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INTERREG HÍRLEVÉL 

az Interreg CENTRAL EUROPE, Duna, INTERREG EUROPE,  

ESPON és INTERACT programokról 
 

2022. március 

 

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a Magyarország részvételével megvalósuló 

transznacionális (Interreg CENTRAL EUROPE, Duna Transznacionális Program) és egyes interregionális 

(INTERREG EUROPE, ESPON, INTERACT) együttműködési programok aktualitásairól.  

 

Az Interreg programok iránt érdeklődők a bela.hegyesi@pm.gov.hu e-mail címen kérhetik 

felvételüket a hírlevél címzettjei közé, és ugyanezen az e-mail címen lehet a leiratkozási szándékot 

is jelezni. 

 
Jelen számunkban hírt adunk a 2021-2027 közötti transznacionális és egyes interregionális 

programok legfrissebb fejleményeiről, valamint bemutatjuk az Interreg Europe 2021-2027 program 

hamarosan megjelenő első pályázati felhívását. 

 

 
 

A tartalomból 
 

A 2021-2027-es időszak Interreg programjai 

 

A Duna Régió Program várható keretei 

 

A lezárult első Interreg CENTRAL EUROPE pályázati felhívás számokban 

 

Az Interreg Europe 2021-2027 program első pályázati felhívása 

 

 A program keretei, témái 

 A projektek logikája, partnersége, szakaszai 

Változások a projekt-pénzügyekben 

Menetrend, dokumentumok 

Segítség a pályázatok előkészítéséhez 

 

A transznacionális és interregionális együttműködési projektek végrehajtása 

 

 A projekt-végrehajtás hazai vonatkozásai 

 

Az ESPON 2030 program keretei 

 

Az INTERACT IV program keretei  

mailto:bela.hegyesi@pm.gov.hu
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A 2021-2027-es időszak Interreg programjai 

Magyarország a 2021-2027-es programozási időszakban a kohéziós politika európai területi 

együttműködéseket szolgáló célkitűzése keretében hét határon átnyúló, két transznacionális 

(Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 és Duna Régió Program) valamint négy – döntően tudás- és 

tapasztalatcserét támogató – interregionális (ESPON 2030, Interact IV, Interreg Europe és Urbact IV) 

együttműködési programban vesz részt.  

 

Tematikus koncentráció 
 

Folytatva a 2014-2020-as időszakban a transznacionális programok hatékonyságának javítására 

bevezetett gyakorlatot, az új programok prioritásait is az EU kohéziós politikájának tematikus 

célkitűzései közül kell kiválasztani. Az előző időszak tizenegy tematikus célkitűzéséhez képest a 2021-

2027 közötti időszakra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 rendelete (2021. június 24.) 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról öt szakpolitikai célkitűzést (ezen belül 

pedig összesen 21 specifikus célkitűzést), valamint két Interreg specifikus célkitűzést rögzít:  

 

PO1: Egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens 

gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával 

PO2: Egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás egy nettó nulla szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság és reziliens Európa irányába a tiszta és igazságos energetikai átmenet, 

a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az 

ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi 

mobilitás előmozdításával 

PO3: Egy jobban összekapcsolt Európa megteremtése a mobilitás fokozásával 

PO4: Egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai 

pillérének végrehajtásával 

PO5: Egy polgárokhoz közelebb álló Európa megteremtése valamennyi térségtípus 

fenntartható és integrált fejlődésének és a helyi kezdeményezések ösztönzésével. 

 

Interreg specifikus célkitűzések (Interreg Specific Objective - ISO) 
 

ISO1: Jobb Interreg kormányzás  

ISO2: Biztonságosabb Európa  

 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai 

területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2021. június 

24-i Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1059 rendelet értelmében a transznacionális 

programok esetében a rendelkezésre álló forrás legalább 60 százalékát legfeljebb 3 szakpolitikai 

célkitűzésre kell fordítani, melyek közül az egyik mindenképpen a „2. Zöldebb Európa” kell hogy 

legyen. 

