PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása – IP3d

Befektetési
prioritások
3d) A kkv-k
kapacitásának
támogatása a
növekedésben és
innovációs
folyamatokban való
részvétel elősegítése
érdekében

Specifikus célkitűzések

Eredménymutatók

Tevékenységek

1. A kkv-k együttműködő kutatásfejlesztési kapacitásainak növelése a
nemzetközi szinten versenyképes helyi
termékek fejlesztésére koncentrálva

Kidolgozás alatt

2. A gazdaságfejlesztéssel foglalkozó
közvetítő szervezetek által nyújtott
szolgáltatások hatékonyságának növelése
a régiós kkv-k nemzetközileg
versenyképes helyi termékei, valamint
gyártási és marketingkapacitásai
fejlesztésének előmozdítása érdekében

Kidolgozás alatt

1. Technológia és know-how átadásának támogatása és elősegítése kutatási vagy technológiai
intézmények és vállalkozások között az új technológiák, termékek vagy szolgáltatások
fejlesztése és átvétele érdekében (SC1 támogatására)
2. Határon átnyúló kkv-hálózatok támogatása az új vagy továbbfejlesztett termékek,
szolgáltatások vagy ellátási láncok létrehozása érdekében (SC1 támogatására)
3. Kkv-k képességeinek fejlesztése az együttműködés jegyében, különösen olyan képzési
programok tervezésével és végrehajtásával, amelyek specifikus képesítések, készségek és
kompetenciák megszerzésére és fejlesztésére irányulnak (pl. nyelvtudás, interkulturális
kompetencia, szakmai know-how) (SC1 támogatására)
4. Szakképzési rendszerek harmonizációja (duális oktatás) a kkv-k és a közös munkaerőpiac
igényeinek kielégítésére (pl. a képesítések kölcsönös elfogadását eredményező
intézkedések) (SC1 támogatására)
5. Határon átnyúló klaszterek létrehozásának vagy továbbfejlesztésének előmozdítása és
támogatása (SC1 támogatására)
6. A gazdasági fejlődéssel foglalkozó szervezetek közreműködésének elősegítése a szervezetek
a helyi üzleti szektor nemzetköziesítésében elért hatékonyságának növelése érdekében (SC2
támogatására)
7. Tapasztalatcsere elősegítése az üzleti és az innovációs fejlesztés területén, úgymint közös
érdeklődési területek azonosítása és az innovációhoz való közös hozzáállás kialakítása (pl.
határon átnyúló innovációs voucher konstrukció) (SC1 és SC2 támogatására)
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Teljesítménymutatók
(közös és programspecifikus)
3d.1 Azon vállalkozások száma,
amelyek támogatott
innovációs vagy K+F projekt
eredményeként új vagy
jelentősen továbbfejlesztett
új piaci termékeket vezettek
be (1,2,3. tevékenység)
3d.2 Résztvevők száma a közös,
helyi munkaügyi
kezdeményezésekben és
közös tréningekben (4, 5.
tevékenység) [közös
indikátor]
3d.3 Résztvevők száma az ifjúsági
foglalkoztatást, képzési
lehetőségeket, felsőfokú és
szakképzést támogató
határon átnyúló oktatásiképzési rendszerekben. (4,5.
tevékenység) [közös
indikátor]
3d.4 Az együttműködési projektbe
bevont KKV-k száma (határon
átnyúló hálózatok és/vagy
klaszterek, know-how
átadása az üzleti és az
innovációs fejlesztési
intézmények között) (3,6,7.
tevékenység)

PRIORITÁSI TENGELY = 6. tematikus célkitűzés: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása – IP 6c és 6d

Befektetési
prioritások
6c) kulturális és
természeti örökség
védelme,
támogatása és
fejlesztése

Specifikus célkitűzések

Eredménymutatók

Tevékenységek

1. A természeti és kulturális örökség
védelmének, promóciójának és
fejlesztésének javítása közös
megközelítéssel, fenntartható módon.

Kidolgozás alatt

1. A kulturális és természeti örökség fenntartható felhasználásával kapcsolatos közös stratégiák

6d) biodiverzitás
védelme és
helyreállítása,
talajvédelem és
ökoszisztémával
kapcsolatos
szolgáltatások,
például Natura 2000
és zöld
infrastruktúrák
helyreállítása és
ösztönzése

1. A tájkép és az ökoszisztémák ökológiai
stabilitásának és ellenálló képességének
növelése

Kidolgozás alatt

és cselekvési tervek, kapacitásépítés és kísérleti befektetések előkészítése és megvalósítása
2. A kulturális/természeti örökségi helyszínek védelme, rekonstrukciója, fejlesztése és
hasznosítása, a fenntartható turizmus, és közösségi célok, pl. ökoturizmus céljaira
3. Know-how átadásának ösztönzése és termékekre valamint szolgáltatásokra vonatkozó közös
szabványok kialakítása

