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PRO
OGRAMSODELOVANJAIINTERREGVͲASLOVENIJJAͲMADŽAR
RSKA
POV
VZETEK

PRO
OGRAM
Prograam sodelovanja Interreg VͲA Slo
ovenijaͲMadžarskaa predstavlja nad
daljevanje processa sodelovanja, ki se je zaēelo v
v 90. letih prejšnjega stoletja v okviru
trilate
eralnihinbilateralnihprogramov(ēezmejniprogram
misodelovanjaAvvstrijaͲSlovenijaͲM
Madžarska,Sloven
nijaͲMadžarskaͲHrvaškainSlovenijjaͲMadžarska).Dosežek
te veēēletne tradicije ēezmejnih
ē
programov sodelovanjaa je nabor dragoccenih izkušenj naa podroēju terito
orialnega sodelovanja EU med orggani upravljanja in tudi
relevaantnimi deležniki izobehdržav,kaarseupoštevatu
udivobstojeēem programu.Priraazvijanjustrategijeejeprojektnaskupina–skupnottelo,kijeodgovo
ornoza
pripraavoProgramasod
delovanja–upoštevalaokvirpolitikke,kigadoloēajo
oevropske,nacion
nalneinregionaln
nerazvojnestrateegije,znaēilnostip
programskegaobmoēja,
izkušn
njeizpredhodnihprogramskihobd
dobijinmnenjade
eležnikov,pridobljjenananamenskihdogodkihindejavnostih.

PRO
OGRAMSKOOBMOJE
Prograam obmoēje Proggrama sodelovanja Interreg VͲA Slovenija–Madžarsska vkljuēuje skup
paj štiri regije in
župan
nije:regijiPodravjeinPomurjevSlo
ovenijiteržupanijjiVasinZalanaM
Madžarskem.
Prograamskoobmoējesskupajzajema10.658km2:dvetrettjiniobmoējaprip
padatamadžarskeemu,enatretjina
pa slo
ovenskemu mejnemu obmoēju, ki ju loēuje 102 km
k dolga meja. Regija
R
pokriva severovzhodni del
Sloven
nijeinskrajnijugo
ozahodnidelMad
džarske.
Na prrogramskem obm
moēju živi manj kkot milijon prebivvalcev; 55 % jih živi na Madžarskkem, 45 % pa v
Sloven
niji.

POSSLANSTVO
Poslan
noskupnoregijo »zelenegaturizm
operspektivobiva
ma«,kiomogoēavvisokokakovostno
nstvoprogramajepreobrazitiregiijovdružbenoin okoljskotrajnostn
anjaza
prebivvalce ne le na ob
bmoējih kljuēnih d
destinacij/magnetov in njihovih agglomeratov, amp
o manj razvita v smislu
pak tudi na oddalljenih, podeželskiih obmoējih, ki so
turizm
hdanostiponujašširšeinprostorsko boljuravnotežeenepriložnostiza razvojturizma,delovnamestanalokalni
ma.Predvidenatraajnostnarabanarravnihinkulturnih
ravni,krepitevpodjetn
ništvaterustvarjaanjevišjeinbolju
da.Visokokakovosstnonaravnoinggrajeno
uravnoteženegosspodarskeuspešnostipatudiživljeenjskegastandard
okolje
mu poēutju prebiivalcev in dobri kakovosti življenjja. Razpršene drružbene, ekonom
e ter širok naborr lokalno dostopnih storitev prispevajo k dobrem
mske in
institu
o rabo virov, sposobnosti in zmoggljivosti ter ustvarrjajo obēutek stabilne in skupne rregionalne identittete, ki
ucionalne vezi zaggotavljajo racionaalno in trajnostno
temeljinatoleranciinm
medsebojnemrazzumevanju.
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INTEERREGVͲASSZLOVÉNIA––MAGYAROR
RSZÁGEGYÜ
ÜTTMqKÖDÉSIPROGRA
AM
ÖSSZZEFOGLALÓ

PRO
OGRAM
AzIntterregVͲASzlovéniaͲMagyarországgEgyüttmƾködésiPrograma'90Ͳeesévekközepén megkezdƅdöttkéétͲésháromoldalúegyüttmƾködéssifolyamatok(Au
usztriaͲ
Szlové
éniaͲMagyarorszáág, SzlovéniaͲMaggyarországͲHorváttország és SzlovééniaͲMagyarország Határon Átnyú
úló Együttmƾködéési Programok) fo
olytatása. Ezen határon
átnyúlóegyüttmƾködéésiprogramoktöb
bbévesmúltjának köszönhetƅena programotirányítószervezetekéssakétországérdekeltfeleiértékestapasztalatokratettek
szert, melyeketajelen
nprogramsorániishasznosítanak. AstratégiakialakkításasoránaTervezésiMunkacso
oport–azegyütttmƾködésiprograamkialakításáért felelƅs
mokból
közöstestület–figyeleembevetteazeurrópai,nemzetiésregionálisfejleszttésistratégiákszaakpolitikaikereteitt,aprogramterületsajátosságait,aakorábbiprogram
etttapasztalatokaatésaprogramotérintƅeseménye
ekenéstevékenysségekbenrésztvevvƅérintettfelekvvéleményét.
szerze

PRO
OGRAMTERÜ
ÜLET
Az Intterreg VͲA Szlovéénia–Magyarorszáág Együttmƾködéssi Program jogosult programterüleete négy megyét és
tájegyységet foglal maagába: Podravje és Pomurje ré
égiót Szlovéniábaan, valamint Vaas és Zala megyyét
Magyarországon.
A pro
ogramterület 10.658 km2Ͳt ölel fel: ennek kéth
harmada a maggyar, egyharmada pedig a szlovvén
határtterülethez tartozzik, melyek 102 km hosszú határszakasz két oldalán terülnek el. A programterü
ület
Szlové
éniaészakkeletiésMagyarországd
délnyugatirészétffoglaljamagába.
Aproggramterületlakossságamintegyegyymilliófƅ,melybƅ
ƅl55%Magyarorsszágon,45%pediigSzlovéniábanél.

