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INFORMÁCIÓS NAP 

NAPIREND 

 
 

Periódus: 2017.06.19-22. 

Az esemény helyi idő szerint kezdődik.  

 

10:30 – 11:00 Regisztráció  

11:00 – 12:00 

Második Nyílt pályázati felhívás 

- Bevezető: általános információk az Interreg V-A Románia-Magyarország 

Programról  

- A pályázati kiírás általános összefoglalója, a dokumentum struktúrája, 

jogosultsági kritériumok, értékelési feltételek, a meghirdetet befektetési 

prioritások bemutatása, stb.  

12:00 – 12:15 Kérdések és válaszok 

12:15 – 12:30 Kávészünet 

12:30 – 13:30  

Útmutató az eMS rendszerben található pályázati űrlapok kitöltéséhez:  

- Az online pályázati és monitoring rendszer bemutatása 

- A pályázással kapcsolatos menücsoport és a pályázati űrlap ismertetése 

13:30 – 14:00 Kérdések és válaszok 

14:00 – 15:00  Ebédszünet  

15:00 – 15:30 

Második Stratégiai pályázati felhívás 

- Bevezető: általános információk az Interreg V-A Románia-Magyarország 

Programról  

- A pályázati kiírás általános összefoglalója: stratégia projektek és a projekt 

koncepciós fázis jellemvonásai 

- A pályázati kiírás általános összefoglalója, a dokumentum struktúrája, 

jogosultsági kritériumok, értékelési feltételek, a meghirdetet befektetési 

prioritások bemutatása, stb. 

15:30 – 16:00 Kérdések és válaszok 

16:00 – 16:40 

Útmutató az eMS rendszerben található projekt koncepciós űrlap 

kitöltéséhez:  

- Az eMS rendszer bemutatása 

- A pályázással kapcsolatos menücsoport és a pályázati űrlap ismertetése 

16:40 – 17:00 Kérdések és válaszok 

 



Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

PARTNERKERESŐ FÓRUM  

2017. június 23, Szeged, Magyarország 

 

NAPIREND 
 

Rendezvény angol nyelvű, a plenáris ülésen román és magyar nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk. 

A megadott kezdési időpont a helyi időre vonatkozik. 

 

10:00 – 10:30 Regisztráció  

10:30 - 10:40 
Megnyitó és általános bemutató 

- A fórum céljainak rövid összefoglalója 

10:40 - 11:00 

Vezető Partner elv sajátosságai 

- Mit jelent a „Vezető Partner” elv?  

- Partnerségi megállapodás – szerepek és feladatok a projekt 

keretében  

11:00 – 11:15 

Kommunikáció – a siker kulcsa 

- Kommunikáció – a projekten belül 

- Kommunikáció – projektről 

11:15 - 11:30 Kérdések és válaszok 

11:30 - 11:50 
Partnerség az eMS rendszerbe  

- Partneri viszony az online pályázati rendszer keretén belül  

11:50 - 12:00  Kérdések és válaszok 

12:00 - 12:15 Kávészünet 

12:15 – 14:00 

Kapcsolatépítő sarkok  

- Kerekasztal beszélgetések a második nyílt pályázati kiíráson 

meghirdetett befektetési prioritásonként 

14:00 - 15:00  Svédasztalos ebéd beszélgetési és ismerkedési lehetőségekkel 

 


