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1. BEVEZETŐ
A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (továbbiakban RábaDuna-Vág ETT), a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (Trnavský samosprávny kraj) és a
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. meghirdeti az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap (KPA) pályázati felhívását. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programot 2018.10.29-én
fogadta el az Európai Bizottság a C(2018) 7237. sz. döntése alapján.
A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága (KPA MB) a benyújtási határidő előtt bármikor
módosíthatja a felhívás feltételeit; e módosítások nem érinthetik a jogosultsági és értékelési
szempontokat. Amennyiben a pályázó már a módosítás megjelenése előtt benyújtotta pályázatát, a megváltozott feltételek miatt nem érheti hátrány.
A KPA MB az Irányító Hatósággal (IH) való előzetes egyeztetést követően bármikor visszavonhatja a pályázati felhívást, de különösen az alábbi esetekben:


a folyamat során feltárt szabálytalanságok esetén, főként, ha ezek sértik az egyenlő
bánásmód elvét;



olyan kivételes körülmény vagy elháríthatatlan akadály felmerülésekor, amely veszélyezteti a tervezett tevékenységek megvalósítását.

Amennyiben a pályázati felhívás visszavonására kerül sor, az arról szóló információ a RábaDuna-Vág ETT Kisprojekt Alapra vonatkozó honlapján: www.rdvegtc-spf.eu, valamint az
Interreg

V-A

Szlovákia

–

Magyarország

Együttműködési

Program

weboldalán:

www.skhu.eu jelenik meg. A visszavonásból eredő esetleges károk megtérítésére nincs lehetőség.
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2. PRIORITÁSOK ÉS CÉLOK
A Kisprojekt Alap alapvető célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi szintű
együttműködések támogatásával, valamint olyan hosszú távú együttműködés kialakításával és fejlesztésével, amely során a szereplők a helyi/regionális projekteken keresztül szerzett támogatásokat a határ mindkét oldalán fel tudják használni.
A Kisprojekt Alap az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program két
prioritási tengelye keretében valósul meg, amelyek célkitűzéseihez hozzá kell járulnia:

1. Prioritási tengely – Természet és kultúra
Specifikus cél 1.1 - A határterület vonzerejének fokozása
Ez a specifikus cél a régió endogén természeti és kulturális lehetőségeinek hatékonyabb kihasználására fókuszál, ami hozzájárulhat a fenntartható helyi gazdaság fejlődéséhez; a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növeléséhez, különféle kulturális és természetvédelmi
tevékenységek megvalósítása által; a társadalmi, gazdasági és területi kohézió emeléséhez,
a természeti és kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek megvalósítása
által; valamint a látogatók számának gyarapodásához a programterületen.
Támogatható tevékenységek indikatív listája
Természet:


a természeti örökség megőrzése és népszerűsítése a programterületen;



a kiegészítő infrastruktúra felújítása vagy építése (helyszínek, meglévő látogatóközpontok jelölése, stb.);



a természetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatok megosztása a folyó menti területeken;



közös környezetvédelmi kampányok, oktatási programok kialakítása és megvalósítása;



erdészettel kapcsolatos tervek kialakítása és megvalósítása gyermekek számára;



közösségi kertek létrehozása;
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természetes élőhelyek tisztítására és javítására irányuló programok kialakítása és megvalósítása;



stratégiák, tanulmányok, kutatások vagy tervek kidolgozása a természeti örökség
megújítása érdekében (csak átfogó beruházási tervek kiindulásaként jogosult).
Turizmus:



kerékpárútvonalak (nem közutak) és a turisztikai infrastruktúra felújítása, ill. megjelölése;



közös kerékpártúrák szervezése;



zöld útvonalak / öko utak építése;



kis vízi / folyami infrastruktúrák építése (pontonok, stb.);



kempingek / táborok létrehozása és kialakítása;



kerékpár, csónak, stb. bérbeadó közösségek alapítása és bővítése;



a kis léptékű turizmus koncepciójának kialakítása, amely a termék vagy szolgáltatás
innovációjának útján helyi környezetvédelmi vagy kulturális szempontokhoz kapcsolódik;



tematikus utazások szervezése (várak, történetek, stb.);



sport-és kulturális programok kialakítása turisták számára;



innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT-megoldások) alkalmazása;



a magas hozzáadott értékkel rendelkező turizmus kihasználása specifikus szegmensekben:



