Kisprojekt Alap
a nyugati határtérségben
az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül

EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK
2018. őszi felhívás

A Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása
A felhívás jellege: pilot jellegű felhívás meghatározott határidővel
 Közzététel napja: 2018.09.03.
 Benyújtási határidő: 2018.11.05.
 A projekt időtartama: 12 hónap
 A támogatás min. mértéke (ERFA): 20 000 EUR
 A támogatás max. mértéke (ERFA): 50 000 EUR
 A projektek finanszírozása: ERFA támogatás mértéke: 85 %,
saját forrás mértéke: 15 %
 Partnerség: minimum 1 szlovákiai és 1 magyarországi partner
 Prioritási tengelyek:
PT1: Természet és kultúra
PT4: Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló
együttműködésének javítása


A Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása: SKHU/WETA/1801
A felhívásra fenntartott ERFA támogatás
és az igényelt ERFA összeg aránya €-ban
1 010 612,32

Benyújtott pályázatok száma az
egyes prioritási tengelyeken belül

794 625,80

432 752,19
264 875,30

PT 1

Keretösszeg

Igényelt összeg

PT 4
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PT 1
PT 4

A Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása: SKHU/WETA/1801
A felhívásra fenntartott ERFA
támogatás és a jóváhagyott
pályázatok ERFA összegének aránya
€-ban

Jóváhagyott pályázatok száma az
egyes prioritási tengelyeken belül

794 625,80
Keretösszeg

Jóváhagyott összeg
346 222,96

264 875,30

PT 1

276 388,52

PT 4
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PT 1
PT 4

Adminisztratív értékelés


Hiánypótlás nélkül elutasított pályázatok száma: 11 db
Okok:

- vezető kedvezményezett törvényes képviselőjének aláírása és a
hivatalos bélyegző hiánya az első oldalról (7 db)
- köttetés/adathordozó/példányszám hiány … (1 db)

- programindikátor hiány (2 db)
- nem az eredeti formanyomtatványon került benyújtásra (1 db)



Hiánypótlások száma: 19 db
Okok:
- hiányzó mellékletek (18 db)
- hiányzó formanyomtatvány Excel formátumban (8 db)
- eltérő adattartalom a HU és a SK formanyomtatványban (1 db)

- szervezeti bélyegző használatára vonatkozó nyilatkozat – (1 db)
- a partnerek közti együttműködésre vonatkozó nyilatkozat – (2 db)

2 pályázat esetében nem tudtuk a hiánypótlást elfogadni:

Okok: üres CD, határidőn túli benyújtás


Hibátlan pályázatok száma: 3 db

Minőségi értékelés főbb észrevételei
 30%:70% arány (vagy 70%:30%)!
 az indikátoroknál figyelembe kell venni, hogy
teljesíthetőek legyenek;
 az önéletrajzok azt az elvárást, hogy a vonatkozó
szakmai tapasztalatot, kompetenciát támassza alá,
nem teljesítették;
 a határon átnyúló együttműködés sok esetben nem
volt megfelelően kidolgozva;
 partnerség összetétele: különböző típusú partnerek
hiánya

A Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása: SKHU/WETA/1801
Nyertes pályázatok – PT1
A projekt rövidítése

A projekt rövid tartalma, eredménye

A vezető kedvezményezett neve



Danube Islands

Slovensky dom Centrope






I-4-FEST

Dunakanyar Ipoly Börzsöny
Területfejlesztési Nonprofit Kft.






Kemencék

Testvértelepüléseink
attraktivitásának növelése

Obec Dolné Saliby

Szob Város Önkormányzata

tematikus út (tanösvény) a Kis-Duna folyón c. komplex konceptus
kidolgozása
digitális történeti térképek, idegenforgalmi füzetek kidolgozása,
népszerűsítése nemzetközi vásárokon
Duatlon sport- és turisztikai rendezvény megrendezése a Kis-Dunán
2 db Duna-szigetek tanulmányút, térségi szolgáltatói fórum

közös határon átnyúló rendezvények (Ipolydamásd, Szalka, Letkés,
Helemba)
4 db film a rendezvényekről




