
  

 

www.si-hu.eu 

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 
3. Monitoring Bizottsági ülésének keretében hozott DÖNTÉSEK 

2016. december 5-6., Pohorje (Szlovénia) 

 
 
Döntés 1:  
 

A Monitoring Bizottság (MB) tagjai jóváhagyták a módosított napirendet.  

 
 

Döntés 2: 
 

Az MB tagjai megismerték a 2007-2013-as és a 2014-2020-as programok végrehajtásával 
kapcsolatos aktualitásokat, amelynek keretében tájékoztatást kaptak a kijelölési folyamat 
jelenlegi státuszáról. 

 

 
Döntés 3: 
 

Az MB tagjai megismerték az Európai Bizottság álláspontját a megvalósítás 
eredményorientáltságának jelentését és jelentőségét illetően. 

 

Döntés 4: 
 

Az MB tagjai határozatot fogadtak el azt illetően, hogy egy projektet két alkalommal nem lehet 
elhalasztani. A szabály a 3. benyújtási határidőt követően lép hatályba. 
 
A MB tagjai vitát folytattak az 1. PRIORITÁSI TENGELY keretében benyújtott projektekről, 
viszont nem jutottak konszenzusra a projektek 
elfogadását/elhalasztását/elutasítását/tartaléklistára helyezését illetően. A MB tagjai nem 
folytattak vitát a 2. Prioritási tengely keretében benyújtott projektekről. 
 
A MB tagjai döntése értelmében a projektekről való döntéshozatalt a következő ad hoc MB 
ülésre halasztják, amelyre 2017. január 16-án kerül sor. 

 

Döntés 5: 
 

A MB tagjai megállapodtak, hogy nem vitatják meg a nyílt pályázati felhívás módosítását a 
jelen ülés keretében, viszont döntöttek arról. hogy az azzal kapcsolatos vitát és döntéshozatalt 
a következő ad hoc MB ülésre halasztják.  
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Döntés 6 
 

A MB tagjai megvitatták a SI-HU OP 2007-2013 a Záró Megvalósulási Jelentését. 
 
A MB tagjai mandátumot adtak MA és JS részére, a javasolt módosításokat átvezetésére a 
dokumentumban és a pénzügyi adatokat program végösszegének megfelelő javítására, 
valamint kisebb technikai javítások megtételére. 
 
A MB tagjai írásos eljárás keretében fogadják majd el a végleges dokumentumot, annak 
Európai Bizottság részére történő benyújtását megelőzően. 

 

 
Döntés 7 
 

Az MB tagjai jóváhagyták az Interreg V-A SI-HU EP 2014-2020 Technikai Segítségnyújtás 
projektjeinek második változatát (V2). 

 

 
Döntés 8 
 

Az MB tagjai jóváhagyták az Interreg V-A SI-HU EP 2014-2020 2017 évre vonatkozó Éves 
Kommunikációs Tervét. 

 
 

Döntés 9 
 

A MB tagjai megállapodtak, hogy azok a tagok, akik nem írták még alá az Összeférhetetlenségi 
és titoktartási nyilatkozatot, nem kaphatják meg a MB üléseinek előkészítő dokumentumait. 
 
A MB tagjai megállapodtak, hogy a MB ülésein hozott döntéseken túl, további releváns 
dokumentumokat is nyilvánosságra hoznak a Program weboldalán. 


