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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Harmadik Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás  

az Interreg V-A Románia-Magyarország program keretén belül 

Pályázási időszak: 2017.11.03 - 2018.01.08 

2017. november 3. 

A Romániai Regionális Fejlesztési Közigazgatási és Európai Források Minisztériuma, mint az Interreg V-

A Románia-Magyarország Program Irányító Hatósága, illetve Nemzeti Hatósága – Magyarország 

Miniszterelnöki Hivatala – meghirdeti a 3. Stratégiai projektjavaslatok benyújtására vonatkozó 

pályázati felhívását. 

Mennyi támogatás áll rendelkezésre? 

A stratégiai pályázati felhívás keretén belül rendelkezésre álló finanszírozás összege 39.699.253,00 

euró ERFA, amely kiegészül a román és magyar állami társfinanszírozással.  

 

Melyek a támogatott területek? 

A jelen pályázati kiírásban megnyitott Beruházási prioritások a következők: 

6/c – A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése – 1. 

Prioritási tengely: Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása; 

- a teljes támogatás keretösszege ebben a felhívásban 22.977.417,00 euró ERFA;  

7/c – Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és alacsony széndioxid-kibocsátású 

közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése - 2. Prioritási tengely: A fenntartható határon 

átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése; 

- a teljes támogatás keretösszege ebben a felhívásban 8.360.918,00 euró ERFA;  

8/b - Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztésén keresztül - 3. 

Prioritási tengely: A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása; 

- a teljes támogatás keretösszege ebben a felhívásban 8.360.918,00 euró ERFA;  

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 lehetnek állami szervek (nemzeti, regionális és helyi 

önkormányzatok/hivatalok), közjogi szervezetek, nonprofit szervezetek (pl. egyesületek) és Európai 
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Területi Együttműködési Csoportosulások. A pályázók kizárólag határon átnyúló partnerség keretén 

belül juthatnak támogatáshoz.  

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 romániai partnerek és 95% a magyarországi pályázók esetén. A támogatás elérheti akár 

100% is a romániai központi közigazgatási intézmények és a magyarországi központi 

költségvetési szervek esetében. 

 

Hogyan lehet pályázni? 

A pályázatokat az eMS elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani, 2017.11.03 08:00 órától 

egészen 2018.01.08, 16:00 óráig (EET - Kelet Európai idő szerint). 

A felhíváshoz kapcsolódó tudnivalók és részletes információk az innen letölthető Pályázati 

útmutatóban 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.  

 

SOK SIKERT KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK!  

* * * 

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. 

http://ems-rohu.mdrap.ro/app/main?execution=e1s1
http://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2017/11/GFA-for-FSP-3-pdf.zip