3 db kemence építése amelyek a közösségi élet új központjaivá válnak (2
db Dolné Saliby, 1 db Pannonhalma)
2 db közös tanfolyama kemencés sütéshez (Dolné Saliby, Pannonhalma)
2 db közös kemenceavató fesztivál (Dolné Saliby, Pannonhalma)





többfunkciós játszótéri elemek kihelyezése (Szob)
kilátó megépítése (Sikenička),
Szikince Fesztivál megrendezése (Sikenička)

A Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása: SKHU/WETA/1801
Nyertes pályázatok – PT1
A projekt rövidítése

Hagyományok

Putz Antal

A projekt rövid tartalma, eredménye

A vezető kedvezményezett neve

Kemence Egyesület

Obec Baloň





kulturális és művészeti pajta építése (Komárom)
tájház rekonstrukciója (Bátorove Kosihy)
közös határon-átnyúló rendezvények (Komárom, Bátorove Kosihy)



határokon átnyúló adatbázis kifejlesztése - kulturális szereplők és a
kulturális örökség a régióban
1 fedett színpad építése (Obec Baloň)
1 kis amfiteátrum építése (Nagybajcs)
2 kulturális rendezvény (Obec Baloň, Nagybajcs)







Kajak & Kanoe

Kajak & Kanoe klub Komárno, o.z.




A kultúra

Obec Kamenica nad Hronom



1 felújított úszómű – lebegő Manta torony (Komárno)
kajakok, kenuk, sárkányhajók, evezők, mentőmellények beszerzése
(Tata)
vízi túrák szervezése (Tata)
új turisztikai csomag létrehozása a vízi turizmus területén
amfiteátrum és környékének felújítása, járda kiépítése (Kamenica
nad Hronom)
2 db kulturális rendezvény szervezése (Kamenica nad Hronom,
Pilismarót)

A Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása: SKHU/WETA/1801
Nyertes pályázatok – PT4
A projekt rövidítése

A projekt rövid tartalma, eredménye

A vezető kedvezményezett neve


Klímaváltozás és Duna

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzat






CAMPHUSK

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.







Biomass

Slovenská Technická Univerzita v
Bratislave, Fakulta chemickej a
potravinarskej technológie




Közös Módszertan az általános iskoláknak a tanulók érzékenyítésére a
klímaváltozás Duna folyó határmenti régiójára gyakorolt hatásaival szemben
3-3 általános iskolában csoportos foglalkozás
Klímaváltozás és Duna Közös Tábor megszervezése és a tanárok
tapasztalatcseréje
1-1 Határon átnyúló Disszeminációs Események
2 határon átnyúló campus megrendezése - költséghatékony szellemi és
alkotóműhely amely a települések és a fiatalok közti együttműködésen túl
településfejlesztési célokat is szolgál
Pannonhalma - a diákok terveket készítenek a város egyes területeinek
megújítására
Dolné Saliby - Jurtanapokhoz készítenek mobil installációkat, felállítanak
egy jurtát, és a fesztivál designját alakítják ki
a legjobb megoldásból egy stratégai dokumementum készül
kémiai módszerek kidolgozása és alkalmazása
a projekt keretében végzett kutatás eredményei megalapozzák a biomassza
feldolgozás technológiáját, a régióban keletkező potenciális cellulóz és
lignocellulóz nyersanyagok hasznos termékekké alakítására
szakmai rendezvény
a körforgásos gazdálkodás elveinek tudatosítása tanítás, nevelés és
ismeretterjesztés révén

A Kisprojekt Alap 1. pályázati felhívása: SKHU/WETA/1801
Nyertes pályázatok – PT4
A projekt rövidítése

