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EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

A program 2017. évi végrehajtási jelentését a Bizottság (EU) 2015/207 végrehajtási
rendeletének 10. számú mellékletével összhangban készítettük el. A jelentés célja, hogy
számot adjon a 2017-es évben lezajlott programozással kapcsolatos tevékenységekről.
Az év során több különböző témájú pályázati felhívást is meghirdetett a program:
-

Pályázati felhívás a Kisprojekt Alap ernyőprojektjei részére 2017. február 13. és
2017. március 3. között;
Pályázati felhívás a B-Light Scheme lebonyolítását végző menedzsment szervezetek
kiválasztására 2017. április 6. és 2017. április 24. között;
Szakértői felhívás a B-Light projektek értékelésére 2017. június 6. és 2017. június
15. között;
Pályázati felhívás a Kisprojekt Alap ernyőprojektjei részére – második forduló 2017.
augusztus 1. és 2017. augusztus 31. között;
Pályázati felhívás térségi akciótervek benyújtására 2017. szeptember 8. és 2017.
december 15. között;
Szakértői felhívás akciótervek értékelésére 2017. november 24. és 2017. december
15. között.

A felhívások többsége két kezdeményezésre összpontosult: a kis- és középvállalkozások
(KKV) bevonására a programba, valamint a Kisprojekt Alapra, amelynek célja, hogy
elősegítse a kis költségvetésű projekt ötletek megvalósítását. A tárgyalások még zajlanak
arról, hogy megtalálják a leghatékonyabb és a célnak legmegfelelőbb lebonyolítási sémát a
KKV-k bevonására és a kisprojektek megvalósítására a program jogosult területén. Az
eredmények 2018. év elején várhatóak.
A térségi akciótervek benyújtását szorgalmazó pályázati felhívás egy sokkal szélesebb
körű és kevésbé célzott támogatási lehetőség volt. A program stratégiai elképzeléseket
várt egy, a kedvezményezettek által kiválasztott cél érdekében, több régióra vonatkozó
összetett és koherens fejlesztési tervekkel. A felhíváshoz kapcsolódóan több info napot is
szervezett a Titkárság a megyei önkormányzatokkal és az Info pontokkal közösen. Az
előzetesen becsült érdeklődés alapján végül 4 magyar és 3 szlovák helyszínen tartottuk
meg a rendezvényt a jogosult terület keleti és nyugati régióiban. A határidő lejártáig 16
akciótervet nyújtottak be a pályázók, amelyek értékelése következő év elején kezdődik
majd.
Három Monitoring Bizottsági (MB) ülést tartott a program 2017-ben. Április 4-én
Budapesten, június 26-27-én Szencen és július 17-én Budapesten.
A tavaszi ülés során a bizottság döntött az SKHU/1601-es pályázati felhívás 4-es prioritási
tengelyére (Hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló
együttműködésének javítása) benyújtott pályázatok nyertes listájáról. 145 pályázat közül
29 támogatását hagyta jóvá a bizottság. A szerződéskötés során egy pályázat visszalépett.
Így végül 28 projekt kezdhette meg a megvalósítást 2017 végére összesen 7 292 761.03
EUR ERFA értékben.
A júliusi ülés során az 1. (Természet és kultúra) és a 2. (Határon átnyúló mobilitás javítása)
prioritási tengelyre benyújtott pályázatokról is döntés hoztak a Monitoring Bizottság
tagjai. 199 pályázat érkezett be a Közös Titkársághoz (KT) összesen 252 017 052,05 EUR
ERFA értékben. Míg a PT 2-re, amely egy folyamatosan nyitott felhívás, az első határidőig
11 db pályázatot nyújtottak be a partnerek 9 863 745,68 EUR ERFA támogatási igénnyel. Az
értékelési folyamat befejezése után a KT összeállította a rangsort, amely alapján a MB

jóváhagyott 29 pályázatot a PT1-ben 40 222 436.96 EUR ERFA értékben és 2 pályázatot a
PT2-ben összesen 1 616 793.23 EUR ERFA összeggel. Az év végére mindkét PT2-es
projekttel és 12 db PT1-es projekttel kötött szerződést az Irányító Hatóság.
Az Európai Együttműködési Nap 2017 nap alkalmából a Közös Titkárság a helyi szintű
kezdeményezésekre irányította a figyelmet, szem előtt tartva az évenként ismétlődő
esemény krédóját. Négy induló projektet választottunk ki, hogy képviseljék a Programot.
hogy A kiválasztott projektek közös jellemzője az, hogy a saját szakterületükön a köz
szolgálatában állnak. A projektek célja iskolás gyermekek környezeti nevelése, az Euro
kulcs rendszer bevezetése közintézményekben mozgássérültek számára, az Ezüst gazdaság
elősegítése az „ezüst” termékek és szolgáltatások promóciójával, valamint a SAD projekt
keretében a valamilyen függőséggel küzdő emberek társadalomba való re-integrációját
segítik.
A projektek megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött. Ezekről információt a
honlapunk (www.skhu.eu) Támogatott projektek és Naptár szekciójában olvashatnak
bővebben.