KÜLLDETÉS
ntarthatóközös„zzöldturizmus”rég
Aprogramküldetése, hogyaRégiótegyolyantársadalm
miéskörnyezetisszempontbólfenn
gióváalakítsa,am
melyalakosokszzámára
ületén,
maga
as életszínvonalú perspektívát
p
nyújjt nem csak a kulcsfontosságú, maagas vonzerejƾ céélterületeken („tu
urisztikai mágnessek”) és azok közvvetlen vonzásterü
hanem
maturisztikaiszempontbólkevésb
béfejlett,távolabb
bi,vidékiterületeeken,agrártelepülésekenis.
Aterm
mészetiéskulturáálisértékekelƅretervezettfenntarrthatóhasznosítássatöbbésterülettilegkiegyensúlyozottabblehetƅségetnyújtaturizm
musfejlesztéséreaazáltal,
hogy helyben elérhetƅ
ƅ munkahelyeket kínál, ösztönzi a vállalkozóvá vválást, így magassabb és kiegyenssúlyozottabb gazzdasági teljesítméényt és életszínvvonalat
hetƅszolgáltatáso
eredm
ményez.Akiválóm
minƅségƾtermészzetesésépítettkörnyezet,valamin
ntahelybenelérh
okszéleskörealaakosságjólétéhezzésajóéletminƅsséghez
járul hozzá. Széleskörrƾ társadalmi, gaazdasági és inté
ézményi kapcsolaatok biztosítják az
a erƅforrások, a készségek és képességek racionális és fenntaartható
hasznosítását,valaminttolyanstabilésközösregionálisidentitásͲérzetetteeremtenek,amelyyazelfogadásonéésakölcsönösmeegértésenalapul.
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SPLOŠNICILJPROGRAMA
Na podlagi poslanstva, ki odraža dolgoroēno vizijo za regijo, je bil za obdobje 2014–2020 definiran splošni cilj, in sicer na eni strani postati privlaēno obmoēje za
življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim izkorišēanjem obstojeēih naravnih in kulturnih pridobitev v turizmu, katalizatorju razvoja celotne regije, ter na drugi
straniskupajobravnavatiinreševatitisteskupneprobleme,kizahtevajoskupnerešitvenaravniēezmejnegasodelovanja.
Specifiēniciljiprogramaso:
Ź Boljšaizkorišēenostnaravnihinkulturnihvrednotssodelovanjemvturizmukotnajkonkurenēnejšemindelovnonajintenzivnejšemsektorju.
Ź Ustvarjanje oz. krepitev lokalnega gospodarstva (lokalno razpoložljiva delovno mesta, nova podjetja, podjetništvo) na podeželskih obmoējih prek razvoja
trajnostnegaturizmainpovezovanjaoddaljenihlokacijkulturneinnaravnededišēineternjihovonadaljnjepovezovanjezveējimituristiēnimidestinacijami,
magneti.
Ź Nadaljnjirazvojznamke»zelenainprebivanjavredna«regijaēezmejnegasodelovanjazohranjanjem,oživljanjeminzovrednotenjemnaravnihinkulturnih
virovterskrepitvijosodelovanjameddeležnikiterzdružbenimi,ekonomskimiinzinstitucionalnimipovezavami.
Ź Podaljševanjeēezmejnegasodelovanjaskrepitvijoinstitucionalnihzmožnostijavnihincivilnihinteresnihskupinnavzajemnopomembnihpodroējihjavnih
politikinstoritev.

PREDNOSTNEOSIPROGRAMA
Projektnaskupinasejeobupoštevanju,dasorazvojnepotrebeinpotenciali,skaterimisejetrebaukvarjatizvidikaēezmejnegasodelovanja,zelopodobninaobeh
straneh meje, ter ob priznanju, da razvojne potrebe obstajajov razliēnih sektorjih, strateško odloēila, da omejena finanēna sredstva usmeri v kritiēno pomembna
podroēja,kilahkokatalizirajonadaljnjepozitivnespremembe.
Prednostnaos1

Tematskicilj6,Prednostnanaložba6c:»Ohranjanje,varstvo,promocijaterrazvojnaravneinkulturnededišēine«

PRIVLANAREGIJA

zašēititinaravnoinkulturnodedišēinonaobmoējuterjoovrednotitizrazvojemtrajnostnegaturizma,priēemerjemoēenpoudarek
namanjrazvitihobmoējihzvidikaturizma(podeželje,oddaljenaobmoēja)

Prednostnaos2

Tematski cilj 11, Prednostna naložba 11 b: »Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter
uēinkovitajavnaupravasspodbujanjempravnegainupravnegasodelovanjapatudisodelovanjamedprebivalciinustanovami«

REGIJASODELOVANJA

poveēati razpoložljivost in uēinkovitost javnih storitev, ki so potrebne za boljše upravljanje naē ezmejni ravni, ter podpirati
sodelovanjemedorganizacijamiinustanovami,kisoodgovornezavzajemnopomembnaobmoējaznamenomspodbujanjaēezmejne
konvergence
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APROGRAMÁLTALÁNOSCÉLKITqZÉSE
Aküldetésben,amelybenmegnyilvánulaRégióhosszúͲtávújövƅképeis,a2014Ͳ2020idƅszakraakövetkezƅáltalánoscélkitƾzéskerültmegfogalmazásra:aRégió
olyanterülettéválik,amelyvonzóélethelyet,munkahelyet,befektetésilehetƅségetbiztosítúgy,hogyahelyitermészetiéskulturálisértékekre építa turizmusban,
ezen keresztül katalizálva a teljes térség fejlƅdését, másrészrƅl pedig megcélozza a közös határtérségi problémák megoldását határon átnyúló együttmƾködés
szintjén..
Aprogramspecifikuscélkitƾzéseiakövetkezƅk:
Ź a természeti és kulturális értékek jobb hasznosítása együttmƾködés révén a turizmusban, mint a Régió egyik legversenyképesebb, jelentƅs munkaerƅt
alkalmazóágazatában;
Ź a helyi gazdaság fejlesztése (helyben elérhetƅ munkahelyek teremtése, új vállalkozások létrehozása) a vidéki térségekben a turizmus fejlesztése révén, a
távolabbiagrártelepülésekkulturáliséstermészetiörökségénekanagyobbturisztikaicélpontokkalvalóösszekötésementén;
Ź a Régió mint "zöld és élhetƅ" márka továbbfejlesztése, a természeti és kulturális erƅforrások megƅrzése és a társadalmi, gazdasági, valamint intézményi
kapcsolatokfejlesztéserévén;
Ź a határon átnyúló együttmƾködés kiterjesztése a közpolitikák és közszolgáltatások kölcsönösen jelentƅs területein az állami és civil szereplƅk intézményi
kapacitásánaknövelésével.

