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INTERREG HÍRLEVÉL 

az Interreg CENTRAL EUROPE, DANUBE REGION, INTERREG EUROPE,  

ESPON és INTERACT programokról 
 

2023. február 

 

Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket a Magyarország részvételével megvalósuló 

transznacionális (Interreg CENTRAL EUROPE, Danube Region) és egyes interregionális (Interreg 

Europe, ESPON 2030, Interact IV) együttműködési programok aktualitásairól.  

 

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

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

is jelezni. 

 

A tartalomból 
 

Interreg CENTRAL EUROPE: Döntés az első felhívás pályázatairól 

Tavasszal indul a második pályázati felhívás  

 

   Interreg Europe: Hamarosan indulnak az első projektek 

Márciusban kerül meghirdetésre a második pályázati felhívás 

 

DANUBE REGION: az első pályázati felhívás előpályázatai számokban 

 

A transznacionális és interregionális Interreg projektek végrehajtásának hazai vonatkozásai 

 

Az ESPON 2030 program aktualitásai 

 
Az Interact IV program aktualitásai 

 
Határon átnyúló programok 

 

Interreg CENTRAL EUROPE 

Döntés az első felhívás pályázatairól 

Az Interreg CENTRAL EUROPE program 2022 elején hirdette meg első pályázati felhívását, amelyre 

280 pályázat érkezett. A benyújtott pályázatokban 309 hazai intézmény vett részt, 31 esetben 

vezető partneri szerepben. 

 

A formai ellenőrzést és az előértékelést követően 143 pályázat jutott el a teljes értékelésig. A 

maximum 50 pontos értékelés az alábbi három kérdéskörre összpontosított: 

 

Relevancia: a projekt céljainak illeszkedése a programhoz  

(maximum: 20 pont, támogathatósági küszöb: 12 pont) 

 

Partnerség: a partnerek illeszkedése a projekt céljaihoz  

(maximum: 15 pont, támogathatósági küszöb: 9 pont) 

 

Végrehajtás: a projekt-terv működőképessége  

(maximum: 15 pont, támogathatósági küszöb: 9 pont) 

 

Az értékelés szabályai szerint, egy pályázat akkor volt támogatható, ha  

- értékelése összes részpontszáma elérte az előírt minimumot, és 

- teljes pontszáma elérte a 35-öt. 

mailto:bela.hegyesi@tfm.gov.hu
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A 143 teljes értékelésen átesett pályázat közül 83 felelt meg ezeknek a feltételeknek. Habár a 

program 224 millió eurós keretéből a Monitoring Bizottság eredetileg csak 72 millió eurót tervezett 

lekötni az első felhívás során, a beérkezett pályázatok magas színvonalára való tekintettel 

decemberi döntéshozó ülésén megemelte az első felhívás forráskeretét. Így lehetővé vált minden 

az értékelés során legalább 40 pontot elért pályázat jóváhagyása 97,8 millió euró lekötésével. Az 53 

jóváhagyott projektben 51 hazai intézmény vesz részt, 7 esetben konzorciumvezetőként. 

Interreg CENTRAL EUROPE 

Tavasszal indul a második pályázati felhívás 
 

Március 22. és május 17. között kerül sor az Interreg CENTRAL EUROPE program második pályázati 

felhívására. Bár eredetileg ez egy kifejezetten innovatív, kisléptékű projektek életre hívását célzó 

felhívás lett volna (alacsonyabb költségvetés, rövidebb végrehajtás, kevesebb partner), a 

Monitoring Bizottság – részben az első felhívás pályázatainak magas színvonalára való tekintettel – 

végül a felhívás szokásos kereteinek megtartása mellett döntött.  

 

A formálódó pályázati ötletek megismeréséhez, partner-kereséshez érdemes csatlakozni a program 

pályázói közösségéhez: https://community.interreg-central.eu/ 

 

A felhívás részletei a program március 22-i éves konferenciáján kerülnek bemutatásra: 

https://www.interreg-central.eu/event/programme-conference-2023/ 

Interreg Europe 

Hamarosan indulnak az első projektek  
 

Az Interreg Europe program 2022 tavaszán rendezte első pályázati felhívását, amelyre 134 pályázat 

érkezett, 44 hazai szervezet részvételével. Nyáron lezajlott a pályázatok formai és jogosultsági 

vizsgálata, amin 99 pályázat felelt meg.  

 

A pályázatok tartalmi értékelése öt kérdéskörre összpontosított: 

 

Relevancia: a pályázat illeszkedése a programhoz 

Eredmények: a tervezett projekt-eredmények minősége 

Partnerség: a partnerek illeszkedése a pályázat céljaihoz  

Koherencia: a beavatkozási logika összhangja 

Költségvetés: a tervezett költségek realisztikussága és indokoltsága 

 

Az értékelők ötfokozatú skálán értékelték egy-egy pályázat színvonalát a fenti kérdéskörök mentén. 

