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1. Bevezetés 
Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága, a 
Miniszterelnökség és a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint 
Nemzeti Hatóság meghirdeti a Program első pályázati felhívását.  

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programot 2015.09.30-án fogadta el az 
Európai Bizottság a C(2015) 6805 számú döntése alapján. A Program céljait prioritási tengelyek [PT] 
foglalják össze, amelyek részletesen az Együttműködési Program dokumentumban olvashatóak. A 
jelen felhívás keretében az alábbi prioritási tengelyekre lehet pályázni:  

 PT1 – Természet és kultúra 
 PT2 – Határon átnyúló mobilitás javítása 
 PT4 – Közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló együttműködésének javítása 

Minden pályázatnak az adott PT specifikus céljához kell illeszkednie. Ezeket a specifikus célokat – 
amelyek kijelölik a projektgenerálás folyamatát is – a támogatható tevékenységek megvalósításán 
keresztül éri el a projekt. A projektben elért eredményeknek a specifikus célkitűzés 
eredményindikátorához, a projekt outputjainak a specifikus célkitűzés legalább egy közös és egy 
program specifikus output indikátorához kell hozzájárulniuk. 

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban projektötletek támogatására az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból [ERFA] összesen 146 460 448 euró összeg áll rendelkezésre. 
A jelen pályázati felhívásban ebből rendelkezésre álló tervezett ERFA keretösszeg 67 475 822 
euró. A Program Monitoring Bizottsága fenntartja a jogot arra, hogy a keretösszegtől eltérő 
összértékű támogatást ítéljen meg.  

A benyújtott pályázatok értékelése a Monitoring Bizottság által jóváhagyott értékelési kritériumok 
alapján történik. A projektek értékeléséért az Irányító Hatóság és a Közös Titkárság felelős; az 
adminisztratív és jogosultsági értékelést a Közös Titkárság, a szakmai értékelést külső szakértők 
végzik a Pályázói kézikönyv mellékletei között megtalálható értékelési lapok alapján. A támogatási 
igények vizsgálata az EU állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján történik. A jelen 
pályázati felhívás keretében előfordulhatnak állami támogatás szabálya alá tartozó projekt 
tevékenységek. Az állami támogatásra vonatkozó rendelkezések megállapítása a Programban 
közreműködő tagállamok felelőssége. Amennyiben a tagállami szintű állami támogatásra vonatkozó 
rendelkezések a projekt Monitoring Bizottsági jóváhagyásáig nem állnak rendelkezésre, az állami 
támogatás hatálya alá eső projekt nem jogosult nemzeti társfinanszírozásra. 

Az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt bármikor módosíthatja a felhívás feltételeit. A 
módosítás azonban nem érintheti a jogosultsági és értékelési szempontokat. Az Irányító Hatóság a 
pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőt is meghosszabbíthatja, így biztosítva a Pályázók 
számára elegendő időt a módosított pályázati feltételek teljesítésére. Amennyiben a Pályázó a 
módosítás megjelenése előtt már beadta pályázatát, úgy a módosított pályázati feltételek miatt nem 
érheti hátrány. 

Az Irányító Hatóság a Nemzeti Hatósággal való előzetes egyeztetést követően bármikor 
visszavonhatja a pályázati felhívást, de különösen:  

 a folyamat során feltárt szabálytalanságok esetén, főként ha ezek sértik az egyenlő bánásmód 
elvét; 

 olyan kivételes körülmény vagy elháríthatatlan akadály felmerülése esetén, amely 
veszélyezteti a tervezett tevékenységek megvalósítását.  
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Amennyiben a pályázati felhívás visszavonására kerül sor, az arról szóló információ a www.skhu.eu 
honlapon jelenik meg. A visszavonásból eredő esetleges károk megtérítésére nincs lehetőség. 