 

A makro-regionális stratégiával megegyező területet lefedő transznacionális programok prioritásait 

(így a Duna Transznacionális Program prioritásait is) a stratégia céljai szerint kell tervezni a 

forráskeret legalább 80 százalékában. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1059
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A Duna Régió Program várható keretei  

A 2014-2020-as Interreg Duna Transznacionális Program folytatásának (új nevén az Interreg Duna 

Régió Program) előkészítése 2020 elején kezdődött. A partnerországok képviselőiből álló 

programozó munkabizottság eddig tíz alkalommal ülésezett. A programterület és a programot 

irányító intézmények köre változatlan: 

 

 
 

Irányító Hatóság és Közös Titkárság: Pénzügyminisztérium (Magyarország) 

     

Költségvetés: az új program tervezett költségvetése nagyjából 20 százalékkal lesz kevesebb az 

elődjénél. A projektekre fordítható ERFA forrás 165 millió euro körül várható, ami kiegészül a nem 

tagállami partnereknek szánt IPA és NDICI forrásokkal. 

 

Tervezett prioritások: 

 

Szakpolitikai célkitűzés Specifikus célkitűzések 

PO1 Okosabb Európa  SO1.1 - Kutatási és innovációs kapacitások 

SO1.4 - Intelligens specializációval, ipari átmenettel kapcsolatos  

             és a vállalkozói készségek fejlesztése 

PO2 Zöldebb Európa SO2.2 - Megújuló energia 

SO2.4 - Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

SO2.5 - Vízgazdálkodás  

SO2.7 - Biodiverzitás, zöld infrastruktúra  

PO4 Szociálisabb Európa SO4.1 - Munkaerőpiacok hatékonyabb működése 

SO4.2 - Oktatás, képzés és élethosszig tartó tanulás 

SO4.5 - Kultúra és fenntartható turizmus 

ISO1 - Jobb 

együttműködés 

SO.d.-   Szervezeti kapacitások erősítése 

SO. f. –  Egyéb beavatkozások a jobb együttműködés érdekében 

 

 

Az Interreg Duna Régió Program első – a tervek szerint két lépcsős – pályázati felhívása várhatóan 

2022 tavaszán jelenik meg.  

 

Bővebb információ: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027 

 

 

 

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027
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Az új Interreg CENTRAL EUROPE program első pályázati felhívása 

számokban 

A program 2021 novembere és 2022 februárja között rendezte első pályázati felhívását, amelyre 

280 pályázat érkezett. 

 

A benyújtott pályázatokban részt vevő partnerek száma országonként: 
 

 
 
Az összes benyújtott pályázatban részt vevő vezető partnerek száma országonként: 
 

 
 
A program által az első felhívás során lekötni tervezett, illetve a pályázatokban igényelt  

ERFA források összehasonlítása: 
 

Szakpolitikai 

célkitűzés 
Specifikus célkitűzések 

Az első felhívás ERFA kerete  

(millió euro) 

tervezett igényelt 
igényelt / 

tervezett  

1. Egy 

együttműködés 

révén okosabb 

Közép-Európa (PO1) 

1.1  Az innovációs kapacitások erősítése Közép-

Európában 

1.2  Készségek fejlesztése a közép-európai 

intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz 

és a vállalkozói tevékenységhez 

22 151 686 % 

2. Egy 

együttműködés 

révén zöldebb 

Közép-Európa (PO2) 

2.1  Az energiaátmenet támogatása egy 

       klímasemleges Közép-Európa érdekében 

2.2  Az éghajlatváltozással szembeni ellenálló  

       képesség növelése Közép-Európában 

2.3  A körforgásos gazdaság előmozdítása  

Közép-Európában 

2.4  A környezet védelme Közép-Európában 

2.5  városi mobilitás zöldebbé tétele Közép-

Európában 

36 286 794 % 

3. Egy 

együttműködés 

révén még inkább 

összekötött Közép-

Európa (PO3) 

3.1  A vidéki és periférikus régiók közlekedési  

       kapcsolatainak javítása Közép-

Európában 7 22 314 % 

4. A közép-európai 

együttműködés jobb 

irányítása (ISO1) 

4.1 Az integrált területi fejlődés irányításának  

      megerősítése Közép-Európában  7 34 486 % 
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Az Interreg Europe 2021-2027 program keretei 

Az 2021–2027 között megvalósuló Interreg Europe program a 2014–2020 között megvalósult Interreg 

Europe program folytatása. Elektronikus kiadványunkban megismerkedhetnek az előző Interreg 

Europe program egyes hazai intézmények részvételével megvalósult projektjeivel. 

