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A program 2018. évi végrehajtási jelentését a Bizottság (EU) 2015/207 végrehajtási
rendeletének 10. számú mellékletével összhangban készítettük el. A jelentés célja, hogy
számot adjon a 2018-os évben lezajlott programozással kapcsolatos tevékenységekről.
2017 decemberében lezárult a 3. prioritási tengelyen (A fenntartható és minőségi
foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása) belül futó pályázati
felhívás első fordulója. A felhívás keretében a pályázóknak meghatározott régiókra
készített, komplex fejlesztési terveket kellett benyújtaniuk, úgynevezett Foglalkoztatási
célú térségi akcióterveket (TAPE). E tervek eredményeként csökkenni fognak a régiók
közötti foglalkoztatási egyenlőtlenségek és javul a foglalkoztatási szint a programozási
területen. A benyújtási kritériumok ellenőrzésének 2017-es befejeztével 2018-ban az
akciótervek formai, jogosultsági és szakmai értékelésével folytatódott az ellenőrzés. A
Monitoring bizottság (MB) a 2018. április 26-i, pozsonyi ülésén a 16 benyújtott
akciótervből jóváhagyott 9-et, amelyek az értékelés összes fázisán megfeleltek. A TAPE
második felhívását 2018 augusztusában hirdettük meg 2018. novemberi benyújtási
határidővel (Pályázati felhívás térségi akciótervekhez tartozó projektek benyújtására). EZ
olyan felhívás, ahol a korábban jóváhagyott akciótervekhez kötődő pályázatokat kell
részletesen kidolgozni és benyújtani. A beérkezett pályázatok értékelése folyamatosan
zajlik.
A 2. prioritási tengelyen belül (Határon átnyúló mobilitás ösztönzése) 2016 óta
folyamatosan nyitva áll egy pályázati felhívás. Azonban néhány külső tényezőnek
köszönhetően a benyújtott pályázatok száma elmarad a tervezettől. Így a Monitoring
Bizottság úgy döntött, hogy lezárja ezt a felhívást. Összesen 20 pályázat érkezett be ezen a
prioritási tengelyen belül, amely közül 8 felelt meg a kiírt elvárásoknak, és kapta meg a
pénzügyi támogatást a programból. A nyertes döntésről szóló döntést követően az MB
tagjai felhatalmazták az Irányító Hatóságot, hogy kezdeményezze az Együttműködési
Program módosítását az Európai Bizottságnál, hogy a fennmaradó 12,1M EUR ERFA
összeget átcsoportosíthassuk a 2. prioritási tengelyről az 1. prioritási tengelyre (Természet
és kultúra). A PT1 a legnépszerűbb téma a programban. Az első pályázati felhívás során az
elérhető keretösszeghez képest ötszörös volt az érdeklődés ebben a témakörben. 2018.
október 29-én az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmünket. Így a 2019-re tervezett
pályázati felhívás már tartalmazni fogja ezt az áthelyezett összeget. Így összesen 21,9M
EUR ERFA fog rendelkezésre állni a PT1-ben, és 5,48M EUR ERFA a PT4-ben.
Az IMIR 214-2020 jelentési moduljának megnyitásával párhuzamosan a Közös Titkárság
Vezető kedvezményezetti szemináriumot rendezett a projekt megvalósítás szakaszában
lévő vezető kedvezményezettek számára.
2018 tavaszán új pályázati felhívást hirdettünk az 1. prioritási tengelyen belül, Pályázati
felhívás Kis- és középvállalkozások számára. A felhívás célja az volt, hogy bevonjuk a
határtérségben lévő kis- és középvállalkozásokat a prioritási tengely céljának
megvalósításába: növelni a határtérség vonzerejét. A megyei önkormányzatokkal s az Info
pontokkal együttműködve a KT két információs napot szervezett az érdeklődők számára.
Három hónappal a felhívás megnyitása után a benyújtott pályázatok ERFA igénye elérte az
allokált összeg 125%-át, ezért a felívást felfüggesztettük, majd szeptemberben végleg
lezártuk. A 29 pályázat értékelését követően 6-ot hagyott jóvá a Monitoring Bizottság a
2019. szeptember 20-i ülésén. A támogatási döntést követően a felhívást nem
újranyitották, hanem végleg lezárták. A felhívás koncepcióját át fogjuk dolgozni a
tapasztalatok fényében, és a fennmaradó támogatást a 2019-es pályázati felhívás során
tesszük újra elérhetővé.

Az akcióterveken kívül a program döntéshozói még egy új eszközt vezettek be a
Programba. Ez a Kisprojekt Alap (KPA), amelynek célja, hogy a kis költségvetésű pályázatok
megvalósítását segítse elő. Két részre lett bontva a KPA: keleti és nyugati határtérség két
külön menedzsment struktúrával. 2018 második felében mind a keleti, mind a nyugati
oldal megnyitotta az első, pilot jellegű felhívását.
A Kisprojekt Alap keleti oldalán a Via Carpatia ETT hajtja végre a feladatokat. Az első
kisprojektek jóváhagyása 2018 decemberében történt meg. A nyugati oldal
megvalósításáért a Rába-Duna-Vág ETT felel, ami 2019 elején fogja meghirdetni az első
nyerteseket.
2018. szeptember 20-án a Monitoring Bizottság Győrben ülésezett. A találkozónak 3 fő
célja volt: döntést hozni a KKV-s projektekről (SKHU/1801/), az új programozási időszak
(2021-2027) rendelettervezeteinek bemutatása és az Európai Együttműködési Nap közös
ünneplése. Az Európai Együttműködési Nap és a Kulturális örökség európai éve alkalmából
az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program fotóversenyt hirdetett
azzal a céllal, hogy a két partnerország – Magyarország és Szlovákia – állampolgárait aktív
részvételre ösztönözze az Európai Együttműködés Napjának ünneplésében. Célunk volt
továbbá, hogy fotók segítségével bemutatassuk a szlovák-magyar határtérség természeti
és kulturális örökségeit. A benyújtott 56 fotóból a kiválasztott 12 legjobb fotót (Facebookos szavazás és zsűri) kültéri fotókiállítás keretében mutattuk be Győrben (2018.
szeptember 20-28.) és Kassán (2018. október 1-6.), valamint fali naptárat készítettünk
belőle.

