Interreg - IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés
INTERREG-IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME HUNGARY-SERBIA
HUSRB/1903

A határon átnyúló
együttműködési program által
érintett NUTS III szintű régiók
(illetve azzal egyenértékű régiók
nem uniós tagállamok esetében)











Csongrád megye
Bács-Kiskun megye
Nyugat-bácskai körzet (Zapadnobački upravni okrug)
Észak-bácskai körzet (Severnobački upravni okrug)
Észak-bánáti körzet (Severnobanatski upravni okrug)
Dél-bácskai körzet (Južnobački upravni okrug)
Közép-bánáti körzet (Srednjebanatski upravni okrug)
Dél-bánáti körzet (Južnobanatski upravni okrug)
Sremségi körzet (Sremski upravni okrug)

Az Interreg - IPA
Magyarország-Szerbia Határon
Átnyúló Együttműködési
Programnak az Európa 2020
stratégiához való hozzájárulását
a meghatározott tematikus
prioritások biztosítják
Benyújtási határidő
Projekt megvalósítási
időtartama
Támogatás mértéke a PA 3-on
belül



PA 1: A határokon átnyúló vízgazdálkodási és kockázat megelőzési rendszerek
javítása
PA 2: A határokon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése
PA 3: A turizmus és a kulturális örökség együttműködésének ösztönzése
PA 4: A kkv-k gazdasági versenyképességének növelése az innováció alapú fejlesztés
révén





2019.09.30. (15:00)
A projekt tervezett ideje nem lehet kevesebb, mint 6 hónap, és nem haladhatja meg a 18 hónapot
Action 3.1: Kulturális és természeti örökségen alapuló turisztikai termékek, szolgáltatások és
látnivalók 100.000 – 600.000 €
Action 3.3: Együttműködés a kulturális és közösségi események területén 75.000 – 200.000 €
Action 3.4: Együttműködés a sport, a szabadidő és a természetvédelemmel kapcsolatos kisebb
lépések terén 75.000 – 200.000 €

Támogatás intenzitása
Támogatást igénylők köre

IPA által nyújtott 85%, a fennmaradó 15%-ot saját erőből (esetleg részben nemzeti forrásból)
kell fedezni
Action 3.1
 az önkormányzatok, a nemzeti, megyei / regionális szintű szervek és azok intézményei
és szervezetei, turisztikai attrakciókkal foglalkozó szervezetek (pl. nem kormányzati
szervezetek, a kulturális vagy természeti értékek megőrzéséért és hasznosításáért
felelős állami szervek, pl. Nemzeti parkok, erdészet stb.)
 nemzeti, megyei / regionális és helyi szintű turisztikai szervezetek (pl. Helyi
idegenforgalmi célú menedzsment szervezetek vagy más társulások, klaszterek az
idegenforgalmi ágazatban), civil szervezetek, sportklubok, múzeumok, regionális és
helyi intézmények bevonásával. kulturális műemlékek, önkormányzatok
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Action 3.3
 az állami tulajdonban lévő szervezetek és intézmények, regionális / megyei szintű
testületek, valamint azok szervezetei és intézményei, önkormányzatai és azok
megfelelő intézményei, a kulturális örökséggel foglalkozó nem kormányzati
szervezetek
 megfelelő állami (nemzeti, megyei és regionális) szervek, nem kormányzati
szervezetek és határokon átnyúló együttműködési szervezetek, valamint a kulturális
információs központok, megyei / regionális és helyi önkormányzatok fejlesztéséért és
működtetéséért felelős intézmények.

Támogatható kiadások
Pályázókkal szembeni elvárások

Linkek

Action 3.4
 nem kormányzati szervezetek, pl. a sport- és ifjúsági ügyekkel foglalkozó civil
társadalmi szervezetek, valamint az érintett regionális / megyei és helyi
önkormányzatok és intézményeik. helyi önkormányzatok, nemzeti, megyei / regionális
szintű szervek és intézményeik és szervezeteik, turisztikai látványosságok
menedzsment szervezetei (pl. nem kormányzati szervezetek, a természeti értékek
megőrzéséért és hasznosításáért felelős állami szervek, pl. nemzeti parkok, erdészet
stb.)
 állami tulajdonban lévő szervezetek és intézmények, regionális / megyei szintű
testületek, valamint azok szervezetei és intézményei, önkormányzatai és azok
megfelelő intézményei, a természeti örökséggel foglalkozó nem kormányzati
szervezetek.
a projekthez kapcsolódó személyi ráfordítások, utazási költségek és a projekt megvalósításához
kapcsolódó kiadások
 a vezető kedvezményezetten kívül legalább egy projektpartner szükséges a másik
országból is
 maximum 6 partner lehet, beleértve a projekt vezető kedvezményezettet is
 megfeleljen a földrajzi elhelyezkedést meghatározó kritériumoknak
 stabil, megfelelő szakmai és pénzügyi erőforrásokkal kell rendelkeznie
 csak a közösen előkészített és végrehajtott projektek támogathatók
3nd Call for Proposals: http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/file/7809/
Guidelines for applicants: http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/file/7816/
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