APROGRAMPRIORITÁSITENGELYEI
Figyelembe véve, hogy a határon átnyúló együttmƾködés szempontjából a fejlesztési igények és lehetƅségek hasonlóak a határ mindkét oldalán, ugyanakkor
elismerve,hogyfejlesztésiigényekszámoságazatbanjelenvannak,aTervezésiMunkacsoportstratégiaidöntéseszerintakorlátozottanrendelkezésreállópénzügyi
eszközökakritikusanfontosterületekreirányulnak,amelyekkatalizátorkénttovábbipozitívváltozásokhozjárulhatnakhozzá.
1. prioritásitengely

6Ͳos tematikus célkitƾzés, 6c beruházási prioritás: „A természeti és kulturális örökség megƅrzése, védelme, elƅsegítése és
fejlesztése”

VONZÓRÉGIÓ

A terület természeti és kulturális örökségének megóvása és hasznosítása a fenntartható turizmus fejlesztésével, kiemelt figyelmet
fordítvaaturisztikaiszempontbólkevésbéfejlettterületekre(agrártelepülések,távolabbiterületek).

2. prioritásitengely

11Ͳes tematikus célkitƾzés, 11b beruházási prioritás: „A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és
eredményesközigazgatáskialakításaazERFAfeladatainakvégrehajtásáhozkapcsolódóközigazgatásirendszerekésközszolgáltatások
eredményességénekésintézményikapacitásánakmegerƅsítéseáltal.”

EGYÜTTMqKÖDSRÉGIÓ

Ajobbkormányzáshozszükségesközszolgáltatásokelérhetƅségénekéshatékonyságánaknövelésehatáronátnyúlószinten,valamint
a kölcsönösen fontos területekért felelƅs szervezetek és intézmények közötti együttmƾködés támogatása a határon átnyúló
konvergencianövelésecéljából.
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PRORAUNINFINANNASREDSTVA
SkupnapodporaESRRProgramusodelovanjaInterregVͲASlovenijaͲMadžarskaje14,795.015evrov.Pridoloēanjufinanēnihsredstevzaprogramsodelovanjasose
upoštevale mogoēe vrste aktivnosti v okviru prioritet. Poleg tega je skladno s 17.ē lenom Uredbe ETS 10,14 % celotnih razpoložljivih sredstev ESRR namenjenih
tehniēnipomoēivokviruprograma.
Razdelitevproraēunskihsredstevpoprednostnihosehjenaslednja:

Prednostnaos

PO1

PO2

PO3

PRIVLANA
REGIJA

Tematskicilj/
Prednostnanaložba
TC6–IP6c

10,000.000EUR

67,59%

3,295.015EUR

22,27%

1,500.000EUR

10,14%

14,795.015EUR

100%

Ohranjanje,varstvo,promocija
terrazvojnaravneinkulturne
dedišēine

REGIJA
TC11–IP11b
SODELOVANJA
Izboljšanjeinstitucionalnih
zmogljivostijavnihorganovin
deležnikovteruēinkovitajavna
upravasspodbujanjem
pravnegainupravnega
sodelovanjapatudisodelovanja
medprebivalciinustanovami
TEHNINA
POMO

PodporaUnije

Dežel(%)
celotne
podpore
Unije

Tehniēnapomoē

SKUPAJ

STRAN
STRAN34
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KÖLTSÉGVETÉSÉSPÉNZÜGYIFORRÁSOKFELOSZTÁSA
AzInterregVͲASzlovénia–MagyarországEgyüttmƾködésiProgramteljesERFAtámogatásiösszege14,795.015euró.Azegyüttmƾködésiprogrampénzügyiforrásainak
felosztásasoránaprioritásitengelyekkereteinbelülmegvalósulólehetségestevékenységtípusokkerültekfigyelembevételre.TovábbáazETERendelet17.cikkével
összhangbanarendelkezésreállóteljesERFAforrás10,14%Ͳaatechnikaisegítségnyújtásrairányulaprogramkereteinbelül.
Apénzügyikeretekfelosztásaaprioritásitengelyekmenténakövetkezƅ:

Prioritásitengely

PT1

VONZÓRÉGIÓ

Tematikuscélkitƾzés/
beruházásiprioritás
TC6–BP6c

EUtámogatás

AteljesEU
támogatás
részesedése
aránya(%)

10.000.000EUR

67,59%

3.295.015EUR

22,27%

1.500.000EUR

10,14%

14.795.015EUR

100%

Atermészetiéskulturális
örökségmegƅrzése,védelme,
elƅsegítéseésfejlesztése
PT2

PT3

EGYÜTTMqKÖDS
RÉGIÓ

TC11–BP11b

TECHNIKAI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Technikaisegítségnyújtás

Ahatóságokésazérintettek
intézményikapacitásának
növeléseéseredményes
közigazgatáskialakításaazERFA
feladatainakvégrehajtásához
kapcsolódóközigazgatási
rendszerekésközszolgáltatások
eredményességénekés
intézményikapacitásának
megerƅsítéseáltal

ÖSSZESEN
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PREDNOSTNAOS1:PRIVLANAREGIJA
SPECIFINICILJ

Proraēun
10MEUR

Poveēevati privlaēnost z diverzifikacijo in sē ezmejno integracijo trajnostne turistiēne ponudbe na programskem obmoēju na osnovi zašēite
elementovkulturneinnaravnededišēineterrazvojaproduktovinstoritevnamanjrazvitihpodeželskihobmoējih,kisepovezujejosturistiēnimi
magneti.

UKREPI,KIJIMJENAMENJENAPODPORA
Spodbujatiprijavitelje,danaintegriraninaēinizvajajodvealitrivrstenavedenihukrepov
x

Skupenrazvojnaērtovinstrategijzatrajnostnoizkorišēanjekulturneinnaravnededišēineterzaboljšoraboturistiēnegapotencialanapodeželskihdelihprogramskegaobmoējas
pomoējoobsežnegaznanjainzaizboljšanoraziskovanje/izkorišēanjeēezmejnihpriložnostinapodlagiuporabeznanjain/alipotencialaturistiēnihmagnetovnaobmoēju.

x

Manjšenaložbezaspodbujanjetrajnostnerabekulturneinnaravnededišēine,kispodbujajouporabodookoljaprijaznihtehnologijin/aliizvajanjemanjšihrenovacijskih/revitalizacijskihdel
ter ohranjanje kulturne in naravne dedišēine, še posebej na podeželskih delih programskega obmoēja kot del skupno razvitih turistiēnih produktov. Namen je ohraniti te turistiēne
produkte,karjepredpogojzanjihovorabovturistiēnenamene(npr.obnavljanjefasad,zunanjostiinnotranjostiobjektov,predstavitvenaorodjainobjektiitn.).

x

Izboljšanje dostopnosti do obmoēij kulturne in naravne dedišēine kot del skupnih turistiēnih ukrepov v upraviēenih primerih (cestne investicije so lahko le komplementarni
elementi razvojnih ukrepov, ki omogoēajo primerno fiziēno povezavo in do obiskovalcev prijazno dostopnost med obmoēji kulturne in naravne dedišēine, ki se promovirajo,
obnavljajo,razvijajo).