 

Programterület: az EU huszonhét tagországa mellett Svájc és Norvégia is részt vesz a programban.  

Irányító Hatóság és Közös Titkárság: Hauts-de-France Regionális Tanács, Lille (Franciaország) 

     

Az Interreg Europe program átfogó célja a regionális fejlesztési politikák végrehajtásának fejlesztése, 

ide értve a kohéziós politika első, „Beruházás a munkahelyekbe és a növekedésbe” célkitűzés 

keretében megvalósítandó programokat is. A program az Interreg specifikus célkitűzés égisze alatt 

az összes szakpolitikai célkitűzés összes specifikus célkitűzése területén megvalósuló 

kapacitásfejlesztésen, tapasztalatcserén és innovatív megközelítéseken alapuló intézményi 

együttműködést támogatja. Az együttműködések célja a regionális fejlesztési szakpolitikák jó 

gyakorlatainak azonosítása, cseréje, terjesztése, bevonva az érintett szakpolitikai szereplőket és 

szakértőket. 

 

Tematikus prioritások: 
 

A program a lehető legkevésbé szeretné korlátozni az együttműködési projektek témaválasztását, 

ugyanakkor szeretne megfelelni a tematikus koncentráció bizottsági elvárásának is. Ezért a 

programdokumentum formailag egy szakpolitikai célkitűzést jelöl meg, mint a program prioritása: 

Jobb Interreg kormányzás (ISO1) 

 

Gyakorlatilag azonban mind az öt szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódhatnak majd a projekt-

témák. A tematikus koncentráció pozitív hatásának elérésére a program rögzíti, hogy forrásait 

milyen arányban fogja felhasználni az egyes specifikus célkitűzésekhez kapcsolódó projektek 

között: 
 

Szakpolitikai célkitűzés Specifikus célkitűzések       Tervezett forrás-arány  

Okosabb Európa (PO1) Valamennyi specifikus célkitűzés 

pályázható lesz 

 

Összesen a projektekre 

fordítható források 80 

százalékát tervezik az e 

szakpolitikai célkitűzésekre 

érkezett pályázatokra fordítani  

Zöldebb Európa (PO2) Valamennyi specifikus célkitűzés 

pályázható lesz 

Szociálisabb Európa (PO4) SO4.1 Munkaerőpiacok,  

SO4.5 Egészségügy,  

SO4.6 Kultúra és fenntartható turizmus 

Jobban összekapcsolódó 

Európa (PO3) 

Valamennyi specifikus célkitűzés 

pályázható lesz 

 

Összesen a projektekre 

fordítható források 20 

százalékát tervezik az e 

szakpolitikai célkitűzésekre 

érkezett pályázatokra fordítani 

Szociálisabb Európa (PO4) SO4.2 Oktatás,  

SO4.3 Társadalmi-gazdasági befogadás 

4.4 Harmadik országok állampolgárainak 

társadalmi-gazdasági integrációja 

A polgáraihoz közelebb álló 

Európa (PO5) 

Valamennyi specifikus célkitűzés 

pályázható lesz 

 

Az első pályázati felhívás részletei 

Költségvetés 

 

Az új program tervezett költségvetéséből nagyjából 380 millió euro ERFA forrás lesz projektekre 

fordítható, melyből a tervek szerint nagyjából 130 millió euró kerül lekötésre az első pályázati 

felhívás keretében. 

 

A projektek logikája 

 

Az Interreg Europe együttműködési projektek partnerei kölcsönösen megismerik az EU különböző 

országaiban, régióiban működő hasonló témában megvalósuló fejlesztéspolitikai eszközök (vagyis 

nemzeti, regionális és helyi fejlesztési programok) végrehajtásának tapasztalatait, majd ezek 

https://regionalispolitika.kormany.hu/download/2/48/c2000/Interreg%20Kiadvany%202021.pdf
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alapján jobbító javaslatokat fogalmaznak meg, a saját régiójukban (országukban, településükön) 

működtetett fejlesztési program kezelői felé. 