2. Prioritások és célok 

PT1 – Természet és kultúra 

Specifikus célkitűzés 1.1 –  A határtérség vonzerejének fokozása 

1. ERFA keretösszeg: 25 386 977 euró 

2. Kiválasztási folyamat: Egy körös pályázati felhívás 

3. Pályázati időszak: 2016.07.29 – 2016.10.31.  

4. Teljes1 projekt költségvetés: 200 000 – 3 000 0002 euró 

5. Projekt időtartama: 24 hónap3 

6. Várt eredmények 
A projekt hozzájárul a határtérség vonzerejének növekedéséhez. A projekt eredményeképpen új, 
integrált turisztikai területek jönnek létre saját termékekkel és márkával. A projektek 
környezetbarát módon valósulnak meg és ez garantálja a határtérség természeti és kulturális 
értékei iránti kiemelt figyelmet. Azt várjuk, hogy a szomszédos országból érkező látogatók száma 
jelentősen emelkedik a határ mindkét oldalán és hosszú távú, stratégiai együttműködés kezdődik 
több kisebb régióban a természeti és kulturális értékek védelme érdekében. 

7. Támogatható tevékenységek indikatív listája  
 Kulturális örökségi helyszínek együttműködésének és fejlesztésének támogatása; 
 Természeti örökség fenntartása és ismertté tétele; 
 Határon átnyúló akció tervek készítése, a régió természeti és kulturális örökségének 

hatékonyabb felhasználását támogató modellek kidolgozása, kísérleti akciók megvalósítása, 
valamint a természeti és kulturális örökség védelmének és ismertté tételének ötvözése 
turisztikai elemekkel;  

 Helyi környezeti és kulturális jellegzetességekhez kapcsolódó, kisléptékű, minőségi 
turizmusfejlesztés; 

 Természeti és kulturális örökségekhez vezető helyi bekötő utak tervezése és építése; 
 Környezetbarát turisztikai termékek, turisztikai kínálat közös fejlesztése és határon átnyúló 

öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztés.  
 

8. Jogosult pályázók indikatív listája 
 Közintézmények; 
 Közcélokat szolgáló intézmények; 
 Állami tulajdonú vállalatok; 

                                                   
 
1 A teljes projektösszeg az ERFA támogatást, a nemzeti társfinanszírozást és az önerőt is tartalmazza. 
2 Határon átnyúló utak, hidak és kompok esetében a teljes elszámolható összeg lehet magasabb, mint a megállapított maximum 
összeg, de figyelembe kell venni az Európai Bizottság 2015.02.05-én kiadott Ref. Ares (2015) 481089 referenciaszámú 
állásfoglalását. 
3  Határon átnyúló utak, hidak és kompok továbbá olyan projektek esetében, amelyek teljes összege meghaladja a 2 millió eurót 
a projekt maximális időtartama indokolt esetben maximum 36 hónap lehet.  
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 Egyházak;  
 ETT (európai területi társulások); 
 NGO-k (nem kormányzati szervezetek); 
 Fejlesztési ügynökségek; 
 Települési önkormányzatok, megyei önkormányzatok; 
 Egyetemek és kutatóintézmények; 
 Kamarák; 
 Külön jogszabály által létrehozott, közcélú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (pl. 

alapítványok, egyesületek). 

9. Eredmény indikátor: A régiókba látogatók száma összesen 

10. Kimenet indikátorok 
 A kulturális és természeti örökségi helyszínekhez és látnivalókhoz érkező várható látogatók 

számának növekedése; 
 Az újonnan épített utak teljes hossza;  
 Jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe; 
 Átépített és újonnan létesített „zöldfolyosók” hossza. 
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PT 2 - Határon átnyúló mobilitás javítása 

Speciális célkitűzés 2.1 – Határátkelőhelyek sűrűségének növelése a magyar-szlovák 
határ mentén 

1. ERFA keretösszeg: 16 690 000 euró 

2. Kiválasztási folyamat: Egy körös pályázati felhívás 

3. Pályázati időszak: Folyamatosan nyitott (minden év október 31. és január 31. határidővel) 

4. Teljes4 projekt költségvetés: Nincs meghatározva5. 

5. Projekt időtartama: 36 hónap 

6. Várt eredmények 
A cél a határátkelőhelyek sűrűségének növelése a magyar-szlovák határ mentén. A 
tevékenységek megvalósításának eredményeképpen a határt átszelő közúti infrastruktúra 
sűrűsége megnő. A regionális, térségi központok és a TEN-T folyosók közötti utazási idő 
lecsökken, következésképpen az üvegházhatást fokozó gázok kibocsátása csökken.  