A projekt rövid tartalma, eredménye

A vezető kedvezményezett neve


IPOLYTOUR

Ipolydamásd Község Önkormányzata



Csónakban

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület




Média együttműködés

Bábolna Város Önkormányzata





komplex turisztikai stratégia kidolgozása 3 nyelven, melynek témája az
Ipoly-folyó turisztikai koncepciójának elkészítése, közös és szabályzó
rendszerének bevezetése, a kis léptékű turizmus koncepciójának
kialakítása
nyilvános projektrendezvény a tanulmány bemutatására (Ipolydamásd)
3-3 határmenti rendezvény megszervezése (közös vízi- és kerékpártúra
rendezvények a Szigetközben és a Csallóközben, közel 700 fő
részvételével)
Eszközpark megújítása (kenuk és túrakajakok beszerzése)
Új víziturista útvonal kijelölése (Šamorín -Mosonmagyaróvár)
Bábolnát és Mostovát bemutató, magyar-szlovák kétnyelvű, nyomtatott
könyv kiadása
10 db kétnyelvű kisfilm, mely bemutatja Bábolna és Mostová történelmét,
főbb turisztikai attrakcióit, meghatározó vállalkozásait és civil
szervezeteit
honlapfejlesztés – kétnyelvű, akadálymentesített

ÚJ LEHETŐSÉG
2019. tavaszi felhívás

A Kisprojekt Alap 2. pályázati felhívása: SKHU/WETA/1901












A felhívás jellege: nyitott
Közzététel napja: 2019.04.01.
Elbírálási fordulók: 2019.06.30.
2019.09.30.
2020.01.15.
A projekt időtartama: 12 hónap
A támogatás min. mértéke (ERFA): 20 000 EUR
A támogatás max. mértéke (ERFA): 50 000 EUR
A projektek finanszírozása: ERFA támogatás mértéke: 85 %,
saját forrás mértéke: 15 %
Partnerség: minimum 1 szlovákiai és 1 magyarországi partner
Az egyes projektpartnerek teljes költségvetéshez viszonyított legnagyobb
megengedett aránya 70% : 30% lehet
(pl. 70,1% arány már nem elfogadható);

SKHU/WETA/1901 - főbb módosítások










Új pályázati formanyomtatvány és mellékletek
- kétnyelvű
- legördülő cellák vagy automatikus adatátemelés
(csökken a hibalehetőségek száma)
- összevont nyilatkozatok
„INDIKATÍV” LISTA, tevékenységi körök kibővítése, pl. PT4 több tevékenység
Személyi költségek átalány 15% vagy 5%
a) 15% általánosan, de
b) 5% az olyan projektek esetében, amelyek kiadásai az infrastruktúra és építési
munkálatok költségvetési fejezetben szerepelnek.
Benyújtás egyszerűsítve (pl. nem szükséges a fedőlapot lepecsételni)
Jogosult pályázók körének módosítása
Nem kell csatolni önéletrajzokat

Az 2. felhívásra fenntartott indikatív pénzösszeg
mértéke (85%)


PT1 – Természet és kultúra

978 153,54 EUR


PT 4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek
határon átnyúló együttműködésének javítása

3 696 740,47 EUR

A KPA céljai és prioritási tengelyei
Fő célok:
- határmenti társadalmi kohézió erősítése
- hosszútávú együttműködés megerősítése

1. Prioritási tengely – Természet és kultúra
Specifikus cél 1. 1 - A határterület vonzerejének fokozása

4. Prioritási tengely – Közintézmények és a határtárságben élő
emberek határon átnyúló együttműködésének javítása
Specifikus cél 4. 1 - A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének
javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése

PT1 – Természet és kultúra
A prioritási tengely a Természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és
fejlesztése c. prioritási célhoz járul hozzá

Specifikus cél: A határterület vonzerejének fokozása

• a régió endogén természeti és kulturális lehetőségeinek
hatékonyabb kihasználása a helyi gazdaság hosszú távon
fenntartható támogatása érdekében;

• a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése kulturális
tevékenységek és a természet megőrzésével és védelmével
kapcsolatos tevékenységek megvalósítása által;
• a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése a természeti
és kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek
megvalósítása által;
• a látogatók számának növelése a programterületen

