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PÁLYÁZATI CSOMAG

� Megvalósítási Kézikönyv Kedvezményezettek számára, 

� Vezető Partner nyilatkozat minta, 

� Projekt Partner nyilatkozat minta, 

� Támogatási Szerződés minta, 

� Partnerségi Megállapodás minta  
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MEGVALÓSÍTÁSI 
KÉZIKÖNYV 

KEDVEZMÉNYEZETTEK 
SZÁMÁRA
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NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

• KI? Irányító Hatóság - GODC 
• MIKOR? 2015. december 18, első benyújtási határidő 

2016. február 12. 
• HOL? Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

www.si-hu.eu weboldal (pályázati csomag) 
• KIK AZ ÉRINTETTEK?  Szlovén és magyar pályázók 
• FINANSZÍROZÁS FORRÁSA? ERFA forrás 
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A PARTNERSÉG ÖSSZETÉTELE

• 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 projektpartnerek javasolt maximális száma: 6)

• A VP székhelyének a programterületen 

belül kell lennie

(kivételes esetektől eltekintve)
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Projektméret és Futamidő
PROJEKTMÉRET:
� 1. Prioritási tengely: minimum 50.000 euró ERFA 

nem több, mint 2.000.000 euró ERFA 
� 2. Prioritási tengely: minimum 20.000 euró ERFA 

nem több, mint 350.000 euró ERFA 

FUTAMIDŐ:
� maximum 36 hónap 
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TÁRSFINANSZÍROZÁSI ARÁNY

� 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. 
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A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
KÖVETELMÉNYEI

� közös kidolgozás (kötelező)
� közös megvalósítás (kötelező)
� közös személyzet

� közös finanszírozás
A projektpartnereknek a projekt támogathatóságához az alábbi 
határon átnyúló együttműködési kritériumok közül legalább 
hármat teljesíteniük kell! 
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A PROJEKTEK KEZDŐ ÉS ZÁRÓ DÁTUMA

� A projekt legkorábban 2015. január 1-én 
kezdődhet.

� A projekt záró dátumát a Támogatási 
Szerződés határozza meg (nem később 
mint 2022.12.31.).
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ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (State Aid)

� Az állami támogatás (State Aid) definíciója szerint a belső 
piaccal összeegyeztetetlen a tagállamok által vagy állami 
forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, 
amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk 
termelésének előnyben részesítése által torzítja a 
versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a 
tagállamok közötti kereskedelmet.
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A PROJEKT KIDOLGOZÁSA
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megfelelő projektköltségvetés készítése

a projekt kommunikács tervének 
kidolgozása

az irányítási struktúra meghatározása

világos és következetes intervenciós 
logika és munkaterv kidolgozása

a megfelelő partnerség felállítása

a projektötlet megfelelőségének 
megvitatása és értékelése

PROJEKTÖTLET
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• Eredményekre összpontosítani (a projekt 
beavatkozási logikájának kidolgozása fontos, 
melynek koherensnek kell lennie a Program 
specifikus célkitűzéseivel) 

• Az output indikátorok és eredmények 
fenntarthatósága 

• Megfelelő projektpartnerség létrehozása és 
hatékony és eredményes projektirányítási 
struktúra kialakítása 

• Megfelelő projektkommunikáció felépítése
• Megfelelő projektköltségvetés összeállítása
• Horizontális elvek (fenntartható fejlődés, 

esélyegyenlőség és a diszkrimináció tilalma, 
férfiak és nők egyenlősége)   



A PROJEKT 
BEAVATKOZÁSI 
LOGIKÁJA
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probléma

Mi az 
azonosított 
probléma?

változás

Milyen változásra van 
szükség?

A javasolt változás
mennyiben
illeszkedik a Program 
célkitűzéseihez?

specifikus 
célkitűzés

Melyek a projekt 
célkitűzései, 
milyen az 
alaphelyzet és mik 
a célok?

tevékenységek/ 
outputok

Mely 
tevékenységek/outputo
k vezetnek el a 
változáshoz?

Mely célcsoportok 
kerülnek bevonásra?

eredmények

Melyek a projekt 
eredményei?

Hogyan lehet 
biztosítani az 
eredmények 
fenntartható-
ságát?

Milyen változásra van 
szükség a 
programterületen?

Hogyan segítik elő a  
projekt eredményei a 
szükséges változást?
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Új, innovatív turisztikai 
termékek és 

szolgáltatások közös 
fejlesztése a vidéki 

térségekben 
elősegítése fejlesztése

(6c) A természeti és 
kulturális örökségek

megőrzése, védelme, 
elősegítése és fejlesztése

1. Prioritási 
tengely/beruházási prioritás

Támogatható
tevékenységek

Kimeneti idikátorok
Programspecifikus
eredményindikátorok

Vendégéjszakák száma
a programtérségben

Újonnan fejlesztett
határon átnyúló turisztikai
termékek és szolgáltatások

száma



A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
� Pályázat a Pályázati Felhívás közzétételétől annak lezárásáig 

bármikor benyújtható, mindaddig, amíg a források 
rendelkezésre állnak. 

� A következő pályázati benyújtási határidő a soron következő 
Monitoring Bizottsági ülésen kerül megtárgyalásra és ezt 
követően a honlapon kerül közzétételre. 

� A pályázatot a Vezető Partnernek kell benyújtania. A benyújtás 
kizárólag az elektronikus monitoring rendszeren (eMS) keresztül 
történhet. 

� A pályázatot kétnyelvűen, szlovén ÉS magyar nyelven kell 
benyújtani, kivéve a projekt összefoglalóját, melyet szlovén, 
magyar és angol nyelven is szükséges benyújtani. 
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PROJEKTKIVÁLASZTÁS

• A projekt-kiválasztási eljárás két részből áll: 

1. adminisztratív megfelelőség és jogosultsági vizsgálat (hiánypótlásra nem lesz 
lehetőség)

2. tartalmi értékelés (stratégiai és működési értékelési szempontok )

• „Különös figyelmet kap az egyes prioritási tengelyek/beruházási prioritások 
speciális jogosultsági kritériumainak és kiválasztási irányelveinek értékelése.” 

• 60% 

• Végső döntést a jóváhagyásról / elutasításról / elhalasztásról / tartaléklistára 
helyezésről a Program Monitoring Bizottsága hozza meg. 
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Segítségnyújtás a projektfejlesztés során
Közös Titkárság Interreg V-A Szlovénia – Magyarország 
A Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala 
Határon Átnyúló Együttműködési Programok Irányítási Osztály 
Trubarjeva 11
SI-2000 Maribor

Kapcsolattartó:
Jasmina Litrop
tel.: + 386 (0)1 400 31 62
e-mail: si-hu.svrk@gov.si

Gombás Ágnes
tel.: + 36 92 511 070
e-mail: si-hu.ip@szechenyiprogramiroda.hu
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Segítségnyújtás a projektfejlesztés során 
Nemzeti Hatóság Szlovéniában
A Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős Kormányhivatala 
Európai Területi Együttműködési Osztály

Urška Trojar
tel.: + 386 (0)1 400 34 75
e-mail: urska.trojar@gov.si

Helyettes kapcsolattartó: Vanja Jevremov
tel.: + 386 (0)1 400 31 48
e-mail: vanja.jevremov@gov.si
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Segítségnyújtás a projektfejlesztés során 

Nemzeti Hatóság Magyarországon
Miniszterelnökség
Nemzetközi Helyettes Államtitkárság 

Horváth Dóra

tel.: + 36 1 795 6077

e-mail: dora.horvath@me.gov.hu
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