x

Ukrepi krepitve zavesti in/ali kampanje, ki se nanašajo na izboljšanje ravni znanja in izobraževanja o elementih kulturne in naravne dedišēine na programskem obmoēju. To
vkljuēujekrepitevzavestinalokalniravniopomembnostizašēiteterohranjanjakulturneinnaravnededišēinenaobehstranehmejeznamenomdiverzifikacijetrajnostneturistiēne
ponudbe(šeposebejtiste,kiobstajavturistiēnihmagnetih)vregijiinpoveēevanjaturistiēnegapotenciala.

x

Regionalnoēezmejnosodelovanjenapodroējihupravljanjaturistiēnedestinacije,razvojaregionalneblagovneznamkeinsistemovvodenjakakovosti,skupnegarazvojaznamkin
promocije,skupneorganizacijeterudeleževanjanasejmihinrazstavah,prenosznanjaitn.zapoveēevanjevidnosti,trženjainkonkurenēnostituristiēneponudbenaprogramskem
obmoējuinzaizboljševanjeupravljanjaturistiēnihstoritev.

x

Podporadiverzifikacijikakovostnihēezmejnihturistiēnihstoritevnaobmoēju–kolesarskiturizeminpodobnestoritve(npr.razvojinobjavljanjeēezmejnihtematskihkolesarskih
poti, storitve v povezavi s kolesarskim turizmom – izposoja koles itn.), pohodništvo, konjeniški in vodni turizem (npr. doloēanje in promocijaē ezmejnih tematskih poti, razvoj
storitev)–instoritve,komplementarnevinskemu,gastronomskemu,kulturnemuinzdravstvenemuturizmu.

x

Skupnirazvojnovih,inovativnihturistiēnihproduktovinstoritevzapodeželskainmanjrazvitaobmoējanapodroējuturizmanapodlagiskupnihstandardovkakovosti.

x

Usposabljanjainizpopolnjevanjalokalnihpodjetnikovin/alizaposlenihnapodroējurazvojarelevantnihsposobnostivpovezavisturizmom(jezikovniteēaji,specializiranastrokovna
usposabljanja,konferenceitn.)znamenompoveēevatikakovostinkonkurenēnostturistiēnihstoritevterposrednoprispevatikustvarjanjudelovnihmestnalokalniravni.

x

Izboljšanje uporabe sodobnih (komunikacijskih) orodij in promocijskih aktivnosti z namenom poveēanja vidnosti in privlaēnosti turistiēne ponudbe na programskem obmoēju.
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1. PRIORITÁSITENGELY:VONZÓRÉGIÓ
SPECIFIKUSCÉLKITqZÉS

Költségvetés

10MEUR

A programterület vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat határon átnyúló integrációján és diverzifikációján keresztül, a
kulturális és természeti örökség védelmére, valamint a fƅbb turisztikai vonzáskörzetekhez kapcsolódó, kevésbé fejlett vidéki területek,
agrártelepülésektermékeinekésszolgáltatásainakfejlesztésérealapozva.

TÁMOGATHATÓTEVÉKENYSÉGEK/INTÉZKEDÉSEKKÖRE
Javasolt,hogyapályázókazalábbiakbanfelsorolttevékenységekközülkétvagytöbbtevékenységetisválasszanakintegráltmódontörténƅmegvalósításra:

x

Közös fejlesztési tervek és stratégiák kidolgozása, melyek célja egyrészt a kulturális és természeti örökség fenntartható hasznosítása „knowͲhow” átadásán keresztül a
Régióagrártelepüléseiturisztikaipotenciáljánakjobbkiaknázására,másrésztahatáronátnyúlóturisztikailehetƅségekfeltárása/hasznosításaaRégiómágneseinek(nagy
vonzerejƾturisztikaidesztinációk)szaktudásánakés/vagypotenciáljánakbevonásával.

x

Kisléptékƾ beruházások a kulturális és természeti örökség fenntartható hasznosítása érdekében, környezetbarát technológiák alkalmazásával és/vagy a programterület
fƅleg agrár részein található kulturális és természeti örökségének kisebb mértékƾ felújítási/rehabilitációs és karbantartási munkálatainak megvalósításával, amely a
turisztikaicélúhasznosításelƅfeltétele(pl.homlokzatokfelújítása,objektumokkülsƅésbelsƅfelújítása,rehabilitációja,bemutatóeszközökéslehetƅségekkialakítása,stb.)
közösenkialakítottturisztikaicsomagokrészeként.

x

A kulturális és természeti örökségek elérhetƅségének javítása indokolt esetben, közös turisztikai intézkedések részeként (közúti beruházások csak kiegészítƅ elemként
szerepelhetnek a fejlesztésben, biztosítva a megfelelƅ fizikai összeköttetést és a látogatóbarát elérhetƅséget a népszerƾsítendƅ, felújított, fejlesztett kulturális és
természetiörökségekhelyszíneiközött).

x

Szemléletformálóintézkedésekés/vagykampányok,melyeknekcéljaaprogramterületenfellelhetƅkulturáliséstermészetiörökségekkelkapcsolatosismeretekszintjének
növelése.Ezmagábanfoglaljaahelyiszintentörténƅfigyelemfelkeltéstahatárkétoldalántalálhatókulturáliséstermészetvédelmiértékekvédelménekésmegƅrzésének
fontosságára, melynek célja a régió fenntartható turisztikai kínálatának diverzifikációja (mely különösen a nagy vonzerejƾ turisztikai desztinációk esetében áll fenn) és
turisztikaipotenciáljánaknövelése.

x

Regionális határon átnyúló együttmƾködés a turisztikai desztináció menedzsment területén, regionális védjegy és minƅségirányítási rendszerek fejlesztése, közös
védjegyezés és népszerƾsítés, közös szervezés és részvétel vásárokon és kiállításokon, tudásátadás stb. a programterület ismertségének növelése, a turisztikai kínálata
piacͲésversenyképességéneknöveléseésaturisztikaiszolgáltatásmenedzsmentjénekjavításánakérdekében.

x

Színvonalashatáronátnyúlóturisztikaiszolgáltatásokdiverzifikációjánakelƅsegítéseaprogramterületen–kerékpárosturizmuséskapcsolódószolgáltatások(pl.határon
átnyúló tematikus útvonalak kialakítása és kitáblázása, a kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások – úgymint biciklikölcsönzés stb.), túrázás, lovaglás és vízi
turizmus (pl. a határon átnyúló tematikus útvonalak kijelölése és népszerƾsítése, szolgáltatások fejlesztése) valamint borͲ, gasztronómiai, kulturális és egészségügyi
turizmustkiegészítƅszolgáltatások.

x

Új,innovatívturisztikaitermékekésszolgáltatásokközösfejlesztéseavidékiésturisztikailagkevésbéfejlettterületekenközösminƅségiszabványoknakmegfelelƅen.
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Ustanavljanje organizacij in/ali partnerskih mrež, ki so pomembne zaē ezmejno sodelovanje (npr. organizacije, združenja, grozdi s pravnimi osebami ali druge neprofitne
organizacijezaupravljanjeturizma),kiomogoēajoustvarjanjeinrazvojtrajnostnihturistiēnihproduktovinstoritevtertakospodbujajoskupneaktivnostiinustvarjajoprimerno
okoljezalokalnamalainsrednjapodjetja,kidelujejonapodroējuturizma.