A KPA PT1 keretében támogatható tevékenységek indikatív listája

Természet:

 a kulturális örökség megőrzése és népszerűsítése
a programterületen,
 a kiegészítő infrastruktúra felújítása vagy építése (helyszínek,
látogatóközpontok jelölése, stb.),
 a természetvédelemmel kapcsolatos tapasztalatok megosztása
a folyó menti területeken,
 közös környezetvédelmi kampányok és oktatási programok
kialakítása és megvalósítása,
 erdészettel kapcsolatos programok kialakítása és megvalósítása
gyermekek számára,
 közösségi kertek létrehozása,
 a 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)

A KPA PT1 keretében támogatható tevékenységek indikatív listája

Turizmus:
 kerékpárútvonalak (nem közutak) és a turisztikai infrastruktúra megújítása és
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 kisléptékű turizmus koncepciójának kialakítása, amely a szolgáltatás vagy
termékinnováció útján helyi környezetvédelmi vagy kulturális szempontokhoz
kapcsolódik,
 tematikus utazások szervezése (várak, kastélyok, történetek, mondák, stb.),
 sport-és kulturális programok kialakítása a 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, fürdő
turizmus/gyógyturizmus (fürdők, termálfürdők), vallási turizmus, stb.

A KPA PT1 keretében támogatható tevékenységek indikatív listája
Kultúra:

 a kulturális örökség népszerűsítése,
 közös kiállítások és kísérő rendezvények szervezése,
 közös vásárok szervezése a helyi termékek népszerűsítése
érdekében,
 oktatási programok szervezése kézművesek számára,
 azon vallási helyek megőrzése és megújítása, 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 meglévő oktatási intézmények együttműködése
a zene/színház területén,
 tehetségkutató és támogató programok kialakítása és megvalósítása
a művészet különféle ágazataiban,
 kulturális rendezvények szervezése testvérvárosok között,
 dokumentumok digitalizálása könyvtárak számára.

A KPA PT1 keretében támogatható tevékenységek indikatív listája
Sport:
 többfunkciós játszóterek építése,
 közös sportrendezvények szervezése,
 közös sportligák lebonyolítása,
 versenyek rendezése különféle
sporttevékenységek keretén belül,
 sporttevékenységek szervezése a hátrányos
helyzetű lakosság /
marginalizált csoportok számára,
 új, rendhagyó sportágak bemutatása.

Indikátorok - PT1
A PT1 eredmény indikátor:
 a régiókba látogatók száma összesen
A PT1 kimenet indikátorok:
 a kulturális és természeti örökségi
helyszínekhez és látnivalókhoz érkező
várható látogatók számának növekedése;
 jobb védettségi állapot elérése érdekében
támogatott élőhelyek területe;
 átépített és újonnan létesített
„zöldfolyosók” hossza.

Amennyiben egy projekt
több specifikus kimeneti
projektindikátorhoz is
hozzájárul, a pályázó
valamennyi lényeges
indikátort köteles
számszerűsíteni

PT4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon
átnyúló együttműködésének javítása


A prioritási tengely a Jogi és közigazgatási együttműködés támogatása a lakosság

és az intézmények között c. prioritáshoz járul hozzá


Specifikus cél: A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az
állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése:

•

a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés erősítése, aktív, határokon átnyúló
tapasztalatcsere,

•

a résztvevő intézmények kapacitásának javítása és a határon átnyúló tevékenységek iránti
érdeklődés erősítése,

•

a kölcsönös megértés javulása és a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való
közeledése,

•

a tartós (intézményesített) partnerségek számának növelése,

•

a határon átnyúló tevékenységekben való magas szociális (társadalmi) részvétel,

•

magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét lefedő események és
rendezvények szervezése,

•

a kétnyelvűség színvonalának javulása a programterületen.

