
  

  

 

 

 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket az Interreg Románia-Magyarország Program első nyílt 

pályázati felhíváson belül jóváhagyott 19 pályázatra  vonatkozó listájáról, melyeknek 

összege több mint 22 millió eurót tesz ki az ERFA támogatásból.  

Az első nyílt pályázati felhívás 2016. december 29. és 2017. június 30. között került 

meghirdetésre a 6/b – befektetés a vízgazdálkodási szektorba, 6/c - természeti és 

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

prioritásokon (Bp) belül. 

A benyújtott pályázatokat a jóváhagyott értékelési és kiválasztási módszertan szerint 

értékelték, és a Monitoring Bizottság 2017 decemberében, Szegeden, jóváhagyta a 

támogatásra kiválasztott projektek listáját. 

A pályázatok kiválasztására irányuló találkozó alkalmával, a Monitoring Bizottság úgy 

döntött, hogy odaitéli a 6/c - természeti és kulturális örökség és az 5/b - katasztrófa- és 

kockázatkezelés beruházási prioritások keretében meghirdetett teljes összeget. 

Ugyanakkor, jóváhagyta a 6/b beruházási prioritashoz kapcsolódó források egy 

részének átcsoportosítását a 6/c beruházási prioritáshoz, amely lehetővé tette a 6/c 

Bp belül létező ERFA támogatás kiegészítését több mint 4,8 millió euróval. 

A támogatásra kiválasztott projektekre, beleértve a tartaléklistára vonatkozó 

információk a Program honlapján olvashatók: http://interreg-rohu.eu/hu/finanszirozott-

projektek-nyertes-projektek/. 

Ezen listák olyan projekteket tartalmaznak, amelyek felülszerződés tárgyát képezhetik, a 

romániai és magyar illetékes minisztériumok kedvező véleménye alapján. 

Ezzel a feltétellel, a 6/c - természeti és kulturális örökség beruházási prioritason belül a 

11 kiválasztott pályázatra elkülönített összeg 13.792.512,94 euró ERFA, míg az 5/b - 

katasztrófa- és kockázatkezelés  beruházási prioritás keretében összesen 8 projektről 

tárgyaltak, 8.927.418,50 euró értékben. 

Az első pályázatok kiválasztása fontos lépést képvisel a Program életciklusában. 

Örömünkre szolgál, hogy eljutottunk ehhez a fázishoz, és sok sikert kivánunk a 

pályázóknak projektjeik megvalósításában. 
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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. 

 

 