kulturális és környezetvédelmi turizmus;



gasztronómiai turizmus;



sportturizmus;



konferenciaturizmus;



agroturizmus;



fürdőturizmus / gyógyturizmus;



vallási turizmus, stb.
Kultúra:



a kulturális örökség népszerűsítése;
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közös kiállítások és kísérő rendezvények szervezése;



közös vásárok szervezése a helyi termékek népszerűsítése érdekében;



oktatási programok szervezése kézművesek számára;



azon vallási helyek megőrzése és felújítása, amelyek a kulturális örökség részét képezik;



zarándokutak kialakítása / megjelölése;



közös zarándokutak szervezése;



közös fesztiválok szervezése;



amfiteátrumok és azok környezetének építése, felújítása;



közös színházi alkotások előkészítése és bemutatása;



határon átnyúló kulturális együttesek létrehozása (színházi társulat, zenei együttes,
táncegyüttes, stb.);



a programterületen lévő oktatási intézmények együttműködése a zene / színház területén;



tehetségkutató és -támogató programok kialakítása és megvalósítása a művészet különféle ágazataiban;



kulturális rendezvények szervezése testvértelepülések között;



dokumentumok digitalizálása könyvtárak számára.



Sport:



többfunkciós játszóterek építése;



közös sportrendezvények lebonyolítása;



közös sportligák szervezése;



versenyek rendezése különféle sporttevékenységek keretén belül;



sporttevékenységek szervezése a hátrányos helyzetű lakosság / marginalizált csoportok
számára;



új, rendhagyó sportágak bemutatása.

4. Prioritási tengely - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
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Specifikus cél 4.1 - A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az
állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.
A specifikus cél a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés erősítésére; aktív, határon
átnyúló tapasztalatcserére; a résztvevő intézmények kapacitásának javítására és a határon
átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítésére; a kölcsönös megértés javulására és
a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledésére; a tartós (intézményesített) partnerségek számának növelésére; a határon átnyúló tevékenységekben való kiterjedt
társadalmi részvételre; magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét
lefedő események és rendezvények szervezésére, valamint a kétnyelvűség színvonalának
javulására fókuszál a programterületen.
Támogatható tevékenységek indikatív listája


jelentős határon átnyúló hatással rendelkező stratégiák, tanulmányok, koncepciók (pl.
határon átnyúló kis léptékű turizmus koncepciójának a kialakítása, amely a termék
vagy szolgáltatás innovációjának útján helyi környezetvédelmi vagy kulturális szempontokhoz kapcsolódik), kutatások vagy tervek kidolgozása;



közös szakmai programok kialakítása az oktatás, a kutatás, a kultúra, a turizmus, a
természetvédelem területén (pl. csereprogramok indítása, );



közös rendezvények szervezése az önkormányzatok között, a fiatalok, illetve fogyatékkal élő fiatalok közötti együttműködés kialakítása érdekében, a hátrányos helyzetű
lakosság/marginalizált csoportok számára;



általános- és középiskolák közös rendezvényeinek szervezése;



átfogó, kétnyelvű szakmai műhely kialakítása az információs és kommunikációs technológiai eszközök biztonságos használatáról és a résztvevő régiók kulturális értéktérképéről (pl. kétnyelvű eszközök, dokumentumok digitalizálása könyvtárak számára,
információs és kommunikációs technológiai eszközök - kulturális szolgáltatások, archívumok, kutatás, stb.);



oktatási programok, tréningek, iskolázások, tapasztalatcserék szervezése (pl. nyári iskolák, nyári egyetemek, versenyek);



brossúrák, könyvek, DVD-k kiadása, kisfilmek készítése, stb. (pl. kulturális örökség
megőrzésére és népszerűsítésére,);
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a közintézmények által kínált határon átnyúló szolgáltatások közös tervezése és kialakítása;



olyan jogi eszközök és információs és kommunikációs technológiai megoldások kialakítása, amelyek javítják a határon átnyúló szolgáltatások színvonalát (az információáramlás megerősítése, e-governance, m-governance és egyéb);



határon átnyúló szolgáltatások kialakítása az egészségügyi ellátás, az oktatás, a szociális szolgáltatások, a biztonság, az adminisztráció területén (pl. adatszolgáltatás, rendszerek összekapcsolása stb.);



helyi médiák együttműködése (pl. információcsere, közös tréningprogramok, stb.),



határon átnyúló médiák létrehozása;



