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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program: 

Társadalmi egyeztetés alatt (második alkalom) a harmadik Stratégiai pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó Pályázati Útmutató, 

2017. június 30-ig  

Románia Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Uniós Források Minisztériuma, 

amely az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Irányító Hatóság szerepét látja el, 

társadalmi egyeztetésre bocsájtja a mai napon, 2017. június 23-án, a harmadik 

Stratégiai pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati útmutatót. 

Ebben a kontextusban, felkérjük az érdekelt feleket, hogy járuljanak hozzá az útmutató 

konzultációs folyamatához, véleményeiket és hozzászólásaikat a következő e-mail 

címekre küldjék: rohu@mdrap.ro és joint.secretariat@brecoradea.ro, legkésőbb 2017. 

június 30-ig. 

A pályázati csomag (Útmutató és mellékletek) Románia Regionális Fejlesztési, 

Közigazgatási és Európai Uniós Források Minisztériuma honlapjáról – Interreg V-A 

Románia-Magyarország Program rovatból, valamint a Program honlapjáról innen 

tölthető le. 

Ezen Stratégiai pályázati felhívás keretében a következő három prioritási tengely kerül 

meghirdetésre: 

 6/c – a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, 

támogatása és fejlesztése - amely keretében a teljes támogatás keretösszege 

27.032.255,30 euró, melyből 22.977.417,00 euró az ERFA-ból származó vissza nem 

térítendő támogatást képez;  

 7/c – környezetbarát és alacsony széndioxid-kibocsátású 

közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése – amely keretében a teljes 

támogatás keretösszege 9.836.374,12 euró, melyből 8.360.918,00 euró az ERFA-ból 

származó vissza nem térítendő támogatást képez;  

 8/b – foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső 

potenciál fejlesztésén keresztül – esetében a teljes támogatás keretösszege 9.836.374,12 

euró, melyből a vissza nem térítendő ERFA támogatás 8.360.918,00 euró. 

* * * 

A Program keretében támogatásra jogosult terület a következő megyéket foglalja 

magába: Timiş, Arad, Bihor és Satu Mare Romániából, valamint Csongrád, Békés, Hajdú-

Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg Magyarországról. 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369
http://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/06/23.06.2.017-GfA-Open-Call-3-pdf.zip
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A Program teljes költségvetése 231.861.763,00 euró, amelyből 189.138.672,00 euró az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térítendő támogatást képez. 

Románia a Program Irányító Hatóságának szerepét látja el (a Regionális Fejlesztési és 

Közigazgatási Minisztérium által), a Nemzeti Hatóság Magyarországon a 

Miniszterelnökség keretein belül, a Közös Titkárság pedig a Nagyváradi Regionális Iroda 

a Határmenti Együttműködésért (BRECO) keretein belül működik. Az Ellenőrző Hatóság 

feladatait a program szintjén Románia Számvevőszéke, a kiadások tanúsításával 

kapcsolatos feladatokat az Irányító Hatóság látja el. 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek 

finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a 

határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület 

fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti 

együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A 

támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magába: Satu Mare, Bihor, 

Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és 

Csongrád a magyar oldalon. 

 

 

 


