AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere
durabile şi
eliminarea blocajelor

…………………………….…………..
Prioritatea de Investiţii –
7/c
Obiectivul
Specific - Creșterea procentului de pasageri care folosesc

forme de transport durabile – cu emisii reduse de carbon și nivel redus de
zgomot – pentru deplasarea transfrontalieră
Buget total disponibil (FEDR) :
4.910.249,00 EURO

Buget total al proiectului (FEDR) (min-max) : 425.000 – 2.550.000 EURO
Durată totală proiect : până la 30 luni

PRIORITÁSI TENGELY 2 – A fenntartható, határon átnyúló mobilitás
javítása és a szűk keresztmetszetek
felszámolása
Beruházási prioritás – 7/c

…………………………….………….

Speciális cél: A határon átnyúló közlekedés során fenntartható – alacsony
szénkibocsátású, alacsony zajszintű – közlekedési módokat használó
utasok magasabb aránya
Projekt kerete ERFA (min-max)
: 425.000 – 2.550.000 EURO

Rendelkezésre álló teljes keret
(ERFA) : 4.910.249,00 EURO
Projekt időtartama : maximum 30

Prioritatea de investiţii 7/c –
TIPURI DE ACTIVITĂȚI

…………………………….…………..
 Pregătirea de investiții particulare: elaborarea de studii, analize, concepte,
documentație tehnică/design, elaborarea de recomandări cu privire la
obstacolele administrative legale care îngreunează mobilitatea
 transfrontalieră
Dezvoltarea unui sistem de transport transfrontalier inteligent, a unui sistem
de informare pentru pasageri, program online, e-ticketing, apps mobile,
sisteme de tarifare comune



 Dezvoltarea și integrarea unor servicii de transport public transfrontalier

 Soluții inovatoare pentru îmbunătățirea
transportului public transfrontalier și
reducerea emisiilor legate de transport
 Investiții în infrastructura legată de
transportul public ( ex. vehicule cu
emisii scăzute, autobuze)

Beruházási prioritás 7/c –
TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK

………………………….…………...
 Különálló beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, tervek,
műszaki / tervdokumentáció kidolgozása, a határon átnyúló mobilitást
akadályozó jogi adminisztratív szűk keresztmetszetekre vonatkozó ajánlások
kidolgozása
 Határon átnyúló intelligens közlekedési rendszer, utasinformációs
rendszer, on-line menetrendek, e-jegyvásárlás, mobil alkalmazások, közös
tarifarendszerek létrehozása/kialakítása

 Határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások kialakítása és

integrálása

 Innovatív megoldások a határon átnyúló
tömegközlekedés fejlesztése és a közlekedés
okozta kibocsátások csökkentése érdekében
 Beruházás a tömegközlekedéshez
kapcsolódó infrastruktúrába
(alacsony kibocsátású járművek,

Prioritatea de investitii 7/c –

…………………………….……….....
ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR

 Autorităţi/administraţii locale şi judeţene şi instituţiile lor

 Organizaţiile naţionale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de
transport
 Administraţiile Parcurilor
 Autorităţile de management rutier
Naţionale/Naturale
 Companii de transport deţinute de stat
 Organizaţii de Management al
Euroregiunilor
 Autorităţile de Management al Apelor
 Agenţii de dezvoltare regionale şi
 Organizaţii neguvernamentale
judeţene
 Asociaţii microregionale
 GECT

Beruházási prioritás 7/c –
JOGOSULT PÁLYÁZÓK

…………………………….………....
 Helyi önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei

 Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezetek
 Út- és Vasútkezelő hatóságok

 Állami tulajdonban lévő közlekedési társaságok
 Nem kormányzati szervezetek Vízgazdálkodási hatóságok
NGO
 Mikroregionális egyesületek
 Nemzeti / Természetvédelmi
 EGTC
parkok hivatalai/szervei
 Regionális és megyei fejlesztési
ügynöksége

INDICATORI (OUTPUT-PROIECT și de REZULTAT ai PROGRAMULUI)
Indicatorul de output a Pi /7c 1

Numărul serviciilor de transport public
transfrontalier dezvoltate/îmbunătăţite
Unitate de măsură: Număr

Valoarea medie/ serviu de transport
dezvoltat/îmbunătăţit ≈ 790,000 euro
cheltuiţi
Valoarea ţintă (2023) : 7/20

Indicatorul de rezultat: Creşterea raportului
dintre persoanele şi vehiculele motorizate care
traversează frontiera pe căile rutiere.

