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Eligible programme area
Programski prihvatljivo područje
A támogatásra jogosult terület

Programme area
Counties / Županije/Megyék :
Zala
Somogy
Baranya
Međimurska
Koprivničko-križevačka

Virovitičko-podravska
Osječko-baranjska
Varaždinska
Bjelovarsko-bilogorska
Požeško-slavonska
Vukovarsko-srijemska

en
The Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 belongs to the
network of European Territorial Cooperation (ETC) programmes, again labelled as the
Interreg in the new financial perspective, which constitute an important part and the
objective of the European Union Cohesion Policy. ETC programmes contribute to the
overall economic, social and territorial cohesion of the European Union by tackling issues
which cross the borders between countries and regions. The aims of ETC programmes
are – among others – the creation of common identity, integrated physical space,
balanced development and improved policies and governance. To achieve these aims,
cross-border cooperation (CBC) programmes identify shared challenges in the border
regions, and measures to address them.
The co-operation programme between Hungary and Croatia is the successor of the
2007 – 2013 Hungary – Croatia (IPA) CBC Programme. Just like the previous programme
in the year of the accession of Croatia to the European Union, this programme’s cofinancing is covered by the European Regional Development Fund (ERDF) for both
countries. Thus, the principles and the best practices regulating the programming
and the implementation of the instruments of the European Cohesion Policy are fully
applicable. Apart from some specific rules and procedures related to the former IPA,
the majority of experiences of the 2007 – 2013 Programme are relevant to the current
programme and, with respect to its objectives and content, it shows strong continuity
with its predecessor.
Due to its limited scope and specific cross-border nature, the programme’s guiding
principle is to support selected co-operative strategic actions and pilot projects in
priority fields, rather than large-scale interventions. The focus is set on enhancing
economic cooperation, addressing the problems of poor accessibility or business
environment; enhancing and preserving the environmental and natural assets or
preventing the risk of loss related to them; fostering the lack of networks among
local and regional administrations and improvement of communication between
educational and training institutions and key actors of local economy.
The focus of the current programme is slightly shifted towards supporting the
reinforcement and expansion of the existing co-operative networks and contributing
to the establishment of a sound basis for a dynamic and lasting co-operation across
the border. Besides that, the programme increases the concentration on encouraging
sustainable economic co-operation in the region, while maintaining continuity of
activities as outlined above.
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Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020

EU contribution per priorities

Total: 60,8 M €
16,38 %

I. Economic Development
II. Sustainable Use of Natural and Cultural Assets
III. Cooperation

9,4 %

6,00 %

58,82 %

9,4 %

IV. Education
V. Technical Assistance (TA)

Beneficiaries (potential applicants)

Potential applicants who can apply for funds are as follows (the list is indicative)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional/County governments and their non-profit organisations
Local governments and their non-profit
organisations
Associations of local governments and
their non-profit organisations
Development agencies
EGTC-s
Non- governmental non- profit
organisations (NGOs)
Water management authorities
Environmental management authorities
Management organisations of national parks and environmental protection
areas
State owned forest companies in the border area
Cultural institutions
Tourist boards
Universities, colleges and their non-profit organisations
Educational and training organisations
Labour centres
Chambers
National/regional/local road authorities

Only in Priority 1, under the special rules, the following organisations can participate:
•
Small- and medium size enterprises (SMEs)
Please check approved Co-operation Programme (CP) document at:
http://www.huhr-cbc.com/en/official-documents
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Important features of the Programme
The Lead Beneficiary principle
The Lead Beneficiary principle is a basic requirement in all operations financed from
the Programme. The project will be represented by the Lead Beneficiary, who will act
as the only direct contact between the project and the joint management bodies of
the Programme. It is the responsibility of the Lead Beneficiary to create a well working
consortium with the other beneficiaries based on a partnership agreement.
Cross-border effect
In order to have joint projects with real cross-border effect, beneficiaries from both
sides of the border should be involved. Projects have to be planned and implemented
according to the joint co-operation principles. Project results should have impact on
both sides of the border.
Responsible institutions for implementing
The following structures have been set up for the management of the Programme:
•
•

Managing Authority (MA) •
•
National Authority (NA)

•
•

Certifying Authority (CA)
Audit Authority (AA)

•
•

•

Joint Secretariat (JS)

