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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Összefoglaló a 3. Monitoring Bizottsági ülésről  

A program 3. Monitoring Bizottsági (MB) ülése 2017. December 14-15 között, Szegeden, 

Magyarországon került megrendezésre. 

A találkozón több fontos döntés született a következő témákkal kapcsolatosan: 

 A finanszírozható projektek kiválasztása az 1. Nyílt pályázati felhívásban 

rendelkezésre álló teljes összeget felhasználva. Ennek köszönhetően több mint 22 

millió euró ERFA támogatást lesz kiosztva, mely a program teljes 177 millió eurós 

támogatási keretének hozzávetőlegesen a 13% teszi ki, a 6/c - természeti és 

kulturális örökség és az 5/b - katasztrófa- és kockázatkezelés Beruházási 

prioritások (Bp) keretében benyújtott projektjavaslatok számára. 

 Az Együttműködési Program módosítása az 1. Nyílt pályázati felhívás keretében 

meghirdetett források újraelosztása kapcsán, hogy a 6/b Bp - vízügyi ágazattól 

átkerüljenek a 6/c - természeti és kulturális örökség Beruházási prioritáshoz.  

 az Értékelés módszertana és kritériumai új verziójának jóváhagyása, ami az újra 

meghírdetett 1. Stratégia felhívásra, valamint a 3. Nyílt és Stratégia felhívásokra 

vonatkozik, mely még rugalmasabb és pályázó-barátiabb feltételeket tartalmaz, 

annak érdekében, hogy minél könnyebb hozzáférést biztosítson a lehetséges 

pályázók számára a lehívható támogatási összegekhez. 

 Az adminisztratív megfelelés, és jogosultsági ellenőrzés eredményének 

jóváhagyása a 2. Stratégiai felhívás keretében benyújtott projektek esetén, 

amelyek a 9/a Bp keretében a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló 

egészségüggyel és megelőzéssel kapcsolatos infrastruktúra és szolgáltatások 

fejlesztését célozzák meg. 

Az 1. Nyílt pályázati felhívás keretében benyújtott 60 pályázat közül 41 jutott tovább a 

szakmai értékelési szakaszba, melyeknek igényelt összege eléri a felhívásban 

rendelkezésre álló ERFA támogatási keret, több, mint kétszeresét. 

Független szakmai értékelők értékelési eredményével összhangban, a Közös Titkárság egy 

listát állított össze a projektekből, azok pontszámai alapján rangsorolva őket. Azon 

projektek kerülnek támogatásra a rendelkezésre álló forrásból, amelyek őszpontszáma 

egyenlő vagy nagyobb volt, mint 65 pont.  

Amint az üléshez kapcsolódó dokumentumok elfogadásra kerülnek az MB által, a 

támogatott pályázatok listája is közzétételre kerül a program honlapján.  
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Az első pályázatok kiválasztása fontos lépést képvisel a program életciklusában.  

Örömünkre szolgál, hogy eljutottunk ehhez a fázishoz, melyben a jóváhagyott projektek 

hamarosan az előszerződési szakaszba léphetnek.  

Köszönet az Interact programnak, akinek képviselője egy értékelésről és kiválasztásról 

szóló érdekes bemutatóval vett részt a találkozón! 

 

* * * 

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

Bereg a magyar oldalon. 

 


