Pályázati felhívás

A Határon Átnyúló Programok Irányítási Osztály Európai Területi Együttműködésekért és
Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Irodája a Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai
Kohéziós Politikáért Felelős Kormányhivatala (Kotnikova 5, 1000 Ljubljana) képviseletében, a Szlovén
Köztársaság költségvetése megvalósításával kapcsolatos eljárási szabályok 219. cikke alapján

az Interreg V-A Szlovénia - Magyarország Együttműködési Program
keretében az alábbi Pályázati Felhívást teszi közzé:
(hivatkozási szám: 4300-116/2015)
1. Irányító Hatóság
Irányító Hatóságként a Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős
Kormányhivatala (Kotnikova 5, 1000 Ljubljana) képviseletében a Határon Átnyúló Programok Irányítási
Osztály Európai Területi Együttműködésekért és Finanszírozási Mechanizmusokért felelős Irodája jár
el.
Az Irányító Hatóság az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) szerződéskötést végző hatósága.
2. Jogi alapok
-

-

-

-

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK (2006. július 11.) tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamennyi módosításával együtt,
Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai
Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott
támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről, valamennyi módosításával együtt;
Az Európai Bizottság 1301/2013/EU (2013. december 17.) rendelete az Európai Regionális
Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről
szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,
valamennyi módosításával együtt,
Az Európai Parlament és a Tanács 1302/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az európai
területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások
létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében
történő módosításáról,
A CCI 2014TC16RFCB053 számú Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési
Program, melyet az Európai Bizottság C (2015)6551 számú döntésével 2015. szeptember 18án hagyott jóvá, minden módosításával együtt.

3. Pályázati Felhívás
A jelen Pályázati Felhívást az Irányító Hatóság jelenteti meg. A felhívás a dokumentum 7. pontjában
meghatározott pályázókra vonatkozik.
A 2014-2020-as programperiódusban az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési
Program (Interreg SI-HU EP) felhívja a program keretében indított egyedi beruházási prioritásokhoz
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kapcsolódóan a Kedvezményezetteket arra, hogy a jelen Nyílt Pályázati Felhívás keretében
pályázatokat nyújtsanak be.
A Pályázati Csomag, melybe beletartozik a Megvalósítási Kézikönyv Kedvezményezettek számára, a
Vezető Partneri Nyilatkozat, a Projektpartneri Nyilatkozat, a Támogatási Szerződés és a Partnerségi
Megállapodás mintája, valamint az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program, a
www.si-hu.eu honlapon érhető el.
4. A Pályázati Felhívás tárgya
Az Interreg SI-HU Együttműködési Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az Európai
Területi Együttműködés keretében támogatja. A jelen Pályázati Felhívás olyan projektek
társfinanszírozását végzi az ERFA keretből, amelyek hatékonyan járulnak hozzá a Program átfogó
célkitűzéseinek megvalósulásához, melyek az alábbiak:
a Régió olyan területté válik, amely vonzó élethelyet, munkahelyet, befektetési lehetőséget biztosít
úgy, hogy a helyi természeti és kulturális értékekre épít a turizmusban, ezen keresztül katalizálva a
teljes térség fejlődését, másrészről pedig megcélozza a közös határtérségi problémák megoldását
határon átnyúló együttműködés szintjén.
A jelen Pályázati Felhívás tárgya az alábbi prioritási tengelyekhez és a kapcsolódó specifikus
célkitűzésekhez illeszkedő projektek társfinanszírozása:
1. Prioritási tengely: Vonzó régió
6(c) beruházási prioritás: A természeti és kulturális örökségek megőrzése, védelme, elősegítése és
fejlesztése
Specifikus célkitűzés: A programterület vonzerejének növelése a fenntartható
turisztikai kínálat határon átnyúló integrációján és diverzifikációján keresztül, a
kulturális és természeti örökség védelmére, valamint a főbb turisztikai
vonzáskörzetekhez kapcsolódó, kevésbé fejlett vidéki területek, agrártelepülések
termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztésére alapozva.
2. Prioritási tengely: Együttműködő régió
11(b) beruházási prioritás: A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és
eredményes közigazgatás kialakítása az ERFA feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási
rendszerek és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítése által
Specifikus célkitűzés: Az együttműködési kapacitás növelése a határon átnyúló
kapcsolatok magasabb színvonalának elérése érdekében.
A projekteknek eredményorientált megközelítést kell alkalmazniuk. Világosan le kell vezetni a projekt
intervenciós logikájának illeszkedését (pl. projekt-specifikus célkitűzések, tevékenységek, outputok
és várt eredmények tekintetében) az elérni kívánt programspecifikus célkitűzésekhez.
Az egyes prioritási tengelyekkel és a programspecifikus célkitűzésekkel kapcsolatos részletesebb
információ az indikatív tevékenységeket, kedvezményezetteket és célcsoportokat is beleértve, az
Interreg SI-HU EP dokumentum 2. fejezetében található. Annak érdekében, hogy a projekt
megfeleljen a Program elvárásainak, kötelező elolvasni és figyelembe venni az egyes prioritási
tengelyekhez és az azokhoz tartozó specifikus célkitűzésekhez kapcsolódó leírásokat.
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A jelen Pályázati Felhívás keretében a projekt a fenti prioritási tengelyek és programspecifikus
célkitűzések közül csak egyhez kapcsolódhat, még ha az adott projekt keretében olyan
tevékenységek is előfordulnak, melyek más prioritásokhoz is kapcsolódnak.
A tevékenységeknek határon átnyúló hatást kell kifejteniük a jogosult programterületen.
A Kedvezményezettek kötelesek együttműködni a projektek kidolgozásában és megvalósításában.
Ezen túlmenően közösen kell biztosítaniuk vagy a tevékenységekhez szükséges személyzetet, vagy a
finanszírozást, esetlegesen mindkettőt.
A projektpartnereknek a határon átnyúló együttműködési kritériumok közül legalább hármat
teljesíteniük kell: közös kidolgozás (kötelező), közös megvalósítás (kötelező), közös személyzet és közös
finanszírozás.
5. Rendelkezésre álló pénzügyi források, társfinanszírozási arány és projektméret
A tevékenységek társfinanszírozásának céljára az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból
13.295.015 euró áll rendelkezésre.
A támogatási forrás a prioritási tengelyek között az alábbiak szerint oszlik meg:
Prioritási tengely