VODILNANAELAZAIZBOROPERACIJ
Medizbirnimpostopkomsebodopolegmeril,kiveljajozaocenoprojekta,upoštevalatudinaslednjanaēela:
x

Projektirazvijajoturistiēnoponudbonaprogramskemobmoējuzdiverzifikacijoobstojeēeponudbezdodatnimielementi,kitemeljijonanaravniinkulturnidedišēini,priēemer
imajoprednostobmoēja,kisomanjrazvitanapodroējuturizma.

x

Manjšiinfrastrukturnirazvojniprojektibodopridobilipodporo,leēebodopovezanistrajnostnoturistiēnovalorizacijoelementanaravnealikulturnededišēine.

x

Projektibodopozitivnovplivalinaštevilonoēitevnaprogramskemobmoēju.

x

Z namenom blaženja negativnih uēinkov veējega števila prihodov turistov se bodo pregledali naērti za upravljanje obiskovalcev za privlaēne turistiēne destinacije, na katere se
projektinanašajoinkižeobstajajoterseizvajajo.

x

VsiprojektibodoupoštevalinaēelaokoljsketrajnostiinbodoskladnizustreznookoljskozakonodajoobehdržavinnaravniEU.Natanēneje,vokviruprojektovbotreba,koboto
primerno, izvesti presojo vplivov na okolje v povezavi z naērtovanimi posegi. Še veē, treba bo uporabiti rešitve, ko bo to mogoēe, ki vkljuēujejo ukrepe za varstvo podnebja,
prilagajanjepodnebjuinzaizboljšanjeenergetskeuēinkovitosti.Vtemsmislumorajonaložbe,kinegativnovplivajonanaravo,živalstvoinrastlinstvoternabiotskoraznovrstnost,
vsebovatitudikompenzacijskeukrepeinblažitevškode.

x

Priprojektih,kivkljuēujejoizboljšanjedostopnostidoobmoēijnaravneinkulturnededišēine,bibilotrebaupoštevatiuporabot.i.tihegaasfaltavnaseljenihobmoējih.

x

Zaprojekte,kivkljuēujejogradnjoinobnavljanjezgradb,jetrebaupoštevatistroškovnooptimalneravnienergetskeuēinkovitostiskladnozDirektivo,št.2010/31/EU;prednostno
seobravnavajoprojekti,katerihvrednostisonadstroškovnooptimalnimiravnmi.Projekti,kivkljuēujejonabavoizdelkov,morajobitiskladnizzahtevami,doloēenimivPrilogiIIIk
Direktivioenergetskiuēinkovitosti(2012/27/EU).

x

Projekti,kivkljuēujejoelementekrepitvevkljuēevanjaskupinzmanjšimimožnostmi(vkljuēnozdolgotrajnonezaposlenimiosebami,sstarejšimidelavci,zosebami,kisoprekinile
šolanje,innezadostnousposobljenimiosebami,osebamizokvarami,etniēnimimanjšinami,zRomi,spriseljenimiosebamiinzosebami,kiživijovhudirevšēini)invkljuēevanja
naēelaenakostispolov,kotjedoloēenovPriroēnikuzavkljuēitevenakostispolovEQUAL.
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x

Helyi vállalkozók és/vagy alkalmazottaik képzése és kapacitásbƅvítése a turizmushoz kapcsolódó releváns készségek területén (nyelvtanfolyamok, speciális szakmai
képzések, konferenciák, stb.), hozzájárulva a turisztikai szolgáltatások minƅségének és a versenyképességének növeléséhez, valamint közvetve a helyi a
munkahelyteremtéshez.

x
x

Modern(kommunikációs)eszközökésnépszerƾsítƅtevékenységekfejlesztéseaprogramterületturisztikaikínálataismertségénekésvonzerejéneknöveléseérdekében.
Határonátnyúlóvonatkozásúszervezetekés/vagypartnerhálózatoklétrehozása(pl.turisztikaimenedzsmentszervezetek,egyesületek,jogiszemélyiséggelbíróklaszterek
vagy egyéb nonprofit szervezetek), amelyek a fenntartható turisztikai termékek és szolgáltatások létrehozását és fejlesztését segítik elƅ, fellendítik a közös
tevékenységeketésaturizmusbantevékenykedƅhelyikisͲésközépvállalkozásokszámárakedvezƅkörnyezetetteremtenek.

APROJEKTKIVÁLASZTÁSALAPELVEI
Akiválasztásieljárássoránaprojektértékelésérevonatkozókritériumokonkívülakövetkezƅelvekisfigyelembelesznekvéve:

x

AprojektekaprogramterületturisztikaikínálatánakfejlesztéséhezjárulnakhozzáamármeglévƅkínálatͲ hozzáadottelemekkeltörténƅ–diverzifikációjával,atermészeti
éskulturálisörökségelemeirealapozva,figyelembevéve,hogyaturisztikaiszempontbólkevésbéfejlettterületeketcélzótevékenységekprioritástélveznek.

x

Kisebbmértékƾinfrastrukturálisfejlesztésekcsakabbanazesetbentámogathatók,amennyibenazokatermészetivagykulturálisörökségegyeselemeinekfenntartható
turisztikaihasznosításáhozkapcsolódnak.

x
x

Aprojekteknekpozitívkihatásaleszavendégéjszakákszámánaknövekedéséreaprogramterületen.

x

Aprojektekigazodnakakörnyezetifenntarthatóságalapelveihezésmegfelelnekavonatkozónemzetiésuniósszintƾkörnyezetvédelmiszabályozásnak.Pontosabban,a
tervezettbeavatkozásokvonatkozásában,adottesetben,környezetihatásvizsgálatelvégzésétkérhetikaprojektmegvalósításrészeként.Továbbáalehetƅségekhezmérten
szükséges az éghajlat védelmére, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és az energiahatékonyság növelésére vonatkozó intézkedések alkalmazása. Ennek
értelmébenakörnyezetre,állatͲés növényvilágra,valaminta biodiverzitásranegatívhatásokkalbíró beruházásokesetébenkompenzációséskárenyhítésiintézkedések
alkalmazásaszükséges.