7. Támogatható tevékenységek indikatív listája  
 Beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, kiviteli 

tervek kidolgozása, engedélyek beszerzése (önmagában nem támogatható tevékenység); 
 Olyan határon átnyúló utak, hidak, kompok és infrastruktúra építése – beleértve a passzív 

zajcsökkentő megoldásokat (zajvédő falak, fák), mely tevékenységek önmagukban nem 
támogathatóak – amelyek direkt összeköttetésben vannak a TEN-T hálózattal. 

8. Jogosult pályázók indikatív listája  
 Közintézmények; 
 Tervezéssel foglalkozó intézmények;  
 A prioritás célkitűzésével (közösségi közlekedés) egybeeső célú állami tulajdonú vállalatok; 
 Települési önkormányzatok, megyei/regionális önkormányzatok. 

9. Eredmény indikátor: Határátkelők közötti átlagos távolság 

10. Kiment indikátorok: Újonnan épített utak teljes hossza 

  

                                                   
 
4 A teljes projektösszeg az ERFA támogatást, a nemzeti társfinanszírozást és az önerőt is tartalmazza. 
5  1 km út építése megközelítőleg 1 400 000 euró figyelembe véve a lehetséges projektek technikai paraméterei közti 
különbségeket (geomorfológiai jellemzők, hidak megléte, stb.) 
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Speciális célkitűzés 2.2.1 – Határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások 
javítása 

1. ERFA keretösszeg: 10 980 000 euró 

2. Kiválasztási folyamat: Egy körös pályázati felhívás 
3. Pályázati időszak: Folyamatosan nyitott (minden év október 31. és január 31-i határidővel) 

4. Teljes6 projekt költségvetés: 100 000 – 1 000 000 euró7 

5. Projekt időtartama: 24 hónap8 

6. Várt eredmények 
A tervezett beavatkozásnak köszönhetően javul a regionális és kistérségi központok 
összeköttetése és a határtérség belső áteresztő képessége. A közösségi közlekedési 
szolgáltatásokat használók számának növekedésével párhuzamosan csökken a 
környezetszennyezés. Ennek eredményeképp a határon átnyúló közösségi közlekedési 
szolgáltatások száma és a szolgáltatásokat igénybe vevő utasok száma is növekszik és ez 
közvetett módon javítja a társadalmi összeköttetést. 

7. Támogatható tevékenységek indikatív listája  
 Intelligens határon átnyúló közlekedési rendszerek (IKR), utas tájékoztató rendszerek, online 

menetrendek, elektronikus jegykezelés, mobil alkalmazások, közös díjszabási feltételek 
fejlesztése; 

 Határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások kialakítása és integrációja, közlekedési 
társaságok létrehozása; 

 Infrastrukturális beruházások (pl. járművek – buszok, kompok, hajók; busz- és vasúti 
állomások, komp kikötők); 

 A városi funkciók jobb elérhetőségét szolgáló beruházások; 
 Kereslet-vezérelt határon átnyúló közlekedési szolgáltatások fejlesztése; 
 Útépítési tevékenységek esetén passzív zajcsökkentő megoldások alkalmazása (zajvédő 

falak, fák) (a tevékenység önmagában nem támogatható); 
 Beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, koncepciók kidolgozása, olyan jogi-

közigazgatási akadályok megszüntetésére irányuló javaslatok kidolgozása, amelyek nehezítik 
a határon átnyúló mobilitást. Pl.: kabotázs engedélyezése, nemzetközi fuvarozás 
szabályainak egyszerűsítése a két tagállam között (a tevékenység önmagában nem 
támogatható). 