ERFA
támogatás euróban
10.000.000,00

Vonzó régió
Együttműködő régió

3.295.015,00

Összesen

13.295.015,00

A Program keretében csak az elszámolható költségek társfinanszírozására van lehetőség. Az ERFA
társfinanszírozás az összköltség max. 85%-át teheti ki; és annak minimum 15%-át más forrásból kell
biztosítani.
A Program keretében támogatható projekteknek az 1. Prioritás tengely keretében minimum 50.000
euró, a 2. Prioritási tengely keretében minimum 20.000 euró ERFA forrást kell igényelniük. A
maximális ERFA támogatási összeg az 1. Prioritási tengely esetében 2.000.000 euró, a 2. Prioritási
tengely esetében pedig 350.000 euró.
6. Programterület
Az Interreg SI-HU Program programterülete az alábbi NUTS 3 szintű területi egységeket foglalja
magában:
-

a Szlovén Köztársaságban: Pomurje és Podravje régió;
Magyarországon: Zala és Vas megye
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7. Jogosult pályázók
Az Interreg SI-HU Program keretében az alábbi szervezetek jogosultak pályázni:

-

1. Prioritási tengely (6c beruházási prioritás):
helyi, regionális, közszolgálati és állami közigazgatási intézmények és szervezeteik, pl.
nemzeti parkok/natúrparkok igazgatósága, erdőgazdálkodási hatóságok, kulturális
intézmények, múzeumok, helyi akciócsoportok, közlekedési területen illetékes szervezetek
stb.
állami tulajdonú vállalatok
nem-kormányzati szervezetek, non-profit szervezetek (beleértve a magánjogi alapon
létrehozott jogi személyeket, amelyek non-profitok és közhasznú tevékenységet végeznek),
turisztikai egyesületek, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek
egyházi intézmények/szervezetek Magyarországon
kamarák és szakmai szövetségek
Európai Területi Társulások (ETT)

-

2. Prioritási tengely (11b beruházási prioritás):
helyi, regionális, közszolgálati és állami közigazgatási intézmények és szervezeteik
nem-kormányzati szervezetek
oktatási intézmények, beleértve a rehabilitációs központokat
egészségügyi intézmények, szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek
munkaügyi hivatalok, különféle szakmai kamarák
kulturális intézmények és szervezetek
kockázat megelőzésben és vészhelyzetek kezelésében érintett felek
Európai Területi Társulások (ETT)