A KPA PT4 keretében támogatható tevékenységek indikatív listája
 jelentős, határon átnyúló hatással rendelkező stratégiák, tanulmányok, kutatások vagy tervek
kidolgozása,
 közös szakmai programok kialakítása (csereprogramok indítása a kultúra, oktatás, kutatás,stb.
területén),
 rendezvények szervezése az önkormányzatok között, a fiatalok, illetve fogyatékkal élő fiatalok
közötti együttműködés kialakítása érdekében,
 általános- és középiskolák közös rendezvényeinek szervezése,
 átfogó, kétnyelvű szakmai műhely kialakítása az IKT eszközök biztonságos használatáról és
a résztvevő régiók kulturális érték-térképéről (pl. kétnyelvű eszközök, IKT eszközök - kulturális
szolgáltatások, archívumok, kutatás, stb.),
 iskolázások, tapasztalatcserék (pl. tréningek, nyári iskolák, egyetemek, versenyek szervezése),
 brossúrák, könyvek, DVD-k kiadása, kisfilmek, stb.,
 a közintézmények által nyújtott határon átnyúló szolgáltatások közös tervezése és kialakítása,
 olyan jogi eszközök és IKT megoldások kialakítása, amelyek javítják a határon átnyúló
szolgáltatások nyújtását (az információ-áramlás megerősítése, e-governance, m-governance és
egyéb),
 határon átnyúló szolgáltatások kialakítása az egészségügyi ellátás, oktatás, szociális
szolgáltatások, biztonság, adminisztráció területén (pl. adatszolgáltatás, stb.),
 a helyi érdekű médiák együttműködése (információcsere, közös tréningprogramok, stb.),
 határon átnyúló médiák létrehozása,
 a társadalom perifériájára szorult közösségekre irányuló programok kidolgozása és
megvalósítása.

A KPA PT1 keretében támogatható tevékenységek indikatív listája
az alábbiakkal egészült ki:
 innovatív információs és kommunikációs technológiák (IKT-megoldások)
alkalmazása;
 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, tánc-együttes, stb.);
 tehetségkutató és támogató programok kialakítása és megvalósítása
 versenyek rendezése különféle tevékenységek keretén belül.

Indikátorok - PO4
A PT4 eredmény indikátor
 a határon átnyúló együttműködés szintje
A PT4 kimenet indikátorok:
 kifejlesztett határon átnyúló termékek és szolgáltatások száma;
 a Kisprojekt Alap keretében közzétett vagy kidolgozott
dokumentumok száma;
 határon átnyúló rendezvények száma;
 együttműködésben résztvevő emberek száma;
 együttműködésben résztvevő nők száma;
 szociálisan hátrányos helyzetű csoportok
(beleértve a romákat is) résztvevőinek száma.

Célcsoportok
1. Prioritási tengely:
 a jogosult terület lakossága
 helyi közösségek
 vállalkozók
 turisták
 nonprofit szervezetek
4. Prioritási tengely:
 regionális és helyi szervezetek
 határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó állami- és magánintézmények
 közintézmények
 a jogosult terület lakossága
 helyi közösségek
 vállalkozók
 nonprofit szervezetek

A PT1 és a PT4 keretén belül jogosult pályázók indikatív listája










közintézmények;
közcélokat szolgáló, magántulajdonban álló intézmények;
a SzK Kulturális Minisztériumában / Magyarország
Igazságügyi Minisztériumában nyilvántartott egyházak;
európai területi társulások (ETT-k);
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”.

A tevékenységek kiválasztásának fő alapelvei a PT1 és a PT4 keretén belül
 Valamennyi tevékenységnek határon átnyúló jelleggel kell bírnia!
 Az ún. soft projektek esetében elvárás, hogy igazolhatóan felhasználják a határon átnyúló együttműködés
eredményeit, pl. a modellek/ismeretek/technológiák átvitele egyik régióból a másikba, összekötve ezt
különféle készségekkel, stb.).
 A tevékenységeknek időbeli perspektívával kell rendelkezniük: a program nem támogatja az egyéni és egyszeri
rendezvényeket; a létrehozott partnerségeknek hosszú távú partnerségek alapjául kell szolgálniuk.
 Azok a pályázatok részesülnek előnyben, amelyek a már elért eredményekre építenek, s igyekeznek
fenntarthatóbb kapcsolatokat kialakítani a közösségek között, illetve azok a pályázatok, amelyek fókuszában a
közösségépítés áll, és nagyobb létszámú embercsoportot fognak össze.
 Elsőbbséget élveznek azok a pályázatok, amelyek a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 és/vagy az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programból (www.skhu.eu )
finanszírozott korábbi pályázatokhoz kötődnek.
 Újabb látogatói központ kialakítására irányuló pályázatok nem kapnak támogatást. A meglévő központokhoz és
pályázatokhoz való kapcsolódás üdvözlendő.
 Gondoskodni kell a különféle operatív programokban megvalósuló tevékenységek koordinálásáról mindkét
tagországban.
 Nem kapnak támogatást azok a tükörprojektek, amelyek nem közösen tervezett, megvalósított projektek, nem
tartalmaznak közös tevékenységet vagy a projektpartnerek személyes találkozóit.
 A pályázatok kiválasztásánál a fenntartható együttműködést támogató projektek élveznek elsőbbséget
 1. prioritási tengely – Természet és kultúra – A kisebb beruházásokat tartalmazó kisprojekteknek hozzá kell
járulniuk a természet és a táj megőrzéséhez az idegenforgalom, a környezet és a kultúra területén.