 
8. Jogosult pályázók indikatív listája  

 Közintézmények; 
 Közcélokat szolgáló intézmények; 
 Állami tulajdonú vállalatok; 
 ETT-k (európai területi társulások); 
 NGO-k (nem kormányzati szervezetek); 
 Fejlesztési ügynökségek; 

                                                   
 
6 A teljes projektösszeg az ERFA támogatást, a nemzeti társfinanszírozást és az önerőt is tartalmazza. 
7 Határon átnyúló utak, hidak és kompok esetében a teljes elszámolható költség lehet magasabb, mint a megállapított maximum 
összeg.  
8 Határon átnyúló utak, hidak és kompok esetében a projekt maximális időtartama indokolt esetben maximum 36 hónap lehet. 
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 Települési önkormányzatok, megyei/regionális önkormányzatok; 
 Egyetemek és közlekedéssel foglalkozó kutatóintézmények. 

 
9.  Eredmény indikátor: A határon átnyúló közösségi közlekedés forgalmának változása 

10. Kimenet indikátorok: A Program keretében elindított új közösségi közlekedési szolgáltatások 
száma  
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Specifikus célkitűzés 2.2.2 – Határon átívelő logisztikai szolgáltatások javítása 

1. ERFA keretösszeg: 6 938 080 euró 

2. Kiválasztási folyamat: Egy körös pályázati felhívás 

3. Pályázati időszak: Folyamatosan nyitott (minden év október 31. és január 31-i határidővel) 

4. Teljes9 projekt költségvetés: 200 000 – 2 000 000 euró 

5. Projekt időtartama: 24 hónap10 

6. Várt eredmények 
A tervezett beavatkozásoknak köszönhetően javulni fog a regionális és térségi központok, 
valamint a határmenti gazdasági térségek összeköttetése. A vasúti és belvízi fuvarozás 
forgalmának növekedésével csökken a környezetszennyezés. A Prioritási tengely megvalósítása 
azt eredményezi, hogy a logisztikai szolgáltatók határon átnyúló, szinergikus együttműködéseket 
alakítanak ki. Az integrált logisztikai szolgáltatásokat használók száma növekszik, így a 
határtérség gazdasági kohéziója is erősödik.  

7. Támogatható tevékenységek indikatív listája  
 logisztikai, határon átnyúló együttműködések megvalósítása, integrált szolgáltatási rendszerek 

és ehhez kapcsolódó infrastruktúra, IKT-alkalmazások kialakítása; 
 infrastrukturális beruházások (pl. vasúti megállók, kompkikötők és az új kikötőket a meglévő 

közlekedési infrastruktúrával összekötő utak); 
 beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, koncepciók kidolgozása (a tevékenység 

önmagában nem támogatható). 
 

8. Jogosult pályázók indikatív listája  
 Közintézmények; 
 Közcélokat szolgáló intézmények; 
 Állami tulajdonú vállalatok; 
 ETT-k (európai területi társulások); 
 NGO-k (nem kormányzati szervezetek); 
 Fejlesztési ügynökségek; 
 Települési önkormányzatok, megyei/regionális önkormányzatok; 
 Egyetemek és közlekedéssel foglalkozó kutatóintézmények. 

 
9. Eredmény indikátor: A határon áthaladó áruforgalom változása 

10. Kimenet indikátorok: A Program keretében elindított új logisztikai szolgáltatások száma 

  

                                                   
 
9 A teljes projektösszeg az ERFA támogatást, a nemzeti társfinanszírozást és az önerőt is tartalmazza. 
10 Határon átnyúló utak, hidak és kompok esetében a projekt maximális időtartama indokolt esetben maximum 36 hónap lehet. 
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PT 4 - Közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló 
együttműködésének javítása 

Specifikus célkitűzés 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének 
javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés szélesítése 