x

Azon projekteknél, amelyek a természeti és kulturális örökségi helyszínek megközelíthetƅségét is tervezik javítani, figyelembe kell venniük az ún. „suttogó aszfalt”
alkalmazásátalakottterületeken.

x

Azon projekteknél, melyek építési és felújítási munkálatokat is magukban foglalnak, összhangban a 2010/31/EU irányelvvel, az energiahatékonyság költségoptimalizált
szintjének teljesítése szükséges, továbbá a költségoptimalizált szinteket meghaladó projektek elƅnyben részesülnek. Azon projekteknél, amelyek termékbeszerzést
tartalmaznak,megkellfelelniükazenergiahatékonyságrólszólóirányelv(2012/27/EU)III.mellékletébenfoglaltkövetelményeknek.

x

Elƅnybenrészesülnekahátrányoshelyzetƾcsoportok(beleértveatartósmunkanélküliszemélyek,idƅsmunkavállalók,aziskolaiképzésüketmegszakítószemélyek,az
alulképzettszemélyek,afogyatékossággalélƅk,azetnikaikisebbségek,aromák,abevándorlóiháttérrelrendelkezƅszemélyekésamélyszegénységbenélƅk)integráláͲ
sánakelƅsegítésétcélzóintézkedésekettartalmazóprojektek,ésazEQUALKézikönyvalapjánanemekköztiesélyegyenlƅségelveinekérvényesítésétcélzóprojektek.

A már meglévƅ turisztikai attrakciót érintƅ projekt esetében a látogatóͲmenedzsment terv felülvizsgálata szükséges a növekvƅ turisztikai látogatóforgalom negatív
hatásainakcsökkentéseérdekében.
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POTENCIALNIUPRAVIENCI
x

x

GLAVNECILJNESKUPINE

Lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/ustanove in njihove organizacije, na primer uprave x
nacionalnih/naravnih parkov, organi za upravljanje z gozdovi, kulturne ustanove, muzeji, lokalne akcijske
skupine,organizacije,kisokompetentnenapodroējutransporta,itn.
x
Podjetjavdržavnilasti
x

x

Nevladne organizacije, neprofitne organizacije (vkljuēno s pravnimi osebami, ki so ustanovljene skladno z
zasebnim pravom in imajo neprofitni status ter namen delovanja), turistiēna društva, organizacije za
upravljanjesturistiēnimidestinacijami

x

Cerkveneustanove/organizacijenaMadžarskem

x

Zborniceinstrokovnazdruženja

x

ESOS

Majhna in srednje velika podjetja ter posamiēni ponudniki
storitev,kisoaktivninapodroējuturizmaalipovezanihstoritev
Lokalneskupnosti
Turistiinobiskovalciizglavnihturistiēnihcentrov/magnetovin
zunajprogramskegaobmoēja

Magneti so obmoēja, ki privlaēijo najveēje število turistov; njihov seznam redno objavlja Organ upravljanja na
podlagištevilanoēitev.Manjrazvitaobmoējanapodroējuturizmasolokacije,kinisonavedenekotmagneti.
Posebna pozornost se namenja projektom, ki so usmerjeni na manj razvita obmoēja na podroēju turizma in
njihovo povezanost z magneti. Z namenom spodbujanja takšnih iniciativ projekti med izbirnim postopkom
prejmejododatnetoēke.
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POTENCIÁLISKEDVEZMÉNYEZETTEK

FSCÉLCSOPORTOK

x

Helyi, regionális, közszolgálati és állami közigazgatási intézmények és szervezeteik, mint például a nemzeti
parkok/natúrparkok igazgatósága, erdƅgazdálkodási hatóságok, kulturális intézmények, múzeumok, helyi
akciócsoportok,közlekedésiterületenilletékesekszervezetek,stb.

x

Kis és középvállalatok, valamint a turizmusban vagy az ahhoz
kapcsolódó szolgáltatások területén tevékenykedƅ egyes
szolgáltatók

x

Államitulajdonbanlévƅvállalatok

x

Helyiközösségek

x

nemͲkormányzati szervezetek, nonͲprofit szervezetek (beleértve a magánjogi alapon létrehozott jogi
személyeket,amelyeknonprofitokésközhasznútevékenységetvégeznek),turisztikaiegyesületek,turisztikai
desztinációmenedzsmentszervezetek

x

A fƅ turisztikai központok/mágnesekbƅl valamint
programterületenkívülrƅlérkezƅturistákéslátogatók

x

Egyháziintézmények/szervezetekMagyarországon

x

Kamarákésszakmaitársulások

x

EurópaiTerületiEgyüttmƾködésiTársulások(ETT)

a

A »turisztikai mágnesek« a legtöbb turistát vonzó területek; melyeknek az eltöltött
vendégéjszakákszámaalapjánkészültlistájátaProgramIrányítóHatóságarendszeresen
közzéteszi. Azok a »turisztikai szempontból kevésbé fejlett területek«, amelyek nem
szerepelnekaturisztikaimágneseklistáján.
Kiemelt figyelmet kapnak azok a projektek, amelyek a turisztikai szempontból kevésbé
fejlettterületekre,ésazokturisztikaimágnesekhezvalókapcsolásárairányulnak.Azilyen
típusú kezdeményezések ösztönzéseként a projektek többletpontot kapnak a kiválasztási
eljárássorán.
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PREDNOSTNAOS2:REGIJASODELOVANJA
SPECIFINICILJ

Proraēun
3,29MEUR

Poveēatizmogljivostisodelovanjaznamenomdoseganjavišjeravnizrelostivēezmejnihodnosih.