 

Az összehasonlítható fejlesztéspolitikai eszközök 

 

Míg 2014-2020 között az egyes Interreg Europe projektek által összehasonlított fejlesztéspolitikai 

eszközök (policy instruments) legalább fele kellett, hogy Strukturális Alapokból finanszírozott 

„mainstream” operatív program legyen, az új Interreg Europe projektekben elég ha egy nemzeti 

operatív program szerepel.  A projektben vizsgált többi fejlesztéspolitikai eszköz lehet bármilyen 

nemzeti, regionális vagy helyi megvalósítású fejlesztési program. 

 

A projektek partnersége 

 

A fenti projekt-logikából következik (és ezt a 2014-2020-as időszak projektjei is igazolták), hogy a 

projektek akkor lesznek igazán sikeresek, ha a projektekben az összehasonlított fejlesztéspolitikai 

eszközök kezelői (policy responsible authorities) is intenzíven részt vesznek. Míg az előző időszakban 

a projektek által érintett fejlesztéspolitikai eszközök kezelői (akkor elsősorban a Strukturális Alapok 

operatív programjainak irányító hatóságai) támogató levél kiállításával jelezték előzetes 

érdeklődésüket a projekt keretében azonosított jó gyakorlatok iránt, az új programban előírás lett 

ezen intézmények partnerként való bevonódása a projektekbe. A projekt partnerségében részt kell 

vennie valamennyi, a projekt keretében összehasonlítani tervezett fejlesztéspolitikai eszköz 

kezelőjének. A partnerségbe bevont eszköz-felelősök (irányító hatóságok, közreműködő szervek, 

önkormányzatok, stb) legfeljebb fele választhatja az adminisztratív szempontból valamivel 

egyszerűbb társult partnerséget a projektben (associated policy authorities). 

 

A pályázó konzorciumok javasolt mérete: 4-8 régióból 4-16 partner 

 

A projektekben szerepelnie kell a programterület mind a négy égtájáról legalább egy-egy 

országnak:  
 

Észak 

Dánia, Észtország, Finnország, 

Németország, Lettország, 

Litvánia, Norvégia, Svédország 

Kelet 

Ausztria, Bulgária, Csehország, 

Magyarország, Lengyelország, 

Románia, Szlovákia, Szlovénia 

Dél 

Horvátország, Ciprus, 

Görögország, Olaszország, 

Málta, Portugália, 

Spanyolország 

Nyugat 

Belgium, Franciaország, 

Írország, Luxemburg, Hollandia, 

Svájc 

  

Partnerek lehetnek 

 

- közjogi intézmények 

- nemzetközi szervezetek 

- magánjogi non-profit intézmények  

 

A projektek szakaszai 

 

A projekt első három évében („core” szakasz) zajlik a partnerek közötti tapasztalatcsere és a bevált 

gyakorlatok azonosítása. Az összesen négy évig tartó projektek utolsó évében („follow up” szakasz) 

a fejlesztéspolitikai eszközök kezelői igyekeznek a megismert bevált gyakorlatok alkalmazásával 

növelni eszközük hatékonyságát. 
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Változások a projekt-pénzügyekben 

 

Az új időszakban a partnerek elszámolt költségeinek támogatási intenzitása 85-ről 80 százalékra 

csökken. Magánjogi partnerek esetében a támogatási intenzitás 75-ről 70 százalékra csökken. 

 

Költségtípus Egyszerűsítés 

Előkészítési költség €17,500 

Személyi költségek 

A projekten rész- vagy teljes munkaidőben dolgozó 

munkavállalók esetében a bruttó bérköltség előre 

meghatározott fix (%) arányában. 

Irodai és adminisztrációs 

költségek 
Az elszámolható személyi költségek 15%-a 

Utazás és szállásköltségek 
Az elszámolható személyi költségek 15%-a 

(vagy indokolt esetben valós költség alapon) 

Külső szakértők és szolgáltatások 
 

Eszközbeszerzés 
 

Beruházás Csak pilot akciók esetében 

 

Menetrend, dokumentumok 

A pályázati felhívás április 5. és május 31. között lesz nyitva. 

A pályázatok értékelését és a támogatási döntést követően a nyertes projektek megvalósítására 

2023. elejétől kerülhet sor.  