1. ERFA keretösszeg: 7 480 765 euró 

2. Kiválasztási folyamat: Egy körös pályázati felhívás 

3. Pályázati időszak: 2016.07.29 – 2016.10.31. 

4. Teljes11 projekt költségvetés: 100 000 – 500 000 euró 

5. Projekt időtartama: 24 hónap 

6. Várt eredmények 

A prioritási tengelyen belül megvalósuló projektek elősegítik a határon átnyúló intézményközi 
együttműködés szintjének javítását és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködések 
szélesítését. A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintje két fő tényezőtől függ: a 
határtérség intézményeinek – többek között kölcsönös tapasztalatcsere útján javítható – 
kapacitásától; valamint a határ két oldalán található különböző intézmények közötti 
együttműködés szakmai szintjétől és stratégiai alapjától. A Kisprojekt alap a jelen pályázati 
felhívás keretében nem elérhető. 

7. Támogatható tevékenységek indikatív listája  
 Egyes ágazatok (pl. oktatás, egészségügy, katasztrófavédelem, vízgazdálkodás, kultúra, stb.) 

különböző szervezetei közötti együttműködési kapacitásnak és együttműködési 
hatékonyságnak erősítése és fejlesztése közös szakmai programokon, képzéseken, 
tapasztalatcserén keresztül, korábbi eredmények felhasználásának segítségével és know-how 
átadásával stb. 

 Közösen nyújtott határon átnyúló szolgáltatások javítására, valamint a közös 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges kisebb infrastruktúra kialakítására összpontosító 
tevékenységek támogatása. 

8. Jogosult pályázók indikatív listája   
 Közintézmények; 
 Közcélokat szolgáló intézmények; 
 Állami tulajdonú vállalatok; 
 ETT-k (európai területi társulások); 
 NGO-k (nem kormányzati szervezetek); 
 Fejlesztési ügynökségek; 
 Települési önkormányzatok, megyei / regionális önkormányzatok; 
 Külön jogszabály által létrehozott, közcélú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (pl. 

alapítványok, egyesületek); 
 Egyetemek és kutatóintézmények; 
 Kamarák; 
 Egyházak. 

                                                   
 
11 A teljes projektösszeg az ERFA támogatást, a nemzeti társfinanszírozást és az önerőt is tartalmazza. 
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9.  Eredmény indikátor: A határon átnyúló együttműködés szintje 

10. Kimenet indikátorok 
 Kifejlesztett határon átnyúló termékek és szolgáltatások száma; 
 Közzétett vagy kidolgozott dokumentumok száma; 
 Határon átnyúló hatású rendezvények száma; 
 Együttműködésben résztvevő emberek száma; 
 Együttműködésben résztvevő nők száma; 
 Szociálisan hátrányos helyzetű csoportok (beleértve a romákat is) résztvevőinek száma . 

3. Jogosultsági kritériumok 

Támogatásra jogosult terület 
A támogatott projekteket a Program jogosultsági területén belül kell megvalósítani. A programterület 
13 NUTS III szintű régiót foglal magába a szlovák-magyar határtérségben. Szlovákiában 5 régió, 
Magyarországon 8 NUTS III szintű régió jogosult részt venni a Programban az alábbiak szerint:  

Szlovákia Magyarország 

Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 

Győr-Moson-Sopron megye 
Komárom-Esztergom megye 
Pest megye 
Budapest főváros 
Nógrád megye 
Heves megye 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

 

Támogatásra jogosult pályázók 
Támogatásra jogosult az a Pályázó, akinek a székhelye vagy telephelye a programterületen van 
bejegyezve és megfelel a Pályázói kézikönyvben (2. Fejezet – Jogosultsági kritériumok) részletezett 
jogi feltételeknek. A jelen pályázati felhívás keretében kis- és középvállalkozások nem pályázhatnak.  

A jogosultság másik feltétele, hogy a Pályázónak partnerséget kell kialakítania legalább egy, a 
szlovák-magyar határtérségből származó, határon túli partnerrel. A Pályázónak és 
Partnerének/Partnereinek együtt kell működniük a projekt kidolgozása és megvalósítása során is. 
További részleteket a Pályázói kézikönyvben olvashat (2. Fejezet – Jogosultsági kritériumok).  

