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INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

A program 2016. évi végrehajtási jelentését a Bizottság (EU) 2015/207 végrehajtási rendeletének 10.
számú mellékletével összhangban készítettük el. A jelentés célja, hogy számot adjon a 2016-os évben
lezajlott programozással kapcsolatos tevékenységekről.
Az év első felében az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország első pályázati felhívásának előkészítése
zajlott. A második és harmadik monitoring bizottsági ülésen a szabályozó dokumentumok és a
pályázati csomag tárgyalása, végül elfogadása történt. A második ülést március 9-én, a harmadikat
június 30-án Budapesten tartotta a program.
Az első pályázati felhívás (SKHU/1601) 2016. július 29-én nyitott meg mintegy 67,5 millió EUR
pályázható keretösszeggel. A felhíváshoz kapcsolódóan 14 információs napot tartott a program,
nyolcat Magyarországon és hatot Szlovákiában. Így minden jogosult megyébe eljutottak a felhívásról
szóló fontos információk. Az info napokat a megyei önkormányzatokkal együttműködésben szervezte
a Titkárság. A Monitoring Bizottság tagjai, akik kiterjedt szakmai hálózattal rendelkeznek a határon
átnyúló együttműködések terén, részt vettek a felhívás promóciójában banner-ek elhelyezésével a
megyei honlapokon. Így az elért potenciális pályázók száma magasabb volt, mint valaha.
Az első pályázati felhívás 1. (Természet és kultúra) és 4. (Intézményközi együttműködés) prioritási
tengelye (PT) esetén a benyújtási határidő 2016. november 3. Volt. Míg a 2. PT (Határon átnyúló
mobilitás javítása) esetén a benyújtás folyamatos. Összesen 348 projektet nyújtottak be a pályázók:
199 db a PT 1-re, 145 db a PT 4-re és 4 db a PT 2-re. A Természet és kultúra témakörében a
meghirdetett ERFA keretösszeg 25 386 977 EUR volt, a benyújtott 199 pályázat pedig több mint 250
millió EUR igényt jelentett. Ez tízszeres túljelentkezést jelent ebben a tengelyben. A PT 4-ben is
hasonlóan alakult a helyzet. A 7 480 765 EUR keretösszegre a 145 db projekt támogatási igénye 43
millió EUR volt, ami több mint hatszoros túljelentkezést mutat. A 2-es prioritási tengelyben
alacsonyabb volt az érdeklődés a vártnál, mindössze négy pályázatot nyújtottak be. Ez azonban annak
is köszönhető, hogy a benyújtás folyamatos, nincs időkorlátja.
2016. szeptember 13-án a program megrendezte a nyitó konferenciáját a szlovákiai Belán, amelyet
összekötöttünk az évi Európai Együttműködési Nap eseményével. A konferencia után Párkányban
megtekintettünk egy HUSK projektet, amely rendszeres teherkomp járatot létesített Esztergom és
Párkány között. A résztvevők, összesen 112 fő, áthajózhattak Szlovákiából Magyarországra a
komppal. A esemény mindenki számára nyitott volt.
A Kisprojekt Alap (KPA) tervezése is folyamatosan zajlott az év folyamán. A Monitoring Bizottság a
november 29-i ülésén elfogadta az ernyőprojektek kiválasztási kritériumait. Így az ernyőprojektekre
vonatkozó pályázati felhívás várhatóan 2017 februárjában fog megjelenni.
Az első felhívásra beérkezett pályázatok értékelésére szakértői felhívást tettünk közzé. A felhívás
megjelent a program honlapján, a közösségi média oldalakon és banner-eken keresztül oly módon,
ahogyan az a pályázati felhíváskor történt. Az értékelők 2016. december 2-ig küldhették be a
jelentkezésüket. Az értékelők meglepően magas számban jelentkeztek. Így a program újranyitotta a
felhívást, hogy még több jelentkezést tudjunk fogadni.
A program hivatalos honlapjának tartalmát folyamatosan frissítette a Titkárság, ahogy a közösségi
oldalakon levő tartalmakat is. A honlap pedig 3. helyezést ért el az Európai Bizottság által
meghirdetett „Legjobb Interreg V honlap” versenyen. A díjat 2016. június 6-án vehette át a program
képviselője az Éves Interreg Találkozón. A háromnyelvű tartalom (angol, szlovák, magyar), a honlap
látássérültek számára akadálymentesített verziója, a felhasználóbarát felület valamint az átlátható és
friss tartalom emelte ki a honlapot a többi közül.