A felhíváshoz kapcsolódó előzetes dokumentumok itt érhetőek el:  

https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 

 

Segítség a pályázáshoz 

A pályázati felhívás részletei az április 5-én megrendezésre kerülő Europe, let’s cooperate című 

rendezvény keretében kerülnek bemutatásra: https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-

2022/registration 

Itt böngészhetőek az eddig publikált projekt-ötletek: https://www.interregeurope.eu/search/ 

 

Konzultációk 

A konzorciumok lehetőséget kapnak rá, hogy a pályázati időszakban konzultáljanak a tervezett 

pályázatról a program lille-i közös titkárságának munkatársaival. 

A programtitkárság munkatársai a pályázati időszakban online szemináriumokat és fogadóórákat 

fognak tartani. 

A nemzeti kapcsolattartók minden országban a partnerek rendelkezésre állnak, általános valamint 

az adott országra jellemző specifikus információkkal. (a költség-elszámolás helyi rendje, nemzeti 

társfinanszírozás, stb) 

 

Kérdés esetén kereshető 

 

Közös titkárság (angol nyelven): https://www.interregeurope.eu/contact-us/ 

Nemzeti kapcsolattartók: https://www.interregeurope.eu/contact-us/national-points-of-contact/  

 

Pályázói közösség a partnerkereséshez: https://www.interregeurope.eu/account/registration/ 

https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration
https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration
https://www.interregeurope.eu/search/
https://www.interregeurope.eu/contact-us/
https://www.interregeurope.eu/contact-us/national-points-of-contact/
https://www.interregeurope.eu/account/registration/
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A transznacionális és interregionális együttműködési projektek 

végrehajtása 

Az együttműködéseknek olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös munka 

hozzáadott értékkel bír ahhoz képest, mintha az adott ügyet a programban résztvevő országok 

partnerei külön-külön, nemzeti szinten kívánnák megoldani. Minthogy a projektek célja a 

megoldások közös keresése, a projektek leginkább tervezési, kutatási, szakmai együttműködési 

jellegűek, melyek indokolt esetben kisebb kivitelezési elemeket is magukban foglalhatnak. 

Fentiekből adódóan a programok támogatják, hogy a közös munka későbbi – már nem e 

programokból finanszírozott – beruházásokat indukáljon. E cél elérése érdekében az 

együttműködéseknek (figyelembe véve az elszámolható költségtípusok által meghatározott 

korlátokat) minél inkább törekedni kell a projekt-eredmények konkrétságára, további 

területfejlesztési akciókat, konkrét beruházásokat előkészítő jellegére.  

Jogosult partnerek: A programok elsődleges célcsoportját az adott programterületen bejegyzett, 

jogi személyiséggel rendelkező, non-profit jelleggel valamilyen közcél érdekében tevékenykedő 

szervezetek jelentik (közintézmények, területi tervező- oktató- kutató-intézetek, civil szervezetek, stb). 

Egyes programok – amennyiben ezt a projekt jellege indokolja – lehetővé teszik profitorientált 

intézmények bevonását is a partnerségbe. Ennek feltételeit mindig az aktuális pályázati felhívás 

részletezi.  

Minimális partnerszám: általában legalább 3 partner szükséges, a programtér három különböző 

országából, részleteket ezzel kapcsolatban az adott programok aktuális felhívásai tartalmazzák. A 

tapasztalatok alapján a projektek átlagos partnerszáma 8-10 partner 4-5 országból, amit e 

projektek azon általános célja indokol: a projektek a teljes programtér – vagy annak nagy része – 

számára releváns problémával foglalkoznak. 

Vezető partner elv: A projekt-partnerek egyike vállalja a vezető partner szerepét. Feladata a 

pályázat készítésének és a projekt végrehajtásának szakmai és pénzügyi koordinációja. Jogilag 

képviseli a projekt-partnereket a program felé (aláírja a támogatási szerződést a partnerek 

képviseletében). 

Projektek időtartama: a javasolt projekt időtartam általában 24-36 hónap. A pontos időbeli 

korlátozásokat mindig az aktuális pályázati felhívás részletezi. 