Támogatásra jogosult költségek  
A projektköltségek és a megvalósításhoz szükséges tevékenységek között közvetlen kapcsolatnak 
kell fennállnia. Ezeket a költségeket részletesen szerepeltetni kell a Pályázati formanyomtatvány 
projekt költségvetés részében. A projekt költségeinek a projekt megvalósítási időszakában kell 
felmerülniük, amely időszakot a támogatási szerződés rögzít. Kivételt képeznek ez alól az előkészítő 
költségek, amelyek jogosultsági időszaka 2014. január 1. és a projekt támogatási szerződésben 
rögzített kezdő dátuma közötti időszak lehet. Az előkészítő költségeknek ebben az időszakban kell 
felmerülniük és az általuk finanszírozott tevékenységeknek és eredményeknek ebben az időszakban 
kell megvalósulniuk. A Program teljes jogosultsági időszaka 2014. január 1-től 2023. december 31-ig 
tart. 

Kivételes és indokolt esetben a projekt tevékenységek korlátozott mértékben, a teljes költségvetés 
maximum 20%-ig a programterületen kívül is megvalósíthatóak. Részletes leírást a jogosult 
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költségekről a Pályázói kézikönyvben (4. Fejezet – Jogosult költségek) és a Jogosult költségek 
útmutatójában olvashat. 

4. Finanszírozás formája 
A projekt teljes költségvetése az ERFA hozzájárulást, a nemzeti társfinanszírozást és a 
Kedvezményezett önerejét is tartalmazza. Kedvezményezetti szinten a teljes jogosult költség 
finanszírozása Szlovákiában az Európai Strukturális Alapra 12  vonatkozó jelenleg hatályos 
Finanszírozási Stratégiával összhangban történik az alábbiak szerint:  

 

Kedvezményezett 
ERFA  

hozzájárulás 
aránya 

Nemzeti 
társfinanszírozás  

aránya 

Önerő 
aránya 

Állami közigazgatási szervek  85% 15% 0% 

Egyéb közigazgatási szervek  85% 10% 5% 

Megyei szervezetek és azok 
költségvetési és költségvetési 
hozzájárulással működő szervezetei 

85% 10% 5% 

Önkormányzatok és azok 
költségvetési és költségvetési 
hozzájárulással működő szervezetei  

85% 10% 5% 

NGO-k (nem kormányzati 
szervezetek)/ nonprofit szervezetek 

85% 10% 5% 

Állami támogatás hatálya alá nem 
tartozó társaságok 

85% 5% 10% 

 

A teljes jogosult költség finanszírozása Magyarországon, kedvezményezetti szinten az alábbiak 
szerint történik:  

 

Kedvezményezett 
ERFA  

hozzájárulás 
aránya 

Nemzeti 
társfinanszírozás  

aránya 

Önerő 
aránya 

Központi költségvetési szervek Max. 85% Max. 15% Min. 0% 

Egyéb szervezetek Max. 85% Max. 10% Min. 5% 
 

A Kedvezményezettek számára nyújtott ERFA támogatás nem visszatérítendő támogatás. A 
Kedvezményezettek alapesetben utófinanszírozás formájában kapják meg a támogatást.  

                                                   
 
12 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9349 
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A Magyarországon bejegyzett Kedvezményezettek azonban jogosultak lehetnek nemzeti forrásból 
finanszírozott előlegre a projekt rész ERFA hozzájárulásának mértékéig a 126/2016. (VI.7.) számú 
kormányrendelet értelmében (126/2016. (VI. 7.) Korm. Rendelet a 2014-2020 programozási 
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, 
határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról).  

A Magyarországon bejegyzett Kedvezményezettek számára a nemzeti társfinanszírozás összege is 
elérhető előleg formájában a 126/2016. (VI. 7.) számú kormányrendelet értelmében (126/2016. (VI. 7.) 
Korm. Rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak 
végrehajtásáról). 

