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A 2014-2020 időszak a HUSK program életében
A kohéziós politikát meghatározó jogszabályok irányelvei közül a legfontosabbak: az Európa
2020 Stratégia céljaival való szoros kapcsolat, a beruházások megnövelt eredményorientációja,
a fejlesztési tématerületek tematikus koncentrációja, illetve a területiség hangsúlyosabbá
tétele.
Az új időszak tervezése a HUSK programban már 2012-ben elindult egy ún. Task Force (TF)
üléssel. A TF szavazó és megfigyelő tagjai a két ország programért felelős szervei által kijelölt
intézmények (minisztériumok, megyei és régiós szervezetek) delegáltjai, illetve az Európai
Bizottság képviselője, aki megfigyelőként szintén részt vesz a folyamatban.
A már korábban említett tematikus koncentráció elvének köszönhetően az OP készítő
konzorcium a 2013-as év egy részét a határszakasz illetve az ott élők aktuális helyzetének és
igényeinek felmérésére szentelte, hogy az előkészítendő program dokumentum a lehető
legjobban reagáljon majd a program érintettjeinek szükségleteire.
Alapelvek:
A program négy prioritási tengelyből áll. Minden egyes prioritási tengely valamely módon
reagál a szlovák-magyar határmenti régióban azonosított lehetőségekre és kihívásokra. Minden
projekt egy prioritási tengely keretében kerül jóváhagyásra, és hozzá kell járulnia az adott
prioritási tengely legalább egy specifikus céljához.
A célok részletesen az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
dokumentumában olvashatók.
A specifikus célokat a támogatható tevékenységeken keresztül lehet elérni. A Támogatási
térkép segítségével kiválasztható, hogy a projekt mely prioritási tengely alá tartozik.
A támogatható tevékenységek indikatív listája mindössze támpontként szolgál a projektötletek
kidolgozásához. A projektnek összhangban kell lennie a kiválasztott specifikus céllal, és a
projekt eredményeinek hozzá kell járulniuk az adott specifikus cél eredménymutatójának
eléréséhez. Ugyanakkor, a projekt kimeneteinek hozzá kell járulnia legalább az egyik kimenet
mutató eléréséhez az adott specifikus célon belül is.
További részletes információk az egyes prioritási tengelyekről itt találhatók:
 PT1 - Természet és kultúra
 PT2 – Határon átnyúló mobilitás javítása
 SC211 – A határátkelők sűrűségének növelése a szlovák-magyar határon
 SC221 - A határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások javítása
 SC222 - A határon átnyúló logisztikai szolgáltatások javítása
 PT3 - A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói
mobilitás támogatása
 PT4 - Hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló
együttműködésének javítása
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A támogatásra jogosult pályázók székhelyének, vagy kirendeltségének a program területén kell
lennie. A program jogosult területének térképét itt találja.
A jogosult pályázók prioritási tengelyenkénti indikatív listáját itt találja.
A projekteket szlovák és magyar szervezeteknek közösen együttműködve kell megvalósítani.
A partnerség létrehozásának alapvető követelménye, hogy a projektben legalább egy szlovák
és egy magyar partner legyen. A partnerség követelménye automatikusan teljesül, ha a pályázó
Európai Területi Társulás (EGTC). A partnerek számának nincs felső határa a projektben. A
projekt partnerek kineveznek maguk közül egyet, aki a Vezető Kedvezményezett szerepét tölti
majd be a projekt élete során. Ez az a partner, aki vállalja a felelősséget a projekt teljes
végrehajtásáért és képviseli a projektet és a partnerséget a program különböző szervei felé. A
Vezető Kedvezményezett általános feladatai a Pályázati útmutatóban olvashatóak. A Pályázati
útmutató a pályázati felhívás részeként kerül meghirdetésre.
Az együttműködés kritériumai:
A Projekt partnerek a projekt életciklusa során négy területen működhetnek együtt:
 A Projekt partnerek közösen tervezik és készítik elő a projektet (Közös fejlesztés).
 A Partnerek közösen felelnek a projekt végrehajtásáért oly módon, hogy minden partnerhez
tartozik legalább egy fő tevékenység (Közös végrehajtás).
 Minden Projekt partner személyzetet biztosít a saját projekttevékenységei végrehajtásához
(Közös alkalmazottak).
 Minden partnerhez a projekt költségvetésének legalább 5%-a tartozik (Közös
finanszírozás).
A projekt partnerek legalább három területen kötelesek együttműködni. Az első két terület
kötelező minden projekt számára, a harmadik választható: a közös alkalmazottak vagy a közös
finanszírozás területe. A kérelmezők természetesen együttműködhetnek mind a négy területen
is.
A projektben elszámolható költségek minimum és maximum összege specifikus célonként
eltérő. A projektre vetített támogatási összegek korlátai a Pályázati útmutatóban találhatóak. A
Pályázati útmutató a pályázati felhívás részeként kerül meghirdetésre.
Támogatási arány: Általánosságban elmondható, hogy minden partner a projekt
költségvetéséből 85% ERFA hozzájárulásra és 10% nemzeti társfinanszírozásra jogosult. A
partnerek a támogatáshoz 5%-os önerővel kötelesek hozzájárulni. A támogatás mértéke eltérő
lehet a kedvezményezett szervezetének típusa szerint. Az egyéb finanszírozási formák
megtalálhatóak a Pályázati útmutatóban. A Pályázati útmutató a pályázati felhívás részeként
kerül meghirdetésre.
Forrás: http://www.skhu.eu
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Prioritás tengelyek:
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