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eMS (elektronikus monitoring
rendszer)

• Az EB rendeletek követelményeinek teljesítése
érdekében, az Interreg V-A Románia-Magyarország
Program az eMS-t alkalmazza mint elektronikus
pályázati és monitoring rendszert.

• Az eMS egy, az Interract Program által minden
Interreg Program javára kifejlesztett webes
alkalmazás és olyan szolgáltatást, funkcionalitást és
felhasználói felületet nyújt, amely felhasználóbarát
és alkalmazási terület szempontokból messze
meghaladja a legtöbb létező monitoring rendszert.

Link: http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1



BENEFICIARIES

APPLICANTS

eMS szerkezeti ábra

e-MS

SFC20

14



eMS (elektronikus monitoring rendszer)

• Az eMS egy olyan monitoring rendszer amely a pályázatok benyújtására,

értékelésére, jóváhagyására, szerződtetésére, monitoring, menedzsment

és adminisztrációjára alkalmas kommunikációs portállal van ellátva az

Interreg programok keretében (ERFA, IPAII és ENI által finanszírozott).

• A rendszer a pályázatokra vonatkozó (benyújtás, jóváhagyás,

megvalósítás, eredmények) információ gyűjteményt tartalmazza.

• Minden Program szervnek lehetősége van a rendszeren keresztül a

kedvezményezettekkel kommunikálni és újra felhasználni a feltöltött

adatokat.

• Úgy van felépítve, hogy támogassa a program szerveket a mindennapi

menedzsment tevékenységben a jogszabályi követelményeknek

megfelelően.



eMS (elektronikus monitoring rendszer)

Az eMS-be feltöltött adatok rétegesen vannak felépítve, egy szigorú

munkafolyamatot követve.

A standard munkafolyamat elemei a következők:

1. Program adatok

Ez a rendszerbe rögzített, az EB által jóváhagyott program

dokumentum információit tartalmazza.



2. Felhívás menedzsment
Az Interreg programok meghatározott időkeretben és feltételekben benyújtott
pályázatok alapján nyújtanak finanszírozást. Ezen időkeretek a pályázati
felhívások.

3. Pályázati űrlap
Minden pályázó regisztrálhat mint felhasználó és közvetlenül az eMS-ben
kitöltheti a pályázati űrlapot.

4. Értékelés
Minden benyújtott pályázat egy két lépcsős értékelési procedúrán kell
átmenjen, éspedig : „Adminisztratív és alkalmassági” és „Minőségi” értékelés.



5. Ajánlás
Az értékelők/KT által elvégzett értékelés eredménye, amelyet kommunikálnak a
Monitoring Bizottságnak.

6. Döntés a finanszírozásról (Monitoring Bizottság)
A Monitoring Bizottság dönt (feltételek nélkül vagy mellett) afelől, hogy mely
projekteket finanszírozza a Program.

7. Kijelölés és kiegészítő információk
A fő pályázó meg kell jelölje azt az eMS felhasználót, aki vezető
kedvezményezett a projekten belül.

8. Támogatási szerződés
A támogatási szerződést a rendszer generálja, a jóváhagyott pályázati űrlap
adatait felhasználva.



9. Partner jelentés
Szerződés kötést követően a projekt jelentéstételi szakaszba
lép lép, amely a projekt lezárásáig tart.

10. FLC
Első szintű nemzeti ellenőrök, akik a partner jelentéseket és
kifizetéseket ellenőrzik. Az ellenőrzés eredményeként
ellenőr által jóváhagyott FLC tanúsítvány kerül kiállításra.

11. Projekt jelentés
A Vezető Partner begyűjti az FLC által hitelesített partner
jelentéseket (beleértve a sajátját) és elkészíti a projekt
jelentést.



12. KT ellenőrzés
A KT megkapja a projekt jelentést és ellenőrzi azt;
lehetősége van pozitív vagy negatív korrekciókat alkalmazni
egyes kiadások esetében. A jóváhagyást követően megküldi
a jelentést az IH-nak.

13. IH ellenőrzés
Az IH megkapja a projekt jelentést és ellenőrzi azt; a
jóváhagyást követően megküldi a jelentést az Engedélyezési
Osztálynak.

14. IH engedélyezés
Az IH ellenőrzi a jelentést, levonhat egyes kiadásokat vagy
további ellenőrzés céljából kizárhatja, és az IH tanúsítványba
foglalja a jelentést. Ezek után megtörténhet a kifizetés.



15. Kifizetés
Az IH rendszeren kívül végzi a kifizetést a Vezető Partner felé és rögzíti
a partnerek felé kifizetett összegeket, valamint a kifizetés dátumát. A
kifizetés teljes összegben vagy részletekben történik.

16. IH jelentés
Az IH felelős az EB felé történő jelentésekért.
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