A Szlovákiában bejegyzett Vezető Kedvezményezettek a Program Irányító Hatóságával 
(Magyarország Miniszterelnöksége) kötnek Támogatási szerződést az ERFA összegre vonatkozóan. 
A Szlovákiában bejegyzett Kedvezményezettek a nemzeti társfinanszírozásra vonatkozó szerződést a 
szlovák Nemzeti Hatósággal (Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma) 
kötik meg. Az ERFA támogatási szerződés megkötése előfeltétele a nemzeti társfinanszírozási 
szerződés megkötésének.  

A Magyarországon bejegyzett Vezető Kedvezményezettek a Program Irányító Hatóságával 
(Magyarország Miniszterelnöksége) kötnek Támogatási szerződést az ERFA összegre vonatkozóan. 
A Magyarországon bejegyzett Kedvezményezettek a magyar nemzeti társfinanszírozási szerződést 
szintén a Miniszterelnökséggel kötik meg. Az ERFA támogatási szerződés megkötése előfeltétele a 
nemzeti társfinanszírozási szerződés megkötésének.  

A Pályázóknak az önerő meglétét nyilatkozattal kell igazolniuk. Amennyiben az önerőt vagy annak egy 
részét önkormányzat, város vagy megye költségvetéséből biztosítják, az erről szóló testületi 
határozatot is csatolni kell a pályázathoz. A határozatnak tartalmaznia kell a projekt nevét és a 
kötelezettségvállalás pontos összegét.  

Az állami támogatás szabályai megváltoztathatják az ERFA támogatás arányát, így a nemzeti 
társfinanszírozás összegét is. További információ a Pályázati formanyomtatvány III. számú 
mellékletében található.  

5. Speciális mellékletek 

Tulajdonjogi feltételek 
Olyan projekt esetében, amely építési/felújítási elemet tartalmaz, a Pályázónak bizonyítani kell a föld 
és/vagy az ingatlan tulajdonjogát, vagy a pályázat benyújtási dátumától számított legalább 10 évre 
szóló használati vagy üzemeltetési jog fennállását - kivéve azokat a pályázatokat, amelyek 
földvásárlási (kisajátítási) elemet tartalmaznak.  

Amennyiben a projekt föld- vagy épületvásárlási elemet tartalmaz13, a Pályázónak be kell nyújtania a 
Pályázati formanyomtatvánnyal együtt a jelenlegi tulajdonos(ok)nak a föld vagy épület eladásáról 
szóló szándéknyilatkozatát. Emellett a piaci ár igazolásaként független értékbecslő szakvéleményét14 
kell csatolni a pályázathoz. 

                                                   
 
13 Felépítmény vagy felépítmény nélküli földvásárlás esetén ennek költsége elszámolható a projektben, ha ez nem lépi túl a 
teljes elszámolható költség maximum 10%-át. 
14 A szakvélemény nem lehet régebbi, mint a pályázat benyújtási dátumától számított 90 nap.  
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Olyan pályázat esetében, amely határon átnyúló út-, híd-, kompépítést valamint földvásárlást vagy 
kisajátítást tartalmaz a Pályázó a tulajdonjogot igazoló dokumentumot benyújthatja az Irányító 
Hatóság támogatási döntésről szóló levelének kézhezvételétől számított legkésőbb hat hónapon belül. 
Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot arra, hogy elálljon a szerződéskötéstől, amennyiben a 
tulajdonjogot igazoló dokumentumot a Pályázó nem tudja bemutatni az adott határidőig.  

Kiviteli tervek és építési engedélyek 

Minden olyan Kedvezményezettnek, aki építési engedélyköteles építést/felújítást végez, be kell 
nyújtania a kiviteli tervek másolatát és az építési engedélyt a Pályázati formanyomtatvány 
mellékleteként.  