Egy pályázat akkor volt támogatható, ha az értékelés során szerzett pontszámainak átlaga elérte a 

3-at. A 99 teljes értékelésen átesett pályázat közül 72 felelt meg ennek a feltételnek. 

 

A program 380 millió eurós keretéből a Monitoring Bizottság eredetileg 130 millió eurót tervezett 

lekötni az első felhívás során. Az értékelésen jóváhagyhatónak talált 72 pályázat által igényelt teljes 

támogatás 104,2 millió euró volt, így a Monitoring Bizottság ezek jóváhagyásáról döntött. A 

jóváhagyott 72 projektben 15 hazai szervezet vesz részt, közülük 2 vezető partneri szerepben. 

Interreg EUROPE 

Márciusban kerül meghirdetésre a második pályázati felhívás 
 

Az Interreg Europe együttműködési projektek célja, hogy a partnerek kölcsönösen megismerjék az 

EU különböző országaiban, régióiban működő hasonló témában megvalósuló fejlesztéspolitikai 

eszközök (vagyis nemzeti, regionális és helyi fejlesztési programok, stratégiák) végrehajtásának 

tapasztalatait. A projektekbe kötelező bevonni a vizsgált fejlesztéspolitikai eszközöket kezelő 

hatóságokat. 

 

Március 15. és június 9. között kerül sor a program második pályázati felhívására. 

 

https://www.interreg-central.eu/news/53-new-projects-selected/
https://www.interreg-central.eu/news/53-new-projects-selected/
https://www.interreg-central.eu/second-call-for-proposals/
https://www.interreg-central.eu/second-call-for-proposals/
https://www.interreg-central.eu/apply-for-funding/
https://community.interreg-central.eu/
https://www.interreg-central.eu/event/programme-conference-2023/
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/the-results-of-our-first-call-are-out
https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/the-results-of-our-first-call-are-out
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects
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A formálódó pályázati ötletek megismeréséhez, partner-kereséshez érdemes csatlakozni a program 

pályázói közösségéhez: https://www.interregeurope.eu/onboarding/about-you 

 

A felhívás részletei a program március 15-i éves konferenciáján kerülnek bemutatásra: 

https://www.interregeurope.eu/event/europecooperates2023 

 

Danube Region Programme 

Az első felhívás előpályázatai számokban 
 

2022 őszén lezajlott a Duna Régió Program első pályázati felhívásának első szakasza. A kétlépcsős 

felhívásra 290 előpályázat („Expression of Interest”) érkezett. Az előpályázatokban 330 hazai partner 

vesz részt, 58 esetben konzorciumvezetői szerepben. Egy előpályázatban átlagosan 9,8 partner vesz 

részt, az átlagos igényelt projekt-költségvetés 1,94 millió euró, az átlagos igényelt partneri 

költségvetés 196 ezer euró.   

 

Jelenleg az előpályázatok formai ellenőrzése zajlik, amit a tartalmi értékelés követ. A 

programalkotó országok képviselőiből álló Monitoring Bizottság várhatóan május elején dönt az 

előpályázatokról. A második fordulóban a sikeres előpályázattal jelentkező konzorciumok 

dolgozhatják ki részletes pályázatukat („Application Form”).  

 

A teljes pályázatokról 2023 őszén várható támogatási döntés. A projektek végrehajtása a tervek 

szerint 2023 végén kezdődhet el. 

 

Az egyes prioritások első felhívásra tervezett kerete, illetve a beérkezett előpályázatok által igényelt 

forrás (millió euró): 

 

Specifikus célkitűzés Tervezett keret  Igényelt forrás  

SO1.1 - kutatási és innovációs kapacitások 

SO1.2 - intelligens specializációval, ipari átmenettel 

kapcsolatos és a vállalkozói készségek fejlesztése 

19 140 

SO2.1 - megújuló energia 

SO2.2 - éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 

SO2.3 - vízgazdálkodás  

SO2.4 - biodiverzitás, zöld infrastruktúra  

34 145 

SO3.1 - munkaerőpiacok hatékonyabb működése 

SO3.2 - oktatás, képzés és élet hosszig tartó oktatás 

SO3.3 - kultúra és fenntartható turizmus 

26 136 

EUSDR támogatása és hagyományos, intézményi 

együttműködést támogató projektek 

13 28 

Összesen: 92 449 

 

A Duna Régió Program második pályázati felhívása 2023 végére várható. 