Elszámolható költségek: munkabér, külső szakértői díjak, utazás, szállás, találkozók, kutatás, tervezés, 

rendezvényszervezés, honlap készítés, a projekthez szorosan kötődő beszerzés, stb. Az elszámolható 

költségekkel kapcsolatos pontos szabályokat mindig az aktuális pályázati felhívás rögzíti. 

Igényelhető támogatás: a javasolt teljes projekt-költségvetés általában 1-5 millió euró, indokolt 

esetben ettől eltérő is lehet. A partnerek a projekttel kapcsolatban felmerült és elszámolható 

költségeik 80%-ának megtérítésére jogosultak a programok költségvetéséből (az Interreg Europe 

program estében a nem közszféra kedvezményezettek esetében 70%). Egyes országokban, így 

például Magyarországon is, ez kiegészülhet még nemzeti társfinanszírozással, az adott országból 

részt vevő projekt-partnerek támogatására. Ennek feltételeit jelenleg a pénzügyminiszter irányítása 

alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM 

rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 

Szerződéskötés: A program által jóváhagyott pályázat vezető partnere támogatási szerződést köt a 

program irányító hatóságával, melynek mellékletét képezi a partnerek közös pályázata, valamint 

egy a partnerek között köttetett partneri megállapodás a projekt végrehajtásáról. 

A projekt-végrehajtás és elszámolás rendje:  

A szerződéskötést követően a partnerek megkezdik a pályázatban vállalt feladatok végrehajtását. 

Általában hathavonta valamennyi partner szakmai előrehaladási jelentést készít, amelyben 

bemutatja az elmúlt félév tevékenységeit. A szakmai jelentést kiegészíti egy pénzügyi jelentéssel, 

amelyben felsorolja, hogy az elmúlt hat hónapban milyen költségei merültek fel a projekttel 

kapcsolatban és mellékeli a költségeket igazoló számlákat és egyéb dokumentumokat.  

A partnerek előrehaladási jelentéseit az adott országban működő, az első szintű költséghitelesítésre 

kijelölt szervezettel igazoltatni kell. Magyar partnerek esetében a jelentéseket a Széchenyi 

Programiroda felelős egységével kell ellenőriztetni. Az ellenőrzés alapvetően a következőket 

vizsgálja: elszámolható költségekről szólnak-e a számlák; kapcsolódnak-e az adott félévi projekt-
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tevékenységekhez; szerepeltek-e a költségek a pályázatban; stb. Az ellenőrök a megvizsgált 

elszámolásokról nyilatkozatot állítanak ki, amelyben rögzítik az adott félévre elszámolhatónak ítélt 

költségek összegét. A projekt partnerek a kapott igazolást megküldik a vezető partnernek.  

A vezető partner összegyűjti valamennyi partnertől a nemzeti ellenőrző szervezet által kiállított 

nyilatkozatokat, összesíti az eltelt félév kiadásait, majd leadja a program közös titkárságán. Az 

összesített elszámolás alapján a program utólag megtéríti a jogos költségekre jutó támogatást. A 

vezető partner megküldi a partnereknek a nekik járó támogatást.  

Az új időszak Interreg programjai keretében várhatóan a korábbinál több területen (pl. projekt-

előkészítés, irodai és adminisztratív, személyi, utazási költségek) esetében lesz lehetőség az 

átalányösszegek és átalányarányok alkalmazásra.  

A projektek utófinanszírozásúak, általában félévenkénti elszámolással. A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy az elszámolási időszak lezárultát követően 3-4 hónappal érkezik meg a támogatás. Ez alapján 

a partner likviditásának tervezésekor számítani kell rá, hogy egyes költségek felmerülésétől a 

támogatás megérkezéséig 9-10 hónap is eltelhet.  

 

A projekt-végrehajtás hazai vonatkozásai 

Az Interreg Danube Region Program, az Interreg CENTRAL EUROPE és az Interreg Europe projektek 

hazai kedvezményezettjei hazai társfinanszírozást kapnak külön pályázás nélkül, a jóváhagyott 

nemzetközi projekt támogatási szerződése alapján. Ennek mértéke a 2014-2020 időszakban nem 

központi költségvetési szerv esetén a projektrész teljes költségvetésének maximum 10 százaléka, 

központi költségvetési szerv esetén a projektrész teljes költségvetésének maximum 15 százaléka volt. 