-

-

A pályázat benyújtásának minimális követelménye, hogy a projektben legalább egy szlovén és egy
magyar partner, vagy egy, a résztvevő tagállamok egyikében regisztrált, mindkét tagállamból
származó tagokból álló ETT vegyen részt.
A Vezető Partner székhelyének a programterületen belül kell lennie. A programterületen kívüli, de
Európai Unión belüli székhelyű intézmények csak projektpartnerként vehetnek részt. A
programterületen kívüli székhelyű Vezető Partner részvétele akkor lehet indokolt, ha valamely
szakmai kérdésben törvényileg felhatalmazott és kizárólagos hatáskörrel bír, feltéve, hogy
jogszabályilag meghatározott illetékességgel vagy feladatkörrel rendelkezik a programterület bizonyos
részeire nézve.
A programterületen kívüli, de Európai Unión belüli székhelyű pályázók csak megfelelően indokolt
esetben lehetnek projektpartnerek. Kérjük azt is figyelembe venni, hogy a projekt jóváhagyása esetén
a programterületen kívül eső uniós régiókból jövő partnerek hatékony közreműködését érinti az a
feltétel, hogy a székhelyük szerinti tagállamok elfogadják az irányításra, ellenőrzésre és auditra
vonatkozó összes előírást.
Minden partnernek rendelkeznie kell a Programban való részvételhez szükséges jogi, pénzügyi és
működési kapacitással.
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8. Jogosultsági időszak
A jogosultsági időszak legkorábban 2015. január 1-jén kezdődhet. A projekt záró dátumát a
támogatási szerződés határozza meg, és ez nem lehet későbbi, mint 2022. december 31.
9. Futamidő
A program keretében támogatható projektek megvalósításának futamideje maximum 36 hónap lehet.
10. Jogosult költségek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Személyi költségek
Irodai és adminisztrációs költségek
Utazási és szállásköltségek
Külső szakértői és szolgáltatási költségek
Eszközök költsége
Infrastrukturális és építési beruházások költsége