 

A transznacionális és interregionális Interreg projektek 

végrehajtásának hazai vonatkozásai 

Elkészült, és 2022. december végén hatályba lépett a 2021-2027 programozási időszakban az 

európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és 

interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet, 

amely kijelöli a 2021-2027 programozási időszakban, az európai területi együttműködés célkitűzés 

keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok 

végrehajtásban résztvevő szervezeteket, valamint szabályozza a programokhoz nyújtott uniós és 

https://www.interregeurope.eu/onboarding/about-you
https://www.interregeurope.eu/event/europecooperates2023
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hazai támogatások felhasználásával összefüggő feladatokat, különös tekintettel a 

költséghitelesítésre, ellenőrzésre és szabálytalanságkezelésre. 

Ezt követően 2023. január 1-től hatályba lépett az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és 

központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) 

kormányrendelet, amely többek között a transznacionális és interregionális programokhoz 

kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok felhasználási rendjét is szabályozza. 

A Duna Régió Program, az Interreg CENTRAL EUROPE és az Interreg Europe projektek hazai 

partnerei hazai társfinanszírozást kapnak külön pályázás nélkül, a jóváhagyott nemzetközi projekt 

támogatási szerződése alapján. Ennek mértéke a 2021-2027 időszakban nem központi költségvetési 

szerv esetén a projektrész teljes költségvetésének maximum 15 százaléka, központi költségvetési 

szerv esetén a projektrész teljes költségvetésének maximum 20 százaléka.  

A társfinanszírozást a hazai partnerek majdani félévi elszámolásainak ellenőrzését is végző 

Széchenyi Programiroda kezeli. A nyertes projektek hazai partnereivel az SzPI veszi fel a kapcsolatot 

társfinanszírozási szerződéskötési ajánlattal. 

Az automatikus 15 vagy 20 százalékos társfinanszírozás mellett igényelhető a támogatás ERFA 

részének megelőlegezése is, a tervezett ERFA rész maximum 30 százalékáig, ha a hazai partnernek 

300 ezer euró feletti a teljes projektidőszakra tervezett költségvetése. Központi költségvetési szervek, 

megyei önkormányzatok vagy európai területi társulások alsó összeghatár nélkül is jogosultak 

megelőlegezést igényelni. A részletekről a Széchenyi Programiroda tájékoztatja majd az uniós 

támogatásban részesülő projektek hazai partnereit.  

Az ESPON 2030 program aktualitásai 
 

Megjelentek az első európai kutatási közbeszerzési felhívások! A kutatások kivitelezése iránt 

érdeklődő kutatói intézmények, hálózatok, egyetemek, egyéb érdeklődők további információkat a 

program weboldalán, valamint ESPON hírlevelünkben találhatnak. Kutatói konzorcium 

kialakításához a partnerkeresésben a hazai kapcsolattartó ponthoz tudnak fordulni. Az aktuális 

felhívásokra való ajánlat megküldésének határideje: 2023. április 17. 11:59 

Folyamatosan lehet benyújtani célzott elemzési javaslatot a program felületén található 

formanyomtatványok kitöltésével. A következő cut-off dátum, amikor az addig beérkezett 

javaslatokat értékelik: 2023. február 24.. Javaslatot helyi szakpolitikai szereplők (többek között 

nemzeti, regionális vagy helyi szintű hatóságok, európai területi társulások, irányító hatóságok) 

adhatnak le. További információkért a program hazai kapcsolattartó pontjához fordulhatnak. 

Megnyílt a program következő négy tematikus akciótervéhez (TAP) kapcsolódó széleskörű 

konzultáció. A TAP-ok véleményezését, kutatási témák ajánlását és további észrevételeket az 

alábbi e-mail címen várja az ESPON ETT: consultation@espon.eu. A konzultációról további 

információkat a program weboldalán találhatnak. 

Az ESPON 2030 program főbb tevékenységei: 

Az ESPON 2030 program célja a szakpolitikai döntéshozatal elősegítése területi tények, elemzések 

biztosításával. A területi tények kidolgozása keretében három főbb típusú tevékenységet támogat 

a program:  

1. európai kutatások: Ezek célja új, összehasonlítható területi bizonyítékok (statisztikai adatok, 

adminisztratív adatok, nagy adathalmazok, felmérések stb.) gyűjtése és szolgáltatása, 

valamint új területi megfigyelések biztosítása európai szinten. Témájuk adott, egy-egy TAP-

hoz kapcsolódnak. A kutatások kivitelezésére az érdekelt kutatói intézmények, hálózatok, 

egyetemek, stb. nyílt közbeszerzési felhívás keretében pályázhatnak. A felhívásokat a 

program weboldalának felületén lehet követni. 

