Call for Proposals
in the

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme
The Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade acting as the Managing Authority and the
Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic acting as the National
Authority are announcing the next Call for proposals of the Interreg V-A Slovakia-Hungary
Cooperation Programme.
Priority axes open within this call:
Priority axis 1 - Nature and culture
•

Specific objective 1.1 - To increase the attractiveness of the border area

Priority axis 4 - Enhancing cross-border cooperation of public authorities and people
•

Specific objective 4.1 – Improving the level of cross border inter-institutional
cooperation and broadening cross border cooperation between citizen

Duration of the Call: 12 September 2019 – 16 December 2019

The indicative ERDF amount available under the present Call for proposals is 27 500
000 EUR.
For detailed information and the application package please visit the Programme website
www.skhu.eu.

Pályázati felhívás
az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma, mint Irányító Hatóság és a Szlovák
Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság
közösen meghirdeti az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
következő pályázati felhívását.
Pályázati felhívás tárgya prioritási tengelyenként:
1. prioritási tengely – Természet és kultúra
• Specifikus cél 1.1 – A határterület vonzerejének fokozása

4. prioritási tengely - Közintézmények és a határtérségben 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.

A felhívás időtartama: 2019. szeptember 12. – 2019. december 16.
A jelen pályázati felhívásban rendelkezésre álló indikatív ERFA keret 27 500 000 EUR.
Részletes információkért és a pályázati csomagért kérjük, látogassanak el a Program
honlapjára www.skhu.eu.

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
v rámci

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiaci orgán v spolupráci s
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným
orgánom v Slovenskej republike, spoločne vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:
Prioritná os 1 - Príroda a kultúra
•

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb
žijúcich v pohraničnej oblasti
•

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a
rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Trvanie výzvy: 12. septmebra 2019 – 16. decembra 2019
Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja dostupných vo výzve je 27 500 000 EUR.
Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu
www.skhu.eu.