a társadalom perifériájára szorult közösségekre irányuló programok kidolgozása és
megvalósítása,



innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT-megoldások) alkalmazása;



környezeti tudatossággal kapcsolatos közös tevékenységek létrehozása és végrehajtása, valamint közös oktatási programok létrehozása és végrehajtása,



közös kampányok és oktatási programok kialakítása és megvalósítása;



programok kialakítása és megvalósítása gyermekek, turisták, hátrányos helyzetű lakosság/marginalizált csoportok számára;



természetes élőhelyek tisztítására és javítására irányuló programok kialakítása és megvalósítása;



közös kerékpártúrák, táborok, tematikus utazások, zarándokutak, vásárok, kiállítások
és kísérő rendezvények szervezése;



közös fesztiválok szervezése;



közös színházi alkotások előkészítése és bemutatása;



határon átnyúló kulturális együttesek létrehozása (színházi társulat, zenei együttes,
táncegyüttes, stb.);



tehetségkutató és -támogató programok kialakítása és megvalósítása



versenyek rendezése különféle tevékenységek keretén belül.

7

3. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A felhívás jellege:

nyitott felhívás

Közzététel napja:

2019.04.01.

Az elbírálási fordulók lezárásának időpontjai: 2019.06.30.
2019.09.30.
2020.02.28.
2020.04.30.
A pályázati felhívás folyamatosan nyitott 2019. április 1-től. A pályázatok értékelésére folyamatosan kerül sor minden elbírálási forduló lezárását követően.
Teljes összeg az ERFA-ból:


A „PT 1 – Természet és kultúra“: 978.153,54 euró



A „PT 4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása“: 3.696.740,47 euró

A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága fenntartja a jogot a rendelkezésre álló pénzösszegek
másféle elosztására és a keret megemelésére további projektek finanszírozásáról.
Az ERFA által nyújtott minimális és maximális hozzájárulási összeg projektenként
-

minimális: 20 000 euró

-

maximális: 50 000 euró

Jogosult pályázók indikatív listája (beleértve a külföldi partnereket és költségvetés nélküli
partnereket):


közintézmények;



közcélokat szolgáló, magántulajdonban álló intézmények;



a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumában / Magyarország Igazságügyi Mi8

nisztériumában nyilvántartott egyházak;


európai területi társulások;



nem kormányzati szervezetek;



önkormányzatok és felsőbb szintű közigazgatási intézmények, amelyek nem vesznek
részt az ernyőprojektben;



állami felsőoktatási intézmények/egyetemek és állami kutatóintézmények;



kamarák;



jogi személyek érdekegyesülete.

A jogosult pályázók teljes listája megtalálható a „Pályázói kézikönyvben”.

4. JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK
Támogatásra jogosult terület
A projekteket a KPA jogosultsági területén belül kell megvalósítani:


SK010 – Pozsonyi kerület (megye)



SK021 – Nagyszombati kerület (megye)



SK023 – Nyitrai kerület (megye)



HU101 – Budapest főváros



HU102 – Pest megye



HU212 – Komárom-Esztergom megye



HU221 – Győr-Moson-Sopron megye
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1. ábra: A nyugati programterület lefedettsége

Támogatásra jogosult pályázók
Támogatásra jogosult az a pályázó, akinek a székhelye vagy telephelye a programterületen
van bejegyezve és megfelel a Pályázói kézikönyvben (2. Fejezet – Jogosultsági kritériumok)
részletezett jogi feltételeknek.
Támogatásra jogosult partnerség
A pályázónak partnerséget kell kialakítania egy, a meghatározott szlovák-magyar határtérségből származó, határon túli partnerrel. A partnerség követelménye automatikusan teljesül,
ha a pályázó Európai Területi Társulás (ETT).
Egy projektben legfeljebb 2 költségvetéssel rendelkező projektpartner és legfeljebb 2 költségvetés nélküli projektpartner vehet részt.
A kisprojekt Vezető partnere és a kisprojekt partnere az éppen aktuális felhívás egy prioritási
tengelyén belül kizárólag egy alkalommal vehet részt mint a kisprojekt Vezető partnere, egy
alkalommal pedig mint a kisprojekt Partnere. A pályázat jóváhagyásától számított legalább 2
évig nem nyújthat be újabb támogatási kérelmet ugyanazon a prioritási tengelyen belül és
ugyanabban a pozícióban1.
További részleteket a Pályázói kézikönyvben olvashat (2. Fejezet – Jogosultsági kritériumok).