Olyan pályázat esetében, amely határon átnyúló út-, híd-, kompépítést valamint földvásárlást vagy 
kisajátítást tartalmaz a Pályázó az építésre/felújításra vonatkozó építési engedélyt benyújthatja az 
Irányító Hatóság támogatási döntésről szóló levelének kézhezvételétől számított legkésőbb hat 
hónapon belül (ebben az esetben az építési engedély megkérését igazoló dokumentumot nem 
szükséges csatolni a pályázathoz). Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot arra, hogy elálljon a 
szerződéskötéstől, amennyiben az építési engedélyt a Pályázó nem tudja bemutatni az adott 
határidőig.  

Azon projekt esetében, amely építési/felújítási elemet tartalmaz, de nem szükséges hozzá építési 
engedély és kiviteli terv, a Pályázónak be kell nyújtania egy (mérnöki/építészeti) kamarai tagsággal 
rendelkező építész nyilatkozatát, amely szerint a tervezett építés/felújítás nem építési engedély 
köteles. Ebben az esetben az építés/felújítás rövid, angol nyelvű leírását kell benyújtani a Pályázati 
formanyomtatvánnyal együtt egyszerűsített rajzokkal (amennyiben elérhető), a jelenlegi helyzet 
fotódokumentációjával és költségbecsléssel alátámasztva. 

Környezeti Hatásvizsgálat 

Olyan projekt esetében, amely építési/felújítási elemet tartalmaz, a Pályázónak igazolnia kell, hogy a 
nemzeti környezeti hatásvizsgálati folyamatoknak megfelel (További információkat erről a Pályázói 
kézikönyv V. fejezetében (Benyújtás) olvashat). 

A Natura 2000 szabályainak való megfelelés 

A Pályázónak igazolnia kell, hogy a projekt Natura 2000 területekre gyakorolt hatása összhangban áll 
a vonatkozó nemzeti előírásokkal (További információkat erről a Pályázói kézikönyv V. fejezetében 
(Benyújtás) olvashat). 
 

A Pályázati formanyomtatvány kötelezően beadandó mellékleteinek teljes listája a Pályázói 
kézikönyv V. fejezetében található.  
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6. Pályázatok benyújtásának módja 
A projekteket a Pályázói kézikönyv V. fejezetében leírtak szerint kell benyújtani. A Pályázati 
formanyomtatványt angol nyelven kell kitölteni és aláírással (pecséttel) ellátva szükséges beadni. A 
nemzeti hatóság által kiállított alátámasztó dokumentumokat és a kiviteli terveket magyar vagy 
szlovák nyelven kell benyújtani. 

A pályázatokat papíron és elektronikusan (CD/DVD-n) kell beadni. A papír alapú dokumentumokból 
egy eredeti példányt és két másolatot kérünk beadni. A Pályázóknak előre meghatározott 
formanyomtatványokat is használniuk kell, ezek a nyomtatványok a „Applicants package” (Pályázati 
csomag) részét képezik. A benyújtandó CD/DVD-nek tartalmaznia kell az összes dokumentumot olyan 
formában, ahogyan azt a Pályázói kézikönyv előírja.  

A pályázatokat a megadott határidőig személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton kell eljuttatni az 
alábbi címre:  

Interreg V-A Slovakia-Hungary Joint Secretariat 
Széchenyi Programme Office Nonprofit Ltd. 

1053 Budapest, Szép u. 2., IV. emelet, Hungary 

Reference number of the Call for proposals: 
SKHU/1601 

 
A határidő betartását minden pályázat esetében szigorúan ellenőrizzük tekintet nélkül a benyújtás 
módjára. A benyújtás feltételeit a Pályázói kézikönyv V. fejezetében (Benyújtás) részleteztük.  

Részletes információkért kérjük, látogassanak el a Programunk honlapjára vagy lépjenek kapcsolatba 
a Közös Titkársággal vagy az Info Pontokkal. Elérhetőségeinket a Programunk honlapján 
(www.skhu.eu) találja meg. 

A Közös Titkárság a Program honlapjának Gyakran Ismételt Kérdések szekciójában folyamatosan 
hozza nyilvánosságra a gyakori kérdésekre adott válaszokat. A felhívás ideje alatt Info napokat 
szervezünk Pályázóink számára, amelyről részletes információkat olvashatnak a Program honlapján.  