UKREPI,KIJIMJENAMENJENAPODPORA
Institucionalnosodelovanje–izmenjavaizkušenj,znanja,dobrihpraks,krepitev,zagovorništvoingradnjazmogljivostizarelevantnejavneorganeindeležnike–morabitiusmerjenov
boljeorganiziraneprocese,kipoveēujejopotencialzauresniēevanjedoseženihrezultatov.Projektimorajociljatikustvarjanjutrajnostnihstrateškihpartnerstevvustreznihsektorjih.
Sodelovanjelahkopotekanarazliēnihpodroējih,kotso:
x

varstvookolja,energetskauēinkovitost,obnovljivaenergija;

x

socialnestoritve(socialneinovacije),zdravstvo,priēemerseobravnavanarašēajoēešteviloproblemovnaobmoējunapodroējudružbenihizzivov,npr.staranja,upadanjaštevila
prebivalcevitn.;

x

zaposlovanjespomoējorazvijanjaorganizacijskihprocesov,skupnihukrepovininiciativzapoveēevanjekakovostijavnihstoritevvsektorju;

x

prostorskonaērtovanje,regionalnirazvoj,uēinkovitejšeinuspešnejšepolitikenapodroējunapodlagiboljšegakoordiniranjainrazvoja;

x

dostopnostinšezlastiusklajevanjeēezmejnegajavnegatransporta;

x

civilnazašēitainprepreēevanjeterupravljanjeskupnihtveganjspoveēevanjemzmogljivostizaprepreēevanjeinintervencijevprimerihēloveškihalinaravnihizrednihrazmer;

x

sodelovanjenapodroējukulturespoveēevanjeminstitucionalnekapacitetedeležnikovzaohranjanjemultietniēnegakulturnegaokoljanaprogramskemobmoēju.

VODILNANAELAZAIZBOROPERACIJ
Medizbirnimpostopkomsebodopolegmeril,kiveljajozaocenoprojekta,upoštevalatudinaslednjanaēela:
x

Projektimorajoimetijasenciljrazvijanjainstitucionalnihzmogljivostivsehsodelujoēihpartnerjev.

x

e so naērtovane, morajo biti manjše naložbe ustrezno utemeljene, prinašati morajo jasno dodano vrednost in ne smejo predstavljati glavnega cilja projektov. Za projekte, ki
vkljuēujejogradnjoinobnavljanjezgradb,jetrebaupoštevatistroškovnooptimalneravnienergetskeuēinkovitostiskladnozDirektivo,št.2010/31/EU;prednostnoseobravnavajo
projekti, katerih vrednosti so nad stroškovno optimalnimi ravnmi. Projekti, ki vkljuēujejo nabavo izdelkov, morajo biti skladni z zahtevami, doloēenimi v Prilogi III k Direktivi o
energetskiuēinkovitosti(2012/27/EU).

x

Obupoštevanjuizkušenjpriēezmejnemsodelovanjunaobmoējumorajobitiprojektinamenjeniuresniēevanjurezultatovprojektov,kisobiliizvedenivpreteklosti.

x

VsiprojektimorajoupoštevatinaēelaokoljsketrajnostiinbitiskladnizustreznookoljskozakonodajoobehdržavinnaravniEU.

x

Projekti,kivkljuēujejoelementekrepitvevkljuēevanjaskupinzmanjšimimožnostmi(vkljuēnozdolgotrajnonezaposlenimiosebami,sstarejšimidelavci,zosebami,kisoprekinile
šolanje,innezadostnousposobljenimiosebami,osebamizokvarami,etniēnimimanjšinami,zRomi,spriseljenimiosebamiinzosebami,kiživijovhudirevšēini)invkljuēevanja
naēelaenakostispolov,kotjedoloēenovPriroēnikuzavkljuēitevenakostispolovEQUAL.
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2. PRIORITÁSITENGELY:EGYÜTTMqKÖDSRÉGIÓ
Költségvetés

SPECIFIKUSCÉLKITqZÉS

3,29MEUR

Azegyüttmƾködésikapacitásnöveléseahatáronátnyúlókapcsolatokmagasabbszínvonalának eléréseérdekében.

TÁMOGATHATÓTEVÉKENYSÉGEK/INTÉZKEDÉSEKKÖRE
Az intézményi együttmƾködésnek – tapasztalat, tudás és legjobb gyakorlatok cseréje, a releváns hatóságok és érdekelt felek szerepének megerƅsítése, támogatása és
kapacitásépítése–olyanjobbanszervezettfolyamatokrakellirányulnia,melyekazelérteredményeknagyobbhasznosításilehetƅségéteredményezik.Aprojekteknekatartós
stratégiaipartnerségeklétrehozásátkellmegcélozniukazérintettágazatokban.Azegyüttmƾködéskülönbözƅterületekenfolyhat,úgymint:

x
x

környezetvédelem,energiahatékonyság,amegújulóenergia;

x

foglalkoztatás: intézményi/szervezeti folyamatok, közös intézkedések és kezdeményezések fejlesztésén keresztül, az ágazat közszolgáltatásainak minƅségfejlesztése
érdekében;

x
x
x

területfejlesztés,regionálisfejlesztés,ajobbkoordinációra,hatékonyabbéseredményesebbszakpolitikáraalapozva;

x

szociális szolgáltatások (szociális innováció), egészségügy, ahol a szociális kihívások területénͲmint pl. a lakosság öregedése, a népességcsökkenés, stb.Ͳfelmerül ƅ
növekvƅproblémákatkellkezelni;

megközelíthetƅség,különöstekintettelahatáronátnyúlótömegközlekedésösszehangolására;
polgári védelem, valamint közös kockázat megelƅzés és kezelés kapacitásnövelés által az ember által okozott vagy természeti veszélyhelyzetek megelƅzése,
megakadályozása;
kulturálisegyüttmƾködésazérdekeltfelekintézményikapacitásánaknöveléseáltalaprogramterülettöbbnemzetiségƾkultúrájánakmegƅrzéseérdekében.

APROJEKTKIVÁLASZTÁSALAPELVEI
Akiválasztásieljárássoránaprojektértékelésérevonatkozókritériumokonkívülakövetkezƅelvekisfigyelembelesznekvéve:
x

Aprojekteknekvilágoscélkitƾzésselkellrendelkezniükabevontpartnerekintézményikapacitásánakfejlesztésérevonatkozóan.

x

Amennyibentervezik,kisléptékƾinfrastrukturálisfejlesztésterƅsenindokoltesetben,egyértelmƾhozzáadottértéketképviselve,nemfƅcélkitƾzéstképviselvetartalmazhatnaka
projektek. Az építést és felújítást tartalmazó projektek esetében, összhangban a 2010/31/EU irányelvvel, az energiahatékonyság költségoptimalizált szintjének teljesítése
szükséges,továbbáaköltségoptimalizáltszinteketmeghaladóprojektekelƅnybenrészesülnek.Azonprojekteknél,amelyektermékbeszerzésttartalmaznak,megkellfelelniükaz
energiahatékonyságrólszólóirányelv(2012/27/EU)III.mellékletébenfoglaltkövetelményeknek.

x

Aterületenszerzetthatáronátnyúlótapasztalatokfigyelembevételévelaprojekteknekamúltbanlebonyolítottprojektekeredményeinekkiaknázásrakelltörekedniük.