 

A 2021-2027-es időszakban a projekt-partnerek ERFA támogatásának maximuma 85-ről 80 

százalékra csökken. Emiatt a hazai társfinanszírozás mértéke 5 százalékponttal növekszik (15 illetve 

20 százalékra), hogy a hazai partnereket érintő önerőteher a 2014-2020 közötti időszakhoz képest ne 

változzon. 

 

A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza a társfinanszírozási 

és megelőlegezési támogatások igénybevételének részletszabályait. 

 

Az ESPON 2030 program keretei 

Az ESPON 2030 program a 2014–2020 közötti időszakban működő ESPON 2020 program folytatása. 

A program 31 ország együttműködésében valósul meg az EU tagországok mellett Norvégia, Svájc, 

Izland és Liechtenstein részvételével, az irányító hatóságnak Luxemburg Energiaügyi és Területi 

Tervezési Minisztériuma ad otthont. Célja az uniós kohéziós politika hatékonyságának javítása 

szakpolitikai tervezést alátámasztó területi tények biztosításával.  

 

A 2014–2020 közötti időszakban az ESPON program keretében Európa területi folyamait feltáró 

elemzések, szakpolitikai ajánlások készültek. Ezeket az ESPON 2020 program weboldalán minden 

érdeklődő megismerheti. A tanulmányok hazánk területét is lefedték, illetve a Balaton Fejlesztési 

Tanács európai nagytavak helyzetét vizsgáló célzott elemzési javaslata is megvalósításra került. A 

tanulmányok kidolgozásában magyarországi kutatóintézetek, kutató műhelyek is részt vettek.  

https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/policy-themes
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Az ESPON 2030 program eszközeiben várhatóan hasonló lesz, de felépítésében némileg különbözni 

fog az azt megelőző időszaktól. Célja továbbra is, hogy területi elemzések kidolgozásával 

támogassa a szakpolitikai tervezést, valamint az átmenetet egy klímasemleges, méltányos és 

területileg kiegyensúlyozott Európa felé, érintve a területi kohézióval és az európai térségek 

harmonikus fejlődésével kapcsolatos legfontosabb kérdéseket és kihívásokat. A 2021–2027-es 

időszakban a program e két átfogó, a Területi Agenda 2030 dokumentumban azonosított témakör 

köré szervezi tevékenységeit: Zöld átmenet klímasemleges gazdaságok felé; Méltányos 

életkörülmények és lehetőségek minden ember és térség számára.  

 

Az ESPON 2030 tematikus akcióterveken (TAP) keresztül biztosítja a stratégiai célkitűzések 

megvalósítását, amelyek témaköri bontásként szolgálnak, mind a területi tények kidolgozásában, 

mind a tudásfejlesztés keretében támogatott tevékenységekhez. A területi kihívások elemzését és 

igényfelmérését követően a program első éveire a következő négy tematikus akcióterv lett 

megfogalmazva: klímasemleges térségek; új térségtípusok kormányzása; perspektíva minden régió 

és minden ember számára; valamint válságokkal szembeni ellenálló képesség. Előreláthatólag 4-6 

további TAP-ra lehet majd számítani a program későbbi szakaszában. 

 

Az ESPON 2030 program tervek szerint 2022 nyár elején fog elindulni, ezt követően várhatóak az 

első négy TAP-hoz tematikailag kapcsolódó felhívások. 

 



 11 

A 2014–2020 közötti időszakhoz hasonlóan a program egyetlen kedvezményezettje az ESPON 

Európai Területi Társulás lesz, amely a külföldi partnerekkel szolgáltatási szerződéseket köt az egyes 

projektek végrehajtásához. 

 

Az ESPON 2030 program iránt érdeklődők az ESPON hazai Kapcsolattartó Pontjához, Somhegyi F. 

Teréziához fordulhatnak a terezia.somhegyi@pm.gov.hu e-mail címen, és ugyanezen az e-mail 

címen kérhetik felvételüket az ESPON hírlevél címzettjei közé. 

Az Interact IV program keretei 

A 2021–2027 között megvalósuló Interact IV program a 2014–2020 között működő Interact III 

program folytatása. A programban az EU tagországai mellett Svájc és Norvégia is részt vesz. 

