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A kezdetek

• Az első EU-támogatással megvalósuló kétoldalú fejlesztési
program: a Kísérleti Kisprojekt Alap.

• A magyar nemzeti PHARE program támogatásából, számos
határmenti szereplő közös kezdeményezése alapján.

• 2002-es és 2003-as allokációk – összesen 1,1 millió EUR.

• Valóban kis projektek (35 db): 5.000 és 50.000 EUR között.

• Számos megpályázható tématerület.

• Kötelező felállás: magyar pályázó, horvát partner.

• Csak a magyar partnerszervezet költségei elszámolhatók.



A folytatás

• A Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági
Program, a szlovén és magyar EU csatlakozástól (2004) a
programidőszak végéig (2006).

• Az INTERREG IIIA keretében, amely egy közösségi
kezdeményezés volt (lásd még Urban II, LEADER+ és Equal).

• Két pályázati felhívás, egy 2004-ben és egy 2005-ben,
mindig mindhárom országban párhuzamosan megnyitva.

• Szlovénia és Magyarország esetében már ERFA
finanszírozás, Horvátországban CARDS, majd PHARE.

• Összes támogatás: 25,5 + 6 millió EUR; 156 projekt.



Különbségek (2002/2003 vs 2004-2006)

• Egyoldalú, magyar túlsúlyú projektek  kiegyensúlyozott
projektek, elszámolható költségek a horvát partnereknél is.

• Egyetlen projekttípus  három együttműködési szint: közös
projekt, tükörprojekt, együttműködési projekt.

• Csak kétoldalú projektek  lehetőség háromoldalú
együttműködésekre is (3 db). HU-HR: 6 közös projekt.

• Kisléptékű támogatás  nagyobb projektméretek (20.000
EUR és 700.000 EUR között).

• Egységes szabályrendszer (PHARE)  különböző
végrehajtási szabályok (ERFA vs CARDS/PHARE).



• Instrument for Pre-accession Assistance (IPA): előcsatlakozási
támogatási eszköz, az EU tagjelölt országok felkészítésére.

• Öt komponens, ezek közül az egyik kifejezetten a határon
átnyúló együttműködéseknek szentelve.

• A Magyarország-Horvátország (IPA) CBC Program 2007-2013:
két prioritás, tizennégy beavatkozási terület.

• Három pályázati felhívás, 169 támogatott projekt, összesen
48,7 millió EUR kifizetett EU-támogatás.

• Stratégiai szemlélet a közös turizmusfejlesztés terén –
Regionális Turisztikai Termékterv.

Egy újabb időszak



Különbségek (2004-2006 vs 2007-2013)

• Közös / tükör / együttműködési projektek  minden
projekt „közös”: közös a tervezés, a végrehajtás és a
finanszírozás, és mindkét oldalon dolgoznak munkatársak.
(Minden partner rendelkezik saját tevékenységekkel és
azokhoz tartozó EU-támogatással / saját hozzájárulással.)

• Közepes méretű projektek  lehetőség még nagyobb
volumenű együttműködésekre, a maximális EU-támogatás
50.000 – 3 millió EUR projektenként.

• Országonként eltérő szabályok  újra egységes
szabályrendszer (elszámolható költségek, beszerzések stb).



• A legújabb magyar-horvát program tervezésének megkezdése
2011 novemberében egy magas szintű kétoldalú tárgyalással.

• Programozó munkacsoport ülések: az első 2012 júliusában,
ezt követően kilenc további alkalom, közte szakértői munka.

• Öt tervezési műhelymunka a határrégió fontosabb szereplői
számára 2013 és 2014 folyamán, valamint nagyszabású
közmeghallgatás (plusz társadalmasítás) 2014 májusában.

• Számos technikai megbeszélés (szakértők, intézmények).

• Benyújtás az Európai Bizottságnak jóváhagyásra 2015
márciusában, elfogadás 2015. szeptember 7-én.

A jelen programidőszak



• EU-támogatás: összesen 60,8 millió EUR.

• Négy prioritástengely:

- Gazdaságfejlesztés (9,96 mEUR)

- Természeti és kulturális értékek fenntartható fejlesztése
(35,78 mEUR)

- Együttműködés (5,72 mEUR)

- Oktatás (5,72 mEUR)

• Változatlan szervezeti felállás (Irányító-, Nemzeti-, Kifizető- és
Ellenőrző Hatóság, FLC), szélesebb Monitoring Bizottság,
bővülő Közös Titkárság (Osijek és Čakovec mint új irodák).

Az Együttműködési Program



Különbségek (2007/2013 vs 2014-2020)

• Csak a határrégión múló tematikus sokszínűség  ún.
tematikus koncentráció (minden programba csak 4-5
tématerület válogatható be).

• Második vonalbeli megyék Horvátországban, amelyek
kevesebb támogatásban részesülhetnek a projekt partnerek
mind a 8 horvát megyéből korlátlanul érkezhetnek.

• Stratégiai projektek hiánya  stratégiai projekt az
aknamentesítés folytatására, valamint stratégiai projekt
(speciális végrehajtási mechanizmus) a KKV-k támogatására.

• A PraG használata nemzeti közbeszerzési szabályok.



Az első nyílt pályázati felhívás
• Megjelentetés: 2016. február 29, beadási határidő: 2016.

május 31.

• 208 beadott pályázat, összesen 82.994.104 EUR
értékben, ami a meghirdetett EU-támogatás (26.528.785
EUR) több mint háromszorosa.

• Támogatási döntések: 2017. március 2-3.

• 54 nyertes projekt összesen 23.383.107 EUR értékben.

• 70 magyar és 100 horvát partnerszervezet. Legtöbb
támogatás: kerékpárutak fejlesztése (7.116.477 EUR) és
turisztikai attrakciók bővítése (7.306.966 EUR).



Köszönöm szépen a figyelmet!

INTERREG V-A Magyarország-Horvátország

Együttműködési Program 2014-2020

Közös Titkárság (Budapest – Pécs – Osijek – Čakovec)

E-mail: info@huhr-cbc.com

Honlap: www.huhr-cbc.com

mailto:info@hu-hr-jts.com
http://www.hu-hr-ipa.com/