•

•
•

JS Contact Points
Control Bodies
Hungary
Croatia

•
•
•

Hungarian Prime Minister’s Office, Budapest
Ministry of Regional Development and EU Funds of
the Republic of Croatia, Zagreb
Hungarian State Treasury, Budapest, Hungary
Directorate General for Audit of European Funds,
Budapest, Hungary
In Budapest and Pécs (Hungary), hosted by Széchenyi
Programme Office Nonprofit Ltd. (SZPO)
In Osijek and Čakovec (Croatia)
Széchenyi Programme Office Nonprofit Ltd.
Agency for Regional Development of the Republic of
Croatia, Zagreb

For more information about the Programme and Calls for Proposals check
website www.huhr-cbc.com.
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Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa
Europske teritorijalne suradnje, koji zauzimaju važno mjesto kao jedan od instrumenata
i ciljeva Kohezijske politike Europske unije. Programi u okviru Europske teritorijalne
suradnje – u novoj financijskoj perspektivi objedinjeni pod brendom INTERREG –
doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći
se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija. Ciljevi Europske
teritorijalne suradnje između ostalog su stvaranje zajedničkog identiteta, integriranog
fizičkog prostora, uravnoteženog razvoja i poboljšanje politika i bolje funkcioniranje
upravljačkih struktura. Kako bi postigli ove ciljeve, programi prekogranične suradnje
prepoznaju zajedničke probleme u pograničnim regijama, te određuju mjere za
suočavanje s njima.
Program prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske sljednik je programa
iz prethodne financijske perspektive (2007.-2013.), i baš kao i njegov prethodnik
tijekom godine pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, i on se u slučaju obje zemlje
financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Slijedom toga, u provedbi
programa primjenjuju se sva pravila i procedure koje se odnose na programiranje i
provedbu instrumenata Kohezijske politike. Program čini organsku cjelinu sa svojim
prethodnikom te je u njemu moguće primijeniti većinu iskustava prikupljenih tijekom
prethodnog programskog razdoblja, uz izuzetak pravila koja su proizlazila iz prijašnjeg
IPA statusa programa.
Zbog svojeg ograničenog opsega i specifičnosti prekograničnog statusa, program je
usmjeren na pružanje potpore odabranim strateškim aktivnostima i pilot projektima
iz prioritetnih područja, dok veća infrastrukturna ulaganja nisu planirana. Naglasak
je ponajprije stavljen na poticanje gospodarske suradnje, kroz rješavanje problema
slabe povezanosti i nepovoljnog gospodarskog okruženja; poboljšanje i zaštitu okoliša
i prirodnih resursa, odnosno spriječavanje njihovog gubitka; poticanje umreženosti
lokalnih i regionalnih upravljačkih struktura; te poboljšanje komunikacije između
odgojno-obrazovnih institucija i ključnih dionika lokalnih gospodarstava.
Fokus programa blago je pomaknut prema jačanju i širenju već postojećih mreža
suradnje, odnosno prema uspostavi čvrstih temelja za dinamičnu i trajnu prekograničnu
suradnju. Program stavlja i naglasak na poticanje održive gospodarske suradnje u regiji
uz zadržavanje kontinuiteta aktivnosti.
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Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

EU sredstva po prioritetima			

Ukupna sredstva: 60,8 M€
I. Gospodarski razvoj

16,38 %

II. Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara
III. Suradnja
IV. Obrazovanje

9,4 %

6,00 %

58,82 %

9,4 %

V. Tehnička pomoć

Potencijalni podnositelji projektnih prijedloga

Potencijalni podnositelji projektnih prijedloga između ostalih su
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regionalna/županijska (samo-) uprava i
njihove neprofitne organizacije
Lokalna (samo-) uprava i njihove neprofitne
organizacije
Udruženja lokalne samouprave i njihove
neprofitne organizacije
Razvojne agencije
EGTS
Nevladine neprofitne organizacije
Ustanove za upravljanje i zaštitu voda
Ustanove za zaštitu okoliša
Uprave nacionalnih parkova i zaštićenih prirodnih područja
Javna poduzeća u vlasništvu države, za upravljanje šumama u pograničnom
području
Kulturne ustanove
Turističke zajednice
Sveučilišta, veleučilišta i njihove neprofitne organizacije
Obrazovne organizacije i učilišta i njihove neprofitne organizacije
Zavodi za zapošljavanje
Komore
Nacionalne/regionalne/lokalne ustanove za upravljanje cestama