A projekt partnersége


A projektet olyan partnerségben kell végrehajtani, ahol :


1 költségvetéssel rendelkező partner a Szlovák Köztársaság,



És 1 költségvetéssel rendelkező partner Magyarország jogosult területéről származik.



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 pozícióban



A partnerség követelményei (a felsorolt követelményekből legalább három esetben együtt
kell működniük):


Közös előkészítés (kötelező)



Közös megvalósítás (kötelező)



Közös finanszírozás



Közös személyzet

Partnerség építése
 Partnerkeresési

kérelem a Kisprojekt Alap

keretén belül


Az űrlap kitöltésével regisztráljuk adatbázisunkban



Bővebb információ és link az űrlaphoz a weboldalon
található. www.rdvegtc-spf.eu



Az info napon is lehetőség nyílik kapcsolatépítésre:

KAPCSOLATÉPÍTŐ SAROK

A felhívás mellékletei
1. Pályázói kézikönyv a Kisprojekt Alapból pályázók számára a nyugati
határtérségben
2. Kisprojekt pályázati formanyomtatvány
3. Pályázati formanyomtatvány mellékletei:
Térkép
Partnerségi nyilatkozat
Magyarországi (Szlovákiai) partner nyilatkozata
Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez
A piackutatásról szóló feljegyzés (Kivétel: 1000 euró alatti beszerzések;

Maximalizált kiadások (pl. marketing eszközök); Átalánydíjas költségek)

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

A pályázati formanyomtatványhoz tartozó mellékletek
1.

1. számú nyomtatvány: Térkép (a megvalósítás tervezett
helyszíneinek megjelölése)

2.

2. számú nyomtatvány: Partnerségi nyilatkozat (az összes partner
törvényes képviselője által aláírva).

3.

3. számú nyomtatvány: Partner nyilatkozata (kizárólag a
költségvetéssel rendelkező partnerek nyújtják be az országuk
hivatalos nyelvén).

4.

4. számú nyomtatvány: Hozzájárulás a személyes adatok
kezeléséhez (a pályázati formanyomtatványban feltüntetett összes
törvényes képviselő és kapcsolattartó személy által aláírva kell
benyújtani az országuk hivatalos nyelvén)

5. 5. számú nyomtatvány: Piackutatásról szóló feljegyzés (a költségvetés indoklása)
6. Bejegyzést és tevékenységet igazoló hiteles dokumentum másolata (pl. regisztráció, alapító okirat,
alapszabály, egyezmény, KSH szám igazolás stb.) a projektpartner szervezeteinek részéről hatóságok,
közigazgatási szervek számára nem kötelező) az adott szervezet törvényes képviselője által 90 napnál
nem régebben aláírva, lepecsételve, dátumozva. Amennyiben jogi személyiség nélküli telephely
nevében központ pályázik, ott a telephely létezését, működését igazoló dokumentum is (további
információk a Pályázói kézikönyvben) szükséges
7. A PT1-en belül a beruházási tevékenységgel rendelkező projektek esetében: Tulajdonjogi viszony
igazolása építkezési tevékenység/felújítás esetén – tulajdoni lap (eredeti vagy a földhivatal
weboldaláról nyomtatott verzió) a projekt által érintett területre vonatkozóan, vagy a projekt által
érintett ingatlanra vonatkozó hosszú távú bérleti szerződés, vagy hosszú távú használati engedély, az
érintett terület nemzeti nyelvén - az adott szervezet törvényes képviselője által 90 napnál nem
régebben aláírva, lepecsételve, dátumozva. A szerződésnek, illetve az engedélynek a pályázást
követően legalább 10 évig érvényesnek kell lennie.

