportok
bevonása, stratégiák és módszerek, amelyek segíthetik a döntéshozókat szabályok, rendelkezések, törvények
előírások, forráselosztás vagy más döntések módosítására vagy megalkotására, amelyek hatással lehetnek a
szociális vállalkozásokra úgy, mint figyelemfelhívás a szociális vállalkozások hasznaira, bemutató kurzusok a
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szociális vállalkozásokról egyetemeken stb.
-

Célcsoport: kutatók, fiatal kutatók és tanulók, fiatal szakemberek és diplomások, fiatal vállalkozók, sebezhető
csoportok

-

Potenciális kedvezményezettek: szociális vállalkozások (non-profit szervezetek, amelyek hátrányos helyzetű
munkavállalókat foglalkoztatnak, szervezetek, amelyek tevékenységeiket pozitív társadalmi hatások kiváltása vagy
pozitív környezeti változás céljából végzik, stb.) közérdekű intézmények és szervezetek, civil szervezetek, nemzeti,
helyi és megyei/regionális közigazgatási szervek, egyetemek, kereskedelmi kamarák, szociális szövetkezetek stb.

Beadás
határideje:
Támogatás
mértéke és
összege:

2016. október 03. - 2017. január 31.
Bármely jelenlegi felhívás alapján megítélt IPA támogatás esetén figyelembe veendő a minimum IPA hozzájárulás mértéke és, hogy a
támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes jóváhagyott költségvetés 85%-át.
A maximális támogatási intenzitás 85%. A maradék15% nemzeti hozzájárulásból vagy önerőből finanszírozandó.
PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása;
Minimum és maximum IPA támogatási összeg projektenként: 500 000 – 1 500 000 EUR
Rendelkezésre álló IPA allokáció a jelenlegi felhívásban: 4 000 000 EUR

Rendelkezésre
álló forrás:

PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése;
Tevékenység 2.1 Határátlépési pontok, utak és kerékpárutak
Minimum és maximum IPA támogatási összeg projektenként: 500 000 – 3 000 000 EUR
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Rendelkezésre álló IPA allokáció a jelenlegi felhívásban: 5 000 000 EUR
2.2 Közösségi közlekedés minőségének javítása és a vasúti vonalak
Minimum és maximum IPA támogatási összeg projektenként: 100 000 – 500 000 EUR
Rendelkezésre álló IPA allokáció a jelenlegi felhívásban:1 000 000 EUR
PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése;
3.1 Kulturális és természeti örökségen alapuló turisztikai termékek, szolgáltatások és látnivalók
Minimum és maximum IPA támogatási összeg projektenként: 100 000 – 500 000 EUR
Rendelkezésre álló IPA allokáció a jelenlegi felhívásban: 3 500 000 EUR
3.2 Kulturális területek való együttműködés, közösségi események, sport, szabadidő, természetvédelem
Minimum és maximum IPA támogatási összeg projektenként: 40 000 – 200 000 EUR
Rendelkezésre álló IPA allokáció a jelenlegi felhívásban: 2 000 000 EUR
PT 4: KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel.
4.1 Az innováció fokozása a KKV közötti és kutatási intézmények közötti együttműködésen keresztül a fiatal korosztály bevonásával
Minimum és maximum IPA támogatási összeg projektenként: 200 000 – 400 000 EUR
4.1-es tevékenységen belül az infrastrukturális fejlesztések (munkák) nem léphetik túl a releváns projektrész 50%-át.
Rendelkezésre álló IPA allokáció a jelenlegi felhívásban: 2 500 000 EUR
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4.2 Szociális vállalkozások ösztönzése és fejlesztése
Minimum és maximum IPA támogatási összeg projektenként: 50 000 – 200 000 EUR
Rendelkezésre álló IPA allokáció a jelenlegi felhívásban: 2 500 000 EUR
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