1

Vezető partner vagy partner
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A projektek megvalósítási időtartama
A projekt maximális megvalósítási időtartama 12 hónap.
Támogatásra jogosult költségek
A projektköltségek és a megvalósításhoz szükséges tevékenységek között közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia. Ezeket a költségeket részletesen szerepeltetni kell a Pályázati formanyomtatvány projekt költségvetés részében. A projekt költségeinek a projekt megvalósítási
időszakában kell felmerülniük, amely időszakot a támogatási szerződés rögzíti.
A költségek elszámolhatóságára vonatkozó feltételek az Elszámolható költségek kézikönyvében szerepelnek.

5. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA
A kisprojekt teljes költségvetése az ERFA hozzájárulást és a kedvezményezett önerejét is
tartalmazza. Minden kisprojekt kedvezményezett az elszámolható költségek legfeljebb
85%-ának megfelelő ERFA-támogatást kaphat. A kisprojektek kedvezményezettjei ezen
felül nemzeti társfinanszírozásban nem részesülnek. A pályázók önrésze legalább az elszámolható költségek 15%-a.
A Kedvezményezettek számára nyújtott ERFA támogatás nem visszatérítendő támogatás. A
Kedvezményezettek alapesetben utófinanszírozás formájában kapják meg a támogatást.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A projekteket a Pályázói kézikönyv 13. fejezetében leírtak szerint kell benyújtani. A Pályázati
formanyomtatványt kétnyelvűen - magyar és szlovák nyelven - kell kitölteni és aláírással (pecséttel) ellátva szükséges beadni. A pályázatot és a kötelező mellékleteket egy (1) eredeti és
két (2) az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban papíron, valamint egy (1) db
elektronikus példányban (CD, DVD, USB kulcs) kell benyújtani olyan formában, ahogyan azt
a Pályázói kézikönyv előírja.
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A pályázóknak előre meghatározott formanyomtatványokat kell használniuk, ezek a nyomtatványok a „Pályázati csomag” részét képezik.
A pályázatokat a megadott határidőig személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton kell
eljuttatni az alábbi címre:
Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Részletes információkért kérjük, látogasson el a Kisprojekt Alap weboldalára: www.rdvegtcspf.eu vagy lépjen kapcsolatba a Kisprojekt Alap végrehajtásáért felelős szervezet (RDV
ETT), illetve az info-pontok (Nyitra, Pozsony) munkatársaival. A Rába-Duna-Vág ETT az
említett weboldalon folyamatosan nyilvánosságra hozza a gyakori kérdésekre adott válaszokat, továbbá a felhívás ideje alatt információs napokat szervez pályázók számára, amelyekről
részletes tájékoztatást a KPA weboldalán olvashatnak.
A felhívás részletes információi és feltételei a " Pályázói kézikönyv a Kisprojekt Alapból
pályázók számára a nyugati határtérségben" c. dokumentumban találhatóak meg,
amely a felhívás dokumentumcsomag része.
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7. A FELHÍVÁS MELLÉKLETEI
A csomag az alábbi dokumentumokat tartalmazza:
1. Pályázói kézikönyv a Kisprojekt Alapból pályázók számára a nyugati határtérségben
2. Kisprojekt pályázati formanyomtatvány
3. Pályázati formanyomtatvány mellékletei:


Térkép



Partnerségi nyilatkozat



Magyarországi partner nyilatkozata



Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez



A piackutatásról szóló feljegyzés

4. Elszámolható költségek kézikönyve a Kisprojekt Alapból pályázók számára a nyugati határtérségben
5. Projektláthatósági kézikönyv a Kisprojekt Alapból pályázók számára a nyugati határtérségben
6. Támogatási szerződés az Európai Regionális Fejlesztési Alapból tervezete
7. Partnerségi megállapodás minta
8. A kisprojektek kiválasztásának kritériumai - PT1
9. A kisprojektek kiválasztásának kritériumai – PT4
10. Értékelési táblázatok:


Értékelési táblázat adminisztratív megfelelőség ellenőrzésére



Értékelési táblázat minőségi megfelelés ellenőrzésére

11. Az indikátorok minimális értékei / projekt
12. Panaszbenyújtásának menete
13. Panaszbenyújtási adatlap
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