2. célzott elemzések: Ezek olyan kisebb területi folyamatokat kutató projektek, amelyek 

témáját közvetlenül az elemzésre igényt tartó szakpolitikai szereplők kezdeményezik. A 

célzott elemzések feladata, hogy támogassák az érdekelt feleket (stakeholdereket) 

szakpolitikájuk fejlesztésében és szélesebb európai perspektívát adjanak a területükhöz 

kapcsolódó politikáknak. A támogatható érdekelt felek kiválasztását követően az ESPON 

területi társulás nyílt nemzetközi közbeszerzési eljárás keretében, külső szakértők (pl. 

https://www.espon.eu/participate/?field_type_tid%5B%5D=105
https://www.espon.eu/participate/targeted-analysis-cutoff-february-2023
mailto:consultation@espon.eu
https://www.espon.eu/participate/consultations/new-public-consultation-4-thematic-action-plans
https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls
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kutatóintézetek, egyetemek, ügynökségek) bevonásával valósítja meg az elemzéseket. 

Javaslatot folyamatosan lehet leadni a program weboldalának felületén. 

3. igény szerinti szolgáltatások: Az igény szerinti területi tanulmányok az egy vagy több ESPON-

tagállam vagy partner-állam nemzeti/regionális/helyi érdekelt felei által felvetett sajátos 

szakpolitikai igényekre reagálnak. Az igény szerinti területi tanulmányokra vonatkozó 

javaslatokat a monitoring bizottság tagjaival folytatott közvetlen párbeszéd keretében 

gyűjtik össze. 

 

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

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

címen kérhetik felvételüket az ESPON hírlevél címzettjei közé. 

Az Interact IV program aktualitásai 

A 2021-2027 között megvalósuló Interact IV program célja az Interreg programok végrehajtásának 

szakmai támogatása. Célcsoportját így elsősorban az Interreg programokat végrehajtó 

intézmények alkotják: azok irányító hatóságai, közös titkárságai, a monitoring bizottságok tagjai, 

nemzeti kapcsolattartó pontok, valamint a pénzügyi ellenőrzésben résztvevő szervezetek, audit 

hatóságok. A program szolgáltatásait decentralizált Interact Irodák nyújtják (Bécs, Valencia, Viborg 

és Turku).  

Az Interact program Viborgi és Turku-i Irodája álláspályázatokat hirdetett program-, illetve 

projektmenedzsment, valamint pénzügyi menedzsment szakértői pozíciókban. További részletek az 

alábbi honlapon: https://www.interact-eu.net/#o=jobs-tenders 

Határon átnyúló programok 

2022 második felében a hazánk részvételével megvalósuló hét határon átnyúló 2021-2027-es 

Interreg program többségét jóváhagyta az Európai Bizottság. A programok első pályázati 

felhívásaira ez év első felében kerülhet sor. Az új programokról az alábbi oldalakon olvashatnak: 

 HU-SK:  https://www.skhu.eu/program/interreg-2021-2027 

 HU-SK-RO-UA: https://huskroua-cbc.eu/about/huskroua-2021-2027 

 RO-HU: https://interreg-rohu.eu/hu/proceduralis-keret/ 

 HU-SRB: http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/program/interreg-2021-2027/ 

 HU-HR:  http://www.huhr-cbc.com/hu/hirek 

 SI-HU:  http://www.si-hu.eu/2127/uj-program-az-uj-egyuttmukodesi-otletekhez/?lang=hu 

 AT-HU:  https://www.interreg-athu.eu/hu/interreg-at-hu-2021-2027/ 

 

A transznacionális és interregionális Interreg programok honlapjai: 
 

 

                                         
 

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

 

 

                             
 

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

 

 

https://www.espon.eu/participate/invitations
mailto:terezia.somhegyi@tfm.gov.hu
https://www.interact-eu.net/#o=jobs-tenders
https://www.skhu.eu/program/interreg-2021-2027
https://huskroua-cbc.eu/about/huskroua-2021-2027
https://interreg-rohu.eu/hu/proceduralis-keret/
http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/program/interreg-2021-2027/
http://www.huhr-cbc.com/hu/hirek
http://www.si-hu.eu/2127/uj-program-az-uj-egyuttmukodesi-otletekhez/?lang=hu
https://www.interreg-athu.eu/hu/interreg-at-hu-2021-2027/
http://www.interreg-central.eu/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.interregeurope.eu/
http://www.espon.eu/
http://www.interact-eu.net/
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Bővebb információ az Interreg CENTRAL EUROPE, 

DANUBE REGION és INTERREG EUROPE 

programokról: 

 
 

Hegyesi Béla (TFM) 

06 1 89 60 594; 06 30 475 85 73 

bela.hegyesi@tfm.gov.hu  

 

Bővebb információ az ESPON programról: 

 

 

 
 

Somhegyi F. Terézia (TFM) 

06 1 896 6827 

terezia.somhegyi@tfm.gov.hu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:bela.hegyesi@tfm.gov.hu
mailto:terezia.somhegyi@tfm.gov.hu