8. A PT1-en belül a beruházási tevékenységgel rendelkező projektek esetében: Építkezési
tevékenység/felújítás esetén a vezető/határon túli partner benyújtja az érintett tevékenységre
vonatkozó műszaki terveket is, az érintett terület hivatalos nyelvén.

A költségelszámolás és kategóriák
REFUNDÁCIÓ!! A kedvezményezett által a finanszírozásra vonatkozó jogosultsági időszak alatt
kifizetett kiadások legkésőbbi időpontja a projekt befejezését követő 1 hónap időszaka.

Az átalánydíjas elszámolás alkalmazása valamennyi projekt esetében kötelező:
1) személyi költségek igazolása – a projektre fordított közvetlen kiadások 15%, 5%-ának
arányában, az alkalmazottakra fordított kiadásokon kívül
2) irodai és adminisztratív költségek igazolása – a személyi költségek 15%-os arányában.
A költségek kategóriái
• személyi költségek,
• irodai és adminisztratív költségek,

•
•
•
•

utazási- és szállásköltségek,
külső szakértők és szolgáltatások költségei,
eszközök költségei,
infrastruktúra és építési munkák költségei

A projektek benyújtása
 A pályázatot és a kötelező mellékleteket egy (1) eredeti és két (2) az
eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, valamint
egy (1) db elektronikus példányban (CD, DVD, pendrive-on) kell
benyújtani. Szükséges csatolni az összes kötelező mellékletet (PDF és
Excel formátumban).
 A pályázatot nyomtatott módon, összefűzve, az aláírásra jogosult
törvényes képviselője által aláírt utolsó oldallal kell benyújtani.
 A pályázatot azonos fordítással magyarul és szlovákul egyaránt kell
kitölteni számítógépen (az angol nyelvű összefoglaló fordításával
együtt).
 A pályázóknak előre meghatározott formanyomtatványokat kell
használniuk, ezek a nyomtatványok a „Pályázati csomag” részét
képezik.

A pályázatok benyújtásának módja


személyesen, a Rába-Duna-Vág ETT székhelyén minden
munkanapon 8:00 és 15:00 óra között;



ajánlott postai küldeményben;



futárszolgálattal.
Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Társulás
Fő tér 4.
2800 Tatabánya
A borítékot (csomagot) az alábbi módon kell megjelölni:
„SKHU/WETA/1901“

A bírálati folyamat ütemterve (naptári napokban)
30

7

30

40

5

60

• Adminisztrációs elbírálás

• A pályázat hiánypótlása (a küldemény átvételétől számítva)

• Minőségi elbírálás – Rába-Duna-Vág ETT, külső értékelők

• Végső döntés – A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága

• A pályázók értesítése

• Szerződéskötés folyamata

A projekt megvalósítása legkorábban a pályázati formanyomtatvány benyújtását követő napon kezdődhet.

Elérhetőségek
www.rdvegtc-spf.eu
info@rdvegtc-spf.eu
RDV ETT
RDV ETT
2800 Tatabánya
Fő tér 4.

EZÚS RDV
929 01 Dunajská Streda
Biskupa Kondého 4577/18

+36 34 312 419;
+36 30 162 2320
Információ
Infó Pont - Nyitra
arpad.bak@unsk.sk
+421 37 6925 968

Infó Pont - Pozsony
veronika.galova@region-bsk.sk
+421 248 264 259

A prezentáció tartalma nem feltétlenül tükrözi
az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Köszönöm a figyelmet!