x

Mindenprojektnekfigyelembekellvennieakörnyezetifenntarthatóságelveitésösszhangbanlenniemindkétországvonatkozókörnyezetijogszabályaival.
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POTENCIALNIUPRAVIENCI

GLAVNECILJNESKUPINE

x

Lokalne,regionalneindržavnejavneuprave/ustanoveinnjihoveorganizacije

x

x

Nevladneorganizacije

x

Izobraževalneustanove,vkljuēnozrehabilitacijskimicentri

Lokalne,regionalneindržavnejavneuprave/ustanove,ki
delujejovsektorjih,nakateresenanašajospecifiēnevrste
ukrepov

x

Zdravstveneustanove,ponudnikisocialnihstoritev

x

Lokalneskupnostinaprogramskemobmoēju

x

Uradizazaposlovanje,razliēneoblikestrokovnihzbornic

x

x

Kulturneustanoveinorganizacije

Javnost,kiimakoristiodizboljšanjazmogljivosti
organizacij/ustanov,kisovkljuēenevsodelovanje

x

Deležnikinapodroējuprepreēevanjatveganjinobvladovanjaizrednihrazmer

x

ESOS
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Elƅnybenrészesülnekahátrányoshelyzetƾcsoportok(beleértveatartósmunkanélküliszemélyek,idƅsmunkavállalók,aziskolaiképzésüketmegszakítószemélyek,azalulképzett
személyek, a fogyatékossággal élƅk, az etnikai kisebbségek, a romák, a bevándorlói háttérrel rendelkezƅ személyek és a mélyszegénységben élƅk) integrálásának elƅsegítését
célzóintézkedésekettartalmazóprojektek,ésazEQUALKézikönyvalapjánanemekköztiesélyegyenlƅségelveinekérvényesítésétcélzóprojektek.

POTENCIÁLISKEDVEZMÉNYEZETTEK

FSCÉLCSOPORTOK

x

Helyi,regionálisésállamiközigazgatásiintézményekésszervezeteik

x

x

NemͲkormányzatiszervezetek

az indikatív típusú tevékenységek által célzott ágazatokban
aktívhelyi,regionálisésállamiközigazgatásiintézmények

x

Oktatásiintézmények,beleértvearehabilitációsközpontokatis

x

aprogramterülethelyiközösségei

x

Egészségügyiintézmények,szociálisszolgáltatástnyújtószervezetek

x

x

Munkaügyihivatalok,különbözƅszakmaikamarák

azegyüttmƾködésbenbevontszervezetek/intézmények
kapacitásbƅvítésénekelƅnyeitélvezƅnyilvánosság.

x

Kulturálisintézményekésszervezetek

x

Kockázatmegelƅzésbenésavészhelyzetekkezelésébenérintettfelek

x

EurópaiTerületiEgyüttmƾködésiTársulások(ETT)
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STRUKTUREUPRAVLJANJA
ZaizvajanjeProgramasodelovanjaInterregVͲASlovenijaͲMadžarskabodoodgovorniinbodovnjemsodelovalinaslednjiorgani/ustanove:

Organ/Telo

Nazivorgana/telesainoddelkaalienote

Organupravljanja(OU)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad za
evropskoteritorialnosodelovanjeinfinanēnemehanizme,Sektorzaupravljanjeēezmejnih
programov

Organzapotrjevanje(OP)

JavniskladRepublikeSlovenijezaregionalnirazvojinrazvojpodeželja


Revizijskiorgan(RO)

MinistrstvozafinanceRepublikeSlovenije,UradzanadzorproraēunaRepublikeSlovenije

Skupnisekretariat(SS)

Skupni sekretariat, ki ga gosti Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finanēne mehanizme,
Sektorzaupravljanjeēezmejnihprogramov

Telesa,kiizvajajokontrolnenaloge

Telesa,kisoodgovornazaizvajanjerevizijskihnalog

Nadzorniodbor(NO)



SlužbaVladeRepublikeSlovenijezarazvojinevropskokohezijskopolitiko,Uradza
evropsko teritorialno sodelovanje in finanēne mehanizme, Sektor za evropsko
teritorialnosodelovanje



UradSzéchenyiProgramOfficeNonͲprofitLtd.(SZPO)



Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Urad za nadzor proraēuna Republike
Slovenije



Generalnidirektoratzarevizijoevropskihskladov,Madžarska

Sestavljajo ga predstavniki OU, nacionalnih organov in Evropske komisije ter drugi
relevantni javni organi in deležniki. lani NO morajo spoštovati naēela partnerstva in
upravljanjanaveēravneh.
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INTÉZMÉNYRENDSZER
AzInterregVͲASzlovénia–MagyarországEgyüttmƾködésiProgrammegvalósításábanakövetkezƅhatóságok/intézményekvesznekrészt:

Hatóság/Szervezet

Ahatóság/szervezetésszervezetiegységmegnevezése

IrányítóHatóság(IH)

Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelƅs Kormányhivatala,
Európai Területi Együttmƾködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért Felelƅs Iroda,
HatáronÁtnyúlóProgramokIrányításiFƅosztály

IgazolóHatóság(IgH)

SzlovénKöztársaságRegionálisFejlesztésiésVidékfejlesztésiAlapja

EllenƅrzƅHatóság(EH)

Szlovén KöztársaságPénzügyminisztériuma, Szlovén KöztársaságKöltségvetési Felügyeleti
Hivatala

KözösTitkárság(KT)

A Közös Titkárságnak a Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért
felelƅs Kormányhivatala, az Európai Területi Együttmƾködésekért és Finanszírozási
Mechanizmusokért Felelƅs Iroda, a Határon Átnyúló Programok Irányítási Fƅosztálya ad
otthont.

Az(elsƅszintƾ)ellenƅrzésifeladatokatellátószervezetek

Azauditfeladatokvégrehajtásáértfelelƅsszervezetek:

MonitoringBizottság(MB)



Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós Politikáért felelƅs
Kormányhivatala, Európai Területi Együttmƾködésekért és Finanszírozási
MechanizmusokértFelelƅsIroda,EurópaiTerületiEgyüttmƾködésiFƅosztály



SzéchenyiProgramirodaNonprofitKft.(SZPI)



Szlovén Köztársaság Pénzügyminisztériuma, Szlovén Köztársaság Költségvetési
FelügyeletiHivatala



EurópaiTámogatásokatAuditálóFƅigazgatóság,Magyarország

Az Irányító Hatóság, a Nemzeti Hatóságok és az Európai Bizottság, valamint az illetékes
hatóságokésérintettfelekdelegáltképviselƅibƅlállössze.Az MB(MonitoringBizottság)
tiszteletbentartjaapartnerségésatöbbszintƾirányításalapelveit.
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