INDIKÁTOROK
(KIMENETI-projekt és EREDMÉNY-Program szintű mutatók)
KIMENETI indikátor Bp /7c 1

A kialakított / fejlesztett / korszerűsített
határon átnyúló tömegközlekedési
szolgáltatások
száma
Mértékegység:
szám
Középérték / A kialakított/fejlesztett /
korszerűsített határon átnyúló
tömegközlekedési szolgáltatások száma ≈
790,000 euro költség
Célérték (2023) : 7/20
Eredmény indikátor: A személyek
megnövekedett aránya a határt átlépő közúti
gépjárművekkel szemben.

AXA PRIORITARĂ 3: Îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi promovarea
mobilităţii forţei de muncă transfrontaliere

…………………………….…………..
Prioritatea de Investiţii – 8/b:
Obiectiv specific
Creşterea ocupării
forţei de muncă în
cadrul zonei eligibile

Buget total
disponibil
(FEDR) EURO

Bugetul total al
proiectului
(FEDR) EURO

Perioada de
implementare

38.449.237

210.000 –
2.550.000

până la 30 luni

Indicatorul de output a Pi 8/b1
Numărul de participanți la inițiative
comune locale în domeniul ocupării
forței de muncă şi la formarea
profesională comună
Unitate de măsură: persoane
1 participant ≈ 3.000 euro cheltuiţi

Valoarea ţintă (2023) : 12.315/15.000

PRIORITÁSI TENGELY 3: A foglalkoztatottság javítása és a határon átnyúló
munkaerőpiac támogatása

…………………………….…………..
Beruházási prioritás– 8/b: FOGLALKOZTATÁS-BARÁT NÖVEKEDÉS
TÁMOGATÁSA A BELSŐ POTENCIÁL FEJLESZTÉSÉN KERESZTÜL
Rendelkezésre Rendelkezésre
Megvalósítási
álló ERFA
álló ERFA
Speciális cél
időszak
keret/Bp
keret/Projekt
(EURO)
(EURO)
A foglalkoztatás
210.000 –
38.449.237
Maximum 30 hónap
növekedése a jogosult
2.550.000
területen
Kimeneti indikátor 8/b1: A közös helyi foglalkoztatási
kezdeményezésekben és közös képzésben résztvevők száma.
Mértékegység: személy
1 résztvevő ≈ 3.000 euro költség. Célérték (2023) : 12.315/15.000
Eredmény indikátor: foglalkoztatottsági arány a támogatható területen a
munkaképes korú (15-64 éves) népesség százalékában.

Prioritatea de investiții 8/b – TIPURI DE ACTIVITĂȚI
Pregătirea de strategii de dezvoltare integrate şi planuri de acțiune,
 Implementarea de inițiative de ocupare a forței de muncă în zonele
transfrontaliere, colaborarea transfrontalieră între părțile interesate de pe piața
forței de muncă,
Facilitarea creării de produse/servicii locale şi a infrastructurilor conexe, bazate pe
potențialul local,
Îmbunătățirea mediului de afaceri pe baza unor măsuri de dezvoltare integrate,
Dezvoltarea de „competențe verzi” și de ”locuri de muncă verzi” în diferite
sectoare, pe baza potențialului local,
Îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere în teritoriile specifice selectate prin
construirea, îmbunătăţirea/modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier,
 Constituirea de rețele comune, schimbul de bune practici.

Beruházási prioritás 8/b – TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK
 Integrált fejlesztési stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása,
 Határon
átnyúló
képzési
és
foglalkoztatásügyi
kezdeményezések
megvalósítása, határon átnyúló együttműködés az érintett munkaerőpiaci
résztvevők között,
 A helyi potenciálon alapuló helyi termékek/szolgáltatások és a kapcsolódó
infrastruktúrák megteremtését támogató célzott intézkedések,
 A foglalkoztatottság növelése az üzleti környezet fejlesztésével integrált
fejlesztő intézkedéseken keresztül,
 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó létesítményekhez/szolgáltatásokhoz való
határon átnyúló hozzáférés javítása a támogatható megyékben –
 a határon átnyúló hatást generáló utak építésével, fejlesztésével/
korszerűsítésével,
 A helyi potenciálon alapuló „zöld kompetenciák” és „zöld munkahelyek”
fejlesztése a különböző ágazatokban,
 Közös hálózatok kiépítése, jó gyakorlatok megosztása.