A támogatható költségek részletes leírását a Megvalósítási Kézikönyv (4. rész) tartalmazza.
A jogosultsági időszak legkorábban 2015. január 1-jén kezdődhet. Csak az a költség számolható el,
amely a projekt futamideje alatt merült fel (kivéve a projekt előkészítésével kapcsolatos költség és az
utolsó beszámolási időszakban felmerült költségek, melyeket legkésőbb a projekt záró dátumától
számított 30 napon belül ki kell fizetni).
11. Segítségnyújtás a projektfejlesztés során
A pályázók a projekt benyújtását megelőzően át kell, hogy tanulmányozzanak minden, a Pályázati
Felhíváshoz kapcsolódó dokumentumot. Kérdésekkel e-mailen keresztül a Közös Titkársághoz lehet
fordulni.
A KT a projektfejlesztés és a pályázatok elkészítése kapcsán az alábbi információkat és támogatást
nyújtja:
a Programmal és a Pályázati Felhívással kapcsolatos információk;
a pályázatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos információk;
A tagállamok képviselői (a Nemzeti Hatóságok) a projekt tartalmához speciálisan kapcsolódó
kérdésekben nyújtanak segítséget, ideértve az állami támogatások (State Aid) körét és a
projektpartnerek keresését is.
Az elérhetőségeket a Megvalósítási Kézikönyv 2. rész, 2.1. fejezete tartalmazza, valamint
megtalálhatóak a Program honlapján is.
A tervezett tájékoztató workshopokra vonatkozó információ és a Gyakran Ismételt Kérdések a www.sihu.eu honlapon érhetők el.
12. A pályázat benyújtása
Pályázat a Pályázati Felhívás közzétételétől annak lezárásáig bármikor benyújtható, mindaddig,
amíg a források rendelkezésre állnak. A pályázatok a Pályázati Felhívás közzétételétől kezdve
folyamatosan benyújthatóak.
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Az első benyújtási határidő 2016. február 12. Az ezt követő pályázati benyújtási határidők a Program
honlapján (www.si-hu.eu) minimum két hónappal a határidő előtt elérhetőek lesznek. A Monitoring
Bizottság azokról a pályázatokról hoz döntés, melyek az adott MB ülés előtt kellő időben beérkeztek,
és minden feltételnek megfelelnek.
A pályázatot a Vezető Partnernek kell benyújtania. A benyújtás kizárólag az elektronikus monitoring
rendszeren (eMS) keresztül történhet. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell minden szükséges
adatot, valamint a Pályázat Formanyomtatvány Megvalósítási Kézikönyv szerinti mellékleteinek aláírt
és beszkennelt változatát.
A Pályázati Csomag az alábbi honlapon található: www.si-hu.eu.
13. Projektkiválasztás
A projektek kiválasztása a beérkezett pályázatok szabványosított eljárás keretében történő
értékelésén alapul, amely szem előtt tartja az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elveit. A pályázat
kizárólag az eMS rendszeren keresztül nyújtható be szabályosan.
A projektkiválasztási eljárás két részből áll:
Adminisztratív megfelelőség és jogosultsági vizsgálat
Minden projektnek teljesítenie kell az adminisztratív és jogosultsági feltételeket. A projekt tartalmi
értékelésére csak azoknál a projekteknél kerül sor, amelyek az adminisztratív és jogosultsági
feltételeknek teljes mértékben megfelelnek.
Amennyiben az adminisztratív vizsgálat során eltérésre, illetve egyes dokumentumok hiányára derül
fény, úgy a projekt az eMS rendszerben elutasításra kerül bármilyen tisztázó vagy hiánypótlásra
történő felhívás nélkül. A pályázóknak lehetőségük van a következő határidők egyikéig a javított
pályázat újbóli benyújtására.
Tartalmi értékelés
Azon projektek esetében, melyek megfeleltek az adminisztratív megfelelőségi és a jogosultsági
ellenőrzésen, az alábbi szempontok alapján tartalmi értékelésre is sor kerül (a részleteket lásd a
Megvalósítási Kézikönyv 3. rész, 1.5.1 fejezetében):
• stratégiai értékelési szempontok
• működési értékelési szempontok
A beruházási prioritáshoz tartozó specifikus jogosultsági kritériumoknak és irányelveknek való
megfelelés az értékelés során különös figyelemben részesül.
A tartalmi értékelés során összesen 107 pont érhető el (100%). Minden projektnek legalább 60%-ot
ill. 64 pontot el kell érnie. A 64 pontot el nem érő projektek elutasításra kerülnek. A 64-74 pontot
elérő projekteket az MB soron következő ülésén megtárgyalja, hogy ezek vagy halasztásra vagy
elutasításra kerüljenek. A minimum 70%-ot ill. 75 pontot elérő projekteket az MB soron következő
ülésén megtárgyalja, hogy ezek jóváhagyásra, elhalasztásra, elutasításra, vagy tartaléklistára
kerüljenek.
Az értékelési eljárás során alkalmazandó pontozás részleteit a Pályázati Csomag részét képező
Megvalósítási Kézikönyv 3. rész, 1.5.1 fejezete tartalmazza.
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Azok a projektek, melyekről az MB a tartalmi értékelés követően úgy határoz, hogy elutasításra
kerülnek, ugyanazon projektkoncepcióval és partnerséggel nem pályázhatnak még egyszer az Interreg
SI-HU támogatás elnyerésére.
14. A projektek jóváhagyása
A projektekre vonatkozó végső döntést az Interreg SI-HU Program Monitoring Bizottsága hozza meg.
A MB, a projekt minősége és azok programcélokhoz való hozzájárulása alapján, formális döntést hoz a
projekt jóváhagyásáról vagy elutasításáról.
15. Tájékoztatás a projekt kiválasztásáról
Az Irányító Hatóság, az MB döntése alapján, a döntést követő 30 naptári napon belül tájékoztatja a
Vezető Partnert a projekt jóváhagyásáról/elhalasztásáról/elutasításáról/tartaléklistára helyezéséről.
16. A pályázati felhívás módosítása
A Pályázati Felhívás, illetve a Pályázati Csomag módosítása esetén a módosítások az alábbi
honlapokon kerülnek közzétételre: www.si-hu.eu és www.szechenyi2020.hu.
A jelen Pályázati Felhívás módosításai a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyében is megjelennek.
A pályázók kötelesek a Pályázati Felhívás és a Pályázat Csomag fent vázolt módon közzétett
módosításait figyelembe venni.
17. Nyelv
A Pályázati Felhívás és a Pályázati Csomag szlovén, magyar és angol nyelven kerül közzétételre.
Amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Csomag szlovén és magyar nyelvű szövegverziója
között eltérés merül fel, úgy a harmonizált angol nyelvű verzió szolgál a tisztázás eszközéül.
A pályázatot kétnyelvűen, szlovén ÉS magyar nyelven kell benyújtani, kivéve a projekt
összefoglalóját, melyet szlovén, magyar és angol nyelven is szükséges benyújtani. Eltérések esetén a
Vezető Partner anyanyelve mérvadó.
A pályázóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a szlovén és a magyar nyelvű szöveg azonos és
érthető legyen.
18. Egyéb rendelkezések
A Pályázati Felhívás eredménye nyilvános információ, ezért az ERFA Támogatási Szerződésnek a
kiválasztott Vezető Partnerekkel való aláírását követően a www.si-hu.eu honlapon közzétételre kerül.
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