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A tervezés folyamata
-közös programozási folyamat a két partnerország részvételével

-2012 őszén programozó munkacsoport ülés került felállításra, szavazó tagjai a NUTS 3-
as szintű területegységek és a központi kormányzati szervek képviselői

- 2013 nyarán az operatív program elkészítéséért felelős konzorcium kiválasztásra került

-magyar oldalon az 1034/2013 (II.1) Korm.határozat értelmében a Miniszterelnökség 
felelős a tárgyalási mandátum képviseletéért, valamint az egyes programok 
intézményrendszerének kialakításáért a határon átnyúló programok tekintetében 

-a Miniszterelnökség a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-t jelölte ki ezeknek a 
feladatoknak az ellátására
jövőbeli végrehajtási rendszer a kormányzati rendszeren kívül



Jogszabályi környezet
 - az Európai Bizottság 2011. október 6-án tette közzé a kohéziós politika jövőbeli 
működési, és forrásának felhasználási kereteit rögzítő jogszabálycsomag tervezetét

 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm

 - külön ETE rendelet (hangsúlyozva ezeknek a programoknak a sajátosságait)

 - az új rendeletek várhatóan 2013 végén kerülnek elfogadásra
◦ fő üzenet: források hatékony és eredményorientált felhasználása
◦ tematikus célkitűzések
◦ indikátorok (kimenet-, és eredményindikátorok)
◦ E-cohesion
◦ Partnerség
◦ Új eszközök: ITI, CLLD

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm


Tematikus célkitűzések
  1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;

 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének 
javítása;

 3. A kis-és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra – ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének javítása;

 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban;

 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és– kezelés előmozdítása;

 6. A környezetvédelem és az erőforrás- felhasználás hatékonyságának előmozdítása;

 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban;

 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;

 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;

 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás;

 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.



EU 2020
 - a 20 – 64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

 - az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani;

 - energia/klíma:
◦ ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése;
◦ Energiahatékonyság 20%-os növelése;
◦ Megújuló energia részarányának 20%-os növelése.

 - Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb 
generáció 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel;

 - 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.



A magyar-szlovák határszakasz 
sajátosságai

 - markánsan eltérő fejlettségi szint a nyugati és keleti határszakasz között 

 - eltérő fejlesztési igények

 - be kell tudni sűríteni 4 tematikus célkitűzésbe

  - 2013. július 2-án a két kormányfő együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a 
határon átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, melyben vállalták, hogy 2020-ig 
25 új közúti kapcsolatot létesítenek a határszakaszon



A jövőbeli program
 intézményi, térbeli és pénzügyi 
keretei

 - területi megközelítés, integrált fejlesztés
 - közös döntéshozatali mechanizmus (Közös Monitoring Bizottság)
 - vezető partner elv
 - jogosultsági terület változatlan marad
 - közös költségvetés
 - ERFA keretösszeg kb 10 %-kal csökken a jelenlegi programéhoz képest
 - támogatási intenzitás várhatóan 85% marad
 - monitoring rendszer fejlesztése, bővítése



A Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
tapasztalata

 - a magas támogatási aránynak köszönhetően a Program rendkívül vonzó a lehetséges kedvezményezettek 
számára

 - többszörös finanszírozási igény minden pályázati felhívásnál
 - 3. pályázati felhívássak elektronikus pályáztatás került bevezetésre (formai hibák jelentős csökkenése)
 - ismétlődő partnerségek kialakulása
 - a támogatások utófinanszírozási jellege miatt cash-flow problémák
 - nagy számú szerződésmódosítási kérelem (projekthosszabbítási kérelmek)
 - építési engedélyek hiánya, közbeszerzési eljárások elhúzódása
 - partnerségen belüli megfelelő kommunikáció hiánya
 - intézkedési területek magas száma (19 alintézkedés), költségvetés is széttagolt
 - tömeges pályáztatás
 - nem megfelelő indikátorok (célok nem megfelelően definiáltak, sok különböző intézkedési területre nehéz 
egységes indikátorokat meghatározni)

 - Bizonyos intézkedési területekre túljelentkezés, másokra nem kielégítő érdeklődés



Környezetvédelem a jelen 
programperiódusban

 - hangsúlyos megjelenés

 - 2.1 Közös tevékenységek a természeti környezet védelmének ösztönzésére (17%)
◦ 2.1.1. Víz-, és hulladékgazdálkodás, megújuló energia (max. 2.500.000 EUR)
◦ 2.1.2. Tanulmányok, tervek, képzések (max. 500.000 EUR)

 - 2.2 Közös természetvédelmi tevékenységek (9%)
  (max. 1.000.000 EUR)



Támogatható tevékenységek a jövőben 
környezetvédelem területén

 Környezetvédelemre vonatkozó tematikus célkitűzések:

 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása 
minden ágazatban; (energiahatékonyság, megújuló energiaforrások)

 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és– kezelés 
előmozdítása; (stratégiák, cselekvési tervek, katasztrófavédelmi rendszerek)

 6. A környezetvédelem és az erőforrás- felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 
(hulladékgazdálkodás, levegőszennyezés csökkentése, árvízvédelem, talajvédelem, 
kulturális örökség és a táj megóvása)

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_hu.pdf

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_hu.pdf


ETE keretében támogatásra
javasolt környezetvédelmi tevékenységek

 - természeti erőforrások közös kezelése
 - biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások megóvása
 - határon átnyúló integrált kockázatkezelési tevékenységek fejlesztése
 - környezetszennyezés elleni közös védekezés
 - közös kockázat-megelőzés
 - árvízvédelem





Köszönöm a figyelmet!

 Bányai Dóra
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