Prioritatea de investiții 8/b – ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR
 Autoritățile/administrațiile locale și județene și instituțiile lor
 Organizaţii de gestionare a centrelor logistice şi de afaceri
 Instituţii de învăţământ superior
 Camere de comerţ
 Organizaţii non-guvernamentale
 Asociaţii microregionale
 Agenţii de dezvoltare regională şi județeană
 Birouri/agenţii de ocupare a forţei de muncă
 Organizaţii de Management al Euroregiunilor
 Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)

 Instituții pentru protecția mediului.
 Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de
transport

Beruházási prioritás 8/b – JOGOSULT PÁLYÁZÓK
 Helyi önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei

 Üzleti és logisztikai központok irányító szervezetei
 Felsőoktatási intézmények
 Kereskedelmi kamarák
 Nem kormányzati szervezet NGO
 Mikroregionális egyesületek
 Regionális és megyei fejlesztési ügynökségek
 Munkaügyi hivatalok / ügynökségek
 Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti
szervezetek

 Eurorégiós irányító szervezetek
 Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC)
 Környezetvédelmi intézmények

…………………………….…………..
AXA PRIORITARĂ 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății

Prioritatea de Investiţii – 9/a:

Obiectiv specific

Servicii medicale preventive
și curative îmbunătățite în

Buget total
disponibil (FEDR)
Euro
7.534.323

Bugetul total al
Perioada de
proiectului
implementare
(FEDR)
(min-max) Euro
425.000 –
2.550.000

până la 30 luni

…………………………….…………...
4. PRIORITÁSI TENGELY - Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

Beruházási prioritás – 9/a:Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése

Specifikus cél

Rendelkezésre
álló ERFA
keret/Bp
(EURO)

Fejlettebb megelőző és a
gyógyulást célzó
egészségügyi szolgáltatások
a támogatható területen.

7.534.323

Rendelkezésre
Megvalósítási
álló ERFA
időszak
keret/projekt
(EURO)

425.000 –
2.550.000

Maximum 30
hónap

Prioritatea de investiții 9/a–
TIPURI DE ACTIVITĂȚI

…………………………….……………
• Investiţii în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate şi a infrastructurii de
prevenire;
• Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare serviciilor de sănătate,
organizarea de instruiri cu privire la utilizarea noilor echipamente de către
personal;
• Acţiuni promoționale pentru realizarea screening-urilor de sănătate şi a furnizării
de informaţii pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor cu frecvență crescută în
aria eligibilă;

• Acţiuni cu scopul de a îmbunătăţi accesul grupurilor dezavantajate la
infrastructura de sănătate;
• Schimb de experienţă (know-how) şi activităţi de consolidare a capacităţilor
(cursuri de instruire, ateliere de lucru, conferinţe, stagii);

Beruházási prioritás 9/a –
TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK

…………………………….…………
• Beruházások az egészségügybe és a megelőzéshez kapcsolódó infrastruktúrába;

• Egészségügyi berendezések/eszközök beszerzése és telepítése, ezek használatát
megkönnyítő képzés biztosítása a személyzet számára;
• Az egészségi állapot felmérését és a gyakori betegségek megelőzéséhez és
diagnosztizálásához hasznos információ nyújtását célzó promóciós akciók a
támogatható területen;

• A hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi infrastruktúrához való jobb
hozzáférését biztosító intézkedések, események;
• Tapasztalatcsere (know-how) csere és kapacitásépítő tevékenységek (képzések,
tanfolyamok, műhelyek, konferenciák, szakmai gyakorlat);
• A szakosodott ellátás/szolgáltatások összehangolt fejlesztése;