Samo u prvom prioritetu, pod posebnim pravilima mogu sudjelovati i sljedeće organizacije:
•
Mala i srednja poduzeća (MSP)
Molimo Vas konzultirajte odobreni dokument Programa suradnje na:
http://www.huhr-cbc.com/en/official-documents
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Važne posebnosti programa
Princip glavnog korisnika
Princip glavnog korisnika osnovni je preduvjet svih aktivnosti financiranih iz
Programa. Projekt će predstavljati glavni korisnik, ujedno jedini izravan kontakt
između projektnog tima i zajedničkih upravljačkih tijela Programa. Glavni korisnik
odgovoran je da na temelju partnerskog sporazuma stvori funkcionalan konzorcij s
ostalim korisnicima.
Prekogranični učinak
Korisnici trebaju biti uključeni s obje strane granice s ciljem uspostave pravih
zajedničkih projekata sa stvarnim prekograničkim učinkom. Planiranje i provedba
projekata moraju biti usklađeni sa zajedničkim principima suradnje. Rezultati
projekta također trebaju imati utjecaj s obje strane granice.
Institucije odgovorne za provedbu
Niže navedene strukture uspostavljene su za upravljanje Programom:
•
•

Upravljačko tijelo (UT)
Nacionalno tijelo (NT)

•
•

•
•

Tijelo za ovjeravanje (TO)
Tijelo za reviziju (TR)

•
•

•

Zajedničko tajništvo (ZT)

•

•
•

ZT Kontakt točke
Kontrolna tijela
Mađarska
Hrvatska

•

Ured premijera Mađarske, Budimpešta
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije Republike Hrvatske, Zagreb
Mađarska državna riznica, Budimpešta
Opća uprava za reviziju fondova Europske unije,
Budimpešta
U Budimpešti i Pečuhu, u okviru
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
u Osijeku i Čakovcu

•
•

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Agencija za regionalni razvoj, Zagreb

Za više informacija o Programu i Pozivu za podnošenje projektnih prijedloga
provjerite web-stranicu www.huhr-cbc.com.
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Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
egyik tagja az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok által alkotott
hálózatnak, amely az új tervezési időszakban ismét az Interreg elnevezést kapta,
és amely az EU kohéziós politikájának fontos részét képezi. Az ETE programok
az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárulnak az
EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához. Az ETE programok
célja – többek között – a közös identitás előmozdítása, a fizikai tér integrálása, a
kiegyensúlyozott fejlesztés, valamint a szakpolitikák és az irányítás összehangolása.
Ezen célok elérése érdekében a határon átnyúló együttműködési programok közös
kihívásokat fogalmaznak meg a határrégiókban, és ezek kezelésére intézkedéseket
határoznak meg.
Jelen együttműködési program a Magyarország-Horvátország (IPA) Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 utóda. Hasonlóan az előző
programidőszakhoz, Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának évétől
a program társfinanszírozását mindkét tagállamban az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) forrása fedezi. Így az európai kohéziós politika végrehajtását szabályozó
elvek, szabályok és eljárásrendek teljes köre alkalmazandó erre az együttműködési
programra. A korábbi IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz) néhány speciális
szabálya és eljárásrendje kivételével a 2007-2013-as programidőszak tapasztalatainak
túlnyomó többsége a jelenlegi program esetében is helytálló, s céljait és tartalmát
tekintve mintegy folytatása az előző programnak.
A program, nagyságrendjéből és speciális határmenti jellegéből fakadóan
elsősorban együttműködésen alapuló stratégiai akciókat és kísérleti projekteket
támogat a meghatározott prioritási tématerületeken belül, nem teszi lehetővé nagy
léptékű beavatkozások végrehajtását. A program a gazdasági együttműködések
előmozdítását, a megközelíthetőség és a gazdasági környezet problémáinak
feloldását; természeti és környezeti értékek megőrzését vagy eltűnésük kockázatának
csökkentését; a helyi és regionális intézményi és szervezeti háló megerősítését,
valamint az oktatási-, képzési intézmények és a helyi gazdaság szereplői közötti
kommunikáció fejlesztését helyezi fókuszpontba.
A jelenlegi program fókusza némileg eltolódott a már meglévő együttműködési
hálózatok megerősítésének és bővítésének támogatása felé, annak érdekében,
hogy a határon átnyúló dinamikus és tartós együttműködés egészséges alapokra
épülhessen. Emellett a program még inkább összpontosít arra, hogy a fenntartható
gazdasági együttműködés ösztönzése mellett a régióban a fentebb vázolt
tevékenységek folyamatossága is megmaradjon.
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Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020