 

Az Interact program célcsoportját főszabályként az Interreg programok végrehajtásáért felelős 

intézmények alkotják, elsősorban az Interreg programok irányító hatóságai, közös titkárságai, a 

monitoring bizottságok tagjai, a nemzeti kapcsolattartó ponti feladatokat ellátó személyek, 

valamint a pénzügyi ellenőrzésben résztvevő szervezetek, audit hatóságok képviselői. 

 

Az Interact program végrehajtását – a program „szolgáltatásait” nyújtó decentralizált Interact 

Irodák (Bécs, Valencia, Viborg és Turku) és a program közös menedzsmentjét ellátó intézmények 

(irányító hatóság, Interact Titkárság, igazoló hatóság, audit hatóság) végzik.  

 

Az Interact Irodák gyakorlati képzést, szemináriumot, műhelymunkát szerveznek, és tanácsadói 

szolgáltatást nyújtanak a különböző Interreg programokat leginkább foglalkoztató végrehajtási 

kérdések megvitatására, többek között az alábbi témakörökben: 

 program- és pénzügyi irányítás,  

 projektmenedzsment és támogatás,  

 az együttműködési programok tapasztalatainak összegzése  

 jó gyakorlatok hasznosítása,  

 első szintű ellenőrzés és audit,  

 monitoring, értékelés és kommunikáció,  

 az EU külső határain megvalósított IPA és ENPI programok koordinációja,  

 a makroregionális stratégiák végrehajtásának támogatása. 

 

Ezen felül az Interact támogatja az intézményi és tematikus hálózatok kialakítását és fenntartását az 

Interreg programok szereplői számára, továbbá az egyes programok megkeresésére egyedi 

igényekre szabott szolgáltatásokat is nyújtanak.  

 

Az évek során számos, elsősorban a programmenedzsmentet segítő kézikönyv, útmutató és a 

végrehajtás specifikus tématerületeire (állami támogatási szabályok, közbeszerzés, jogosultság, 

szabálytalanságkezelés, harmonizált branding és egyszerűsített elszámolhatósági szabályok, stb.) 

fókuszáló összegző kiadvány, módszertani tanulmány is megjelent. 

 

A program holnapján folyamatosan frissülő információ található, többek között a közeljövőben 

várható rendezvényekről is: http://www.interact-eu.net/   

A www.keep.eu linken elérhető adatbázis egy átfogó képet ad az európai területi együttműködési 

célkitűzés keretében megvalósuló programokról és projektekről. 

Az Interact az Interreg programokkal közösen hozta létre és működteti az interreg.eu oldalt azzal a 

céllal, hogy könnyen átlátható módon friss információkkal szolgáljon az összes Interreg program 

vonatkozásában. 

Az interaktív térkép bemutatja az érdeklődők számára: 

- saját országukban/régiójukban aktív programokat, 

- az egyes programok tematikus és specifikus célkitűzéseit,  

- a lehetséges együttműködési területeket, 

- az aktuális pályázati felhívásokat. 

A honlapon további Interreg programokkal kapcsolatos hírek, projektek sikertörténetei és 

álláshirdetések is találhatók. 

mailto:terezia.somhegyi@pm.gov.hu
http://www.interact-eu.net/
http://www.keep.eu/
https://interreg.eu/
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Az Interreg programok honlapjai: 
 

 

                                         
 

  www.interreg-central.eu                www.interreg-danube.eu                      www.interregeurope.eu 

 

 

 

                            
 

                                  www.espon.eu                               www.interact-eu.net 

 

 

Bővebb információ az Interreg CENTRAL EUROPE, Duna és INTERREG EUROPE programokról: 
 

 
 

Hegyesi Béla (PM) 

06 1 89 60 594; 06 30 475 85 73 

bela.hegyesi@pm.gov.hu  

 

 

Bővebb információ az ESPON programról: 

 

 
 

Somhegyi F. Terézia (PM) 

06 1 896 6827 

terezia.somhegyi@pm.gov.hu  

 

http://www.interreg-central.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.espon.eu/
http://www.interact-eu.net/
mailto:bela.hegyesi@pm.gov.hu
mailto:terezia.somhegyi@pm.gov.hu

