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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program újraindítja az első 

Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívását 

Pályázási időszak: 2017.10.09-2017.12.05 

A Románia Regionális Fejlesztési Közigazgatási és Európai Források 

Minisztériuma, mint az Interreg V-A Románia-Magyarország Program Irányító 

Hatósága, illetve a Nemzeti Hatóság – Magyarország Miniszterelnöki Hivatala – 

újraindítja az első Stratégiai projektjavaslatok benyújtására vonatkozó 

pályázati felhívását. 

Mennyi támogatás áll rendelkezésre? 

Jelen újraindított pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló finanszírozás 

keretösszege 13.925.083 EUR (ERFA), amely kiegészül a román és magyar 

állami társfinanszírozással. 

Melyek a támogatott területek? 

A pályázati kiírásban újra megnyitott beruházási prioritás a 7/b – A regionális 

mobilitás elősegítése a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T 

infrastruktúrához – többek között a multimodális csomópontokhoz – 

történő kapcsolásával (2. Prioritási Tengely - A fenntartható határon átnyúló 

mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése - keretében). 

A kiemelt projektek megvalósítására vonatkozó ajánlattételi felhívás a 

stratégiai értékkel rendelkező pályázatokat célozza meg, amelyek a román-

magyar határtérség legfontosabb szükségleteire összpontosítanak és 

összhangban vannak a releváns nemzeti, regionális vagy megyei stratégiákkal, 

valamint amelyek képesek javítani az életminőség színvonalán és jelentős hatást 

kifejteni a határmenti jogosult területen. 

 Kik pályázhatnak? 

A pályázókra, tevékenységekre és költségekre vonatkozó jogosultsági feltételeket 

a Pályázati Útmutató szabályozza.  

A potenciális kedvezményezettek a helyi és megyei önkormányzatok/hivatalok és 

ezek intézményei, közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős 

országos/nemzeti szervezetek, stb. A pályázók kizárólag határon átnyúló 

partnerség keretén belül juthatnak támogatáshoz. 

 

 



  

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

A támogatásra jogosult területek Arad, Bihor, Satu Mare és Timiş megyék 

Romániában, valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyék Magyarországon. 

Melyek a társfinanszírozási arányok? 

A társfinanszírozás aránya (ERFA és nemzeti társfinanszírozások összesen) a 

teljes támogatható költség 98% a román partnerek és 95%, bizonyos 

esetekben akár 100%, a magyar pályázók esetében. 

Hogyan lehet pályázni? 

A pályázatokat az eMS elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani, 

2017.10.09, 08:00 órától egészen 2017.12.05, 16:00 óráig (EET – Kelet Európai 

idő szerint). 

A felhíváshoz kapcsolódó tudnivalók és részletes információk az innen letölthető 

Pályázati csomagban találhatók. 

A pályázási szakaszban, a Program a Közös Titkárságon keresztül nyújt 

segítséget a pályázóknak. A pályázók, az ajánlattételi felhívás szabályaival 

kapcsolatos kérdéseiket a joint.secretariat@brecoradea.ro email címen, 

legkésőbb 21 munkanappal a benyújtási határidőt megelőzően tehetik fel. A 

válaszok legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejét megelőző 11. 

munkanapon megküldésre (közzétételre) kerülnek. 

Románia és Magyarország jogosult megyéiben Információs napok kerülnek majd 

megrendezésre. A rendezvények helyszíneivel kapcsolatos információk a 

Program honlapján kerülnek majd megosztásra. 

SOK SIKERT KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK! 

2017.10.06 

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: Arad, Bihor, Satu 

Mare és Timiş a román oldalon, illetve Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-

Bereg a magyar oldalon. 
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