EU támogatás prioritásonként

Összes támogatás: 60,8 M€
I. Gazdaságfejlesztés

16,38 %

II. A természeti és kulturális erőforrások
fenntartható hasznosítása
III. Együttműködés

9,4 %

6,00 %

58,82 %

9,4 %

IV. Oktatás
V. Technikai Segítségnyújtás

Kedvezményezettek (potenciális pályázók)

Támogatásra jogosult potenciális pályázók (a felsorolás indikatív)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Megyei önkormányzatok és non-profit
szervezeteik
Helyi önkormányzatok és non-profit
szervezeteik
Önkormányzati társulások és non-profit
szervezeteik
Fejlesztési ügynökségek
ETT-k
Civil szervezetek
Vízügyi igazgatóságok
Környezetvédelmi igazgatóságok
Nemzeti parkok és természetvédelmi területek igazgatóságai
Állami tulajdonban lévő erdészeti és erdőgazdálkodási cégek a határ menti
régióban
Kulturális intézmények
Turisztikai szervezetek
Egyetemek, főiskolák és non-profit szervezeteik
Oktatási és képzési intézmények
Munkaügyi központok
Kamarák
Nemzeti/regionális/helyi közúti hatóságok

Csak az 1. prioritásban, speciális szabályok alapján, vehetnek részt az alábbi
szervezetek:
•
Kis- és középvállalkozások (KKVk)
Kérjük olvassa el a jóváhagyott Együttműködési Program (EP) dokumentumát:
http://www.huhr-cbc.com/en/official-documents
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A program fontos jellemzői
Vezető Kedvezményezett elv
A Vezető Kedvezményezett elv a Program keretében támogatott valamennyi projekt
kapcsán alapvető követelmény. A projektet a Vezető Kedvezményezett képviseli,
amely szervezet az egyetlen közvetlen kapcsolatot testesíti meg az adott projekt,
valamint a Program közös végrehajtó szervei között. A Vezető Kedvezményezett
felelőssége, hogy egy partnerségi megállapodáson alapuló, jól működő partneri
konzorciumot állítson fel.
Határon átnyúló hatás
A határon átnyúló közvetlen hatás biztosítása érdekében a projektekbe a határmenti
terület magyar és horvát oldaláról egyaránt be kell vonni partnereket. A projekteket
a közös együttműködési elvek szerint kell megtervezni és végrehajtani. A projekt
eredményeinek a határ mindkét oldalán hatást kell gyakorolniuk.
A program végrehajtásáért felelős intézmények
A következő intézményi struktúra került kialakításra:
•
•

Irányító Hatóság
Nemzeti Hatóság

•
•

•
•

Igazoló Hatóság
Ellenőrzési Hatóság

•
•

•

Közös Titkárság (KT)

•

•
•

KT Kontakt Pontok
Ellenőrző szervek
Magyarországon
Horvátországban

•

Miniszterelnökség, Budapest, Magyarország
Horvát Területfejlesztési és EU alapok Minisztériuma,
Zágráb, Horvátország
Magyar Államkincstár, Budapest, Magyarország
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
Budapest, Magyarország
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. keretein belül,
Pécsett és Budapesten, Magyarország
Eszéken és Csáktornyán, Horvátország

•
•

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Horvát Regionális Fejlesztési Ügynökség, Zágráb

További információk a Programról és a pályázati kiírásról a www.huhr-cbc.com
oldalon találhatók.
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Joint Secretariat (JS)
Zajednicko tajništvo (ZT)
Közös Titkárság (KT)
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Szép utca 2.
H-1053 Budapest
Web: www.huhr-cbc.com
E-mail: info@huhr-cbc.com
Fax: +36 1 224 3291
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