Prioritatea de investiții 9/a–
TIPURI DE ACTIVITĂȚI

…………………………….……………
• Dezvoltarea infrastructurii telemedicale şi de e-sănătate, pentru diagnostic şi
tratament, cu scopul de a realiza un sistem mai bun de informare a pacientului
şi reducerea inegalităţilor existente în domeniul sănătăţii în ceea ce priveşte
accesul la serviciile de sănătate;

• Îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere a serviciilor de sănătate, prin
construcţia, îmbunătăţirea/modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier
(investiția în drumuri nu poate fi susținută ca operațiune de sine stătătoare;
costul total al unor astfel de investiții nu va depăși 30% din bugetul total al

Beruházási prioritás 9/a –
TEVÉKENYSÉG TÍPUSOK

…………………………….……………
• A diagnosztikát és a kezelést célzó távgyógyászati és e-egészségügyi
infrastruktúra fejlesztése, ami lehetővé teszi, hogy a határon átnyúló térségek
betegeivel kapcsolatos információk és kórtörténetük kölcsönösen elérhető és
átlátható legyen, ezzel hatékonyabbá téve a diagnosztikát és a kezelést;

• Az egészségügyi ellátás határon átnyúló hozzáférhetőségének javítása a
határon átnyúló hatást generáló utak építésével, fejlesztésével /
korszerűsítésével (útfejlesztési projektek különálló műveletekként nem
támogathatók, csakis az egyedi célkitűzéshez hozzájáruló összetett projektek
részeként, amely nem haladhatja meg a pályázat összköltségének 30%-át).

…………………………….……………
Prioritatea de investiții 9/a– ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR

1.

Autorităţi/administraţii locale şi judeţene şi instituţiile lor;

2.

Instituţii publice de sănătate - spitale şi clinici, instituţii sociale;

3.

Instituţii de învăţământ superior de stat cu profil medical și IT,
institute de cercetare;

4.

Organizații non-profit (ONG-uri).

…………………………….……………
Beruházási prioritás 9/a– JOGOSULT PÁLYÁZÓK



Helyi önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei;



Egészségügyi intézmények – kórházak, klinikák és szociális
intézmények;



Egészségügyi és IT szakirányú állami felsőoktatási intézmények,
kutatóintézetek;



Non-profit szervezetek (NGO-k)

…………………………….……………
Prioritatea de investiții 9/a– Indicator de output şi de rezultat

Unitatea
Valoarea
de măsură ţintă (2023)
9/a 1 Populaţia care beneficiază de servicii de sănătate Număr de
606,283
îmbunătăţite
persoane
9/a2 Numărul de departamente de îngrijire a sănătății
6
Număr
care beneficiază de echipament modernizat (indicator
specific al programului)
Indicator de output

…………………………….……………
Beruházási prioritás 9/a – Kimeneti és eredmény indikátorok

Eredmény
indikátor: Az ellátás
átlagos szintjének
emelkedése az
egészségügyi
intézményekben a
támogatható
területen
Kimeneti (output) indikátor

9/a 1 Korszerűsített/jobb egészségügyi ellátáshoz
hozzáféréssel rendelkező lakosság
9/a2 A korszerűsített berendezésekkel/eszközökkel
fejlesztett egészségügyi szervezeti egységek száma
(program specifikus mutató)

Mértékegy
ség
Személyek
száma

Célérték
(2023)

Egységek
száma

6

606,283

SECRETARIATUL COMUN
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Oradea pentru Granița România-Ungaria (BRECO)
Calea Armatei Române
nr.1/A,
tel. +40-259 Oradea,
473174 410087
fax.+40-259 473175

joint.secretariat@brecoradea.ro
www.interreg-rohu.eu
https://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/

PUNCTELE DE INFORMARE
Fekete Viktor +36-30-3550434
fekete.viktor@szechenyiprogramiroda.hu
Nyíregyháza, Luther utca 3
Huszti Mónika +36/20-621-3680
Debrecen, Piac utca 54
huszti.monika@szechenyiprogramiroda.hu
Szászné Tyukodi Matilda +36-30-431-5409
Békéscsaba, Árpád sor 18
tyukodi.matilda@szechenyiprogramiroda.hu
Mendebaba Radmila +36-30-1813433
Szeged, Tisza Lajos körút 2-4
radmila.mendebaba@szechenyiprogramiroda.hu
https://www.facebook.com/InterregRomaniaHungary/

