
A szlovák-magyar 
INTERREG V-A program (2014-2020)



Főbb változások az előző 
programhoz képest

∗ Az ETE második prioritási tengellyé vált a kohéziós politikán 
belül, de magát a kohéziós politikát az EU2020 stratégia 
határozza meg (ERFA: innováció, digitális napirend, KKV-k, 
alacsony szénkibocsátás).

∗ A forráskoncentrációs szabály miatt 4 prioritásra kell a teljes 
keret 80%-át elkölteni, konkrét beruházási prioritásokat és azon 
belül indikatív beavatkozásokat beazonosítva.

∗ A kohéziós elvnek megfelelően elvi lehetőség van az integrált 
projektekre.



Főbb változások az előző 
programhoz képest

∗ Az Irányító Hatóság Szlovákiába került (Mezőgazdasági 
Minisztérium); a Közös (Szakmai) Titkárság a Széchenyi 
Programirodán belül működik.

∗ A keret kis mértékben csökkent:
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Főbb változások az előző 
programhoz képest

∗ Nagy a hangsúly az útépítésen.
∗ A szlovák elektronikus pályázati rendszerbe kell feltölteni a 

projekteket.
∗ A kis- és középvállalkozások is támogatást nyerhetnek.
∗ Lesz kisprojekt-alap (5 000 és 45 / 50 000 EUR közötti 

projektméret, egyszerűsített elszámolási rendszer)
∗ Lesz projektintegráció (3-8 projekt a foglalkoztatási 

akcióterveken belül)
∗ Újra lehet egyoldalú projekteket is megvalósítani, ha 

megfelelően igazolt a határon átnyúló hatás.



Prioritási tengelyek ERDF 
(M EUR)

Nemzeti
társfin.
(M EUR)

Összesen
(M EUR)

Projektek 
várható 
száma

PA 1 Természet és kultúra 55, 428 9,781 65,209 170-180

Ebből: SPF 6/c 3,116 0,55 3,666 70-80

PA 2 Határ menti mobilitás 34,608 6,107 40,715 18-21

Ebből TEN-T-kapcsolat 16,69 2,945 19,635 3

Ebből logisztika és
közösségi közlekedés

17,918 3,162 21,08 15-18

PA 3 Foglalkoztatás 34,608 6,107 40,715 90-100

PA 4 Együttműködés és
kapacitásépítés

21,816 3,850 25,666 410-470

Ebből: SPF 11 9,35 1,65 10,998 350-400

Technikai segítségnyújtás 9,35 1,65 10,998 1

ÖSSZESEN: 155,809 27,496 183,305 689-772

Pénzügyi allokációs terv



Mikorra várható a pályázati 
felhívások megjelenése?

∗ Akkreditálni kell a program hivatalos  hatóságait.
∗ Ki kell dolgozni a végrehajtási dokumentumokat.
∗ A Monitoring Bizottságnak  össze kell ülnie (összetétel 

meghatározása), és döntenie kell alapvető kérdésekben (pl. a 
kisprojekt-alap menedzsmentjéről).

∗ Ki kell alakítani az elektronikus pályázati felületet.



Köszönöm figyelmüket!
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