1. Az összekapcsolódásra fókuszáló közös gazdálkodási és természetvédelmi tervek létrehozása,
úgymint
(i) a Natura 2000 és más védett területeket célzó gazdálkodási tervek, és
(ii) a közösségi jelentőségű fajok, a védett fajok és az egyes nemzetközi egyezmények által
a régióra jellemzőnek tartott fajok védelmére irányuló természetvédelmi tervek
2. Természetvédelmi intézkedések bevezetése, például
(i) a határmenti térségben található Natura 2000 területek és más védett térségek
védelmére és felelősségteljes kezelésére irányuló intézkedések (pl. degradált élőhelyek
rehabilitációja, in situ és ex situ természetvédelmi programok, invazív idegen fajok és
utódlási folyamatok ellenőrzése, a természetes élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok
javítása, folyók rehabilitációja, stb.
(ii) közös fajvédelmi intézkedések, beleértve kisléptékű infrastrukturális beruházások
(célzott élőhely-újjáépítési intézkedések, ex situ természetvédelmi programok)
(iii) zöld infrastruktúrákba való befektetések, pl. ártér visszaállítása, éghajlatváltozással
kapcsolatos intézkedések
3. Közös kutatási projektek megvalósítása és a határmenti kutatóintézetek közötti
együttműködés támogatása, melynek célja a határon átnyúló térségben található fajok és
élőhelyek hosszútávú védelmének biztosítása (pl. adathiányos fajok ökológiájának és
rendszertanának felfedezése, a természetvédelmi státusz értékelése, alkalmazott kutatás a
természetvédelem irányításának támogatására, stb.)
4. Közös oktatási és képzési tervek létrehozása és megvalósítása, figyelemfelkeltés a helyi
közösségek közvetlen bevonásával (beleértve a természetvédelem értelmezési
infrastruktúrába való befektetéseket)
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Teljesítménymutatók
(közös és programspecifikus)
6c.1 Közösen kidolgozott stratégiák
és akciótervek száma (1.
tevékenység)
6c.2 Közösen kialakított
beruházások száma (1., 2.
tevékenység)
6c.3 Közös ajánlatok száma (2., 3.
tevékenység)

6d.1 Közösen kialakított védelmi és
irányítási tervek száma (1.
tevékenység)
6d.2 A támogatott élőhelyek
felszíne a jobb
természetvédelmi státusz
elérése érdekében (a Natura
2000 területeken kívül vagy
belül) (2. tevékenység)
6d.3 Közös kutatási projektek száma
(3. tevékenység)
6d.4 A közös képzési
konstrukciókban és
figyelemfelkeltő programokban
résztvevők száma (4.
tevékenység)

PRIORITÁSI TENGELY = 6. tematikus célkitűzés: A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása – IP 6f

Befektetési
prioritások
6f) innovatív
technológiák
ösztönzése a
környezetvédelem
és erőforráshatékonyság javítása
érdekében a
hulladékkezelés, vízés talajvédelem,
területén valamint a
légszennyezés
csökkentése
érdekében

Specifikus célkitűzések

Eredménymutatók

Tevékenységek

1. Innovatív módszerek és technológiák
szélesebb körű használatának ösztönzése
az erőforrás-hatékonyság érdekében
(energia hatékonyság, megújuló energia,
anyagok életciklusa, talajvédelem,
légszennyezés)
2. Az együttműködés, valamint az
innovatív és fenntartható intézkedések
ösztönzése a vízgazdálkodás és a
vízvédelem területén

Kidolgozás alatt

1. Közös kutatások, stratégiák, tanulmányok, cselekvési tervek és gazdálkodási tevékenységek

Kidolgozás alatt

előkészítése és megvalósítása az innovatív technológiák ösztönzése érdekében az erőforráshatékonyság terén (SC1 támogatására)
2. Innovatív kísérleti és bemutató projektek, valamint infrastruktúrák megvalósítása az
energiahatékonyság (beleértve a közös Okos Régiók fejlesztését), a megújuló energia,
anyagok életciklusa, talajvédelem és légszenynezés területén (SC1 támogatására)
3. Vízkezelés és közszolgáltatások terén való együttműködés, vízkészletek fenntartható
felhasználásának biztosítása és javítása a Vízkeret Irányelvnek és az Árvízi Irányelvnek
megfelelően (SC2 támogatására), például
(i) határmenti vizek közös ellenőrzése és állapotfelmérése a megtett intézkedések
státuszának és hatásainak azonosításához.
(ii) A felszíni víztestek ökológiai minimális áramlási szükségleteinek megállapítása.
(iii) Szennyezettséget mérő közös vizsgálatok előkészítése és végrehajtása a határon
átnyúló felszíni vizeken, a határértékek megállapítása.
(iv) Innovatív szennyvíztisztítási módszerek megosztása.
(v) Elérhető felszín alatti vízkészletek meghatározása.
(vi) Folyók helyreállításával kapcsolatos intézkedések előkészítése és végrehajtása a
határmenti térségben.
(vii) Integrált árvízvédelmi intézkedések, beleértve a határon átnyúló közös árvízelőrejelző rendszerek finomítását és felállítását.
(viii) Egyes vízzel kapcsolatos stratégiai tanulmányok eredményei alapján kidolgozott
intézkedések fejlesztése és végrehajtása.
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Teljesítménymutatók
(közös és programspecifikus)
6f.1 Közösen kialakított kutatási
projektek, stratégiák és
cselekvési tervek száma (1.
tevékenység)
6f.2 Közösen kialakított
mintaprojektek és
infrastruktúrák száma (2.
tevékenység)
6f.3 A víztestek állapotát kvalitatív
és kvantitatív értelemben
biztosító vagy javító
intézkedések száma (3.
tevékenység)

6f.4 A határon átnyúló,
transznacionális vagy
interregionális kutatási
projektekben részt vevő
kutatóintézetek száma (1, 2,
3, tevékenységek [közös
indikátor])

PRIORITÁSI TENGELY = 7. tematikus célkitűzés: A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban – IP7b+c

Befektetési
prioritások
7b) regionális
mobilitás
előmozdítása

Specifikus célkitűzések

Eredménymutatók

Tevékenységek

1. A regionális központok határon átnyúló
összekapcsolódásának és
elérhetőségének növelése

Kidolgozás alatt

1. Kismértékű befektetések és ezt követő projektek koordinált előkészítése a határon átnyúló és

7c) zöld közlekedési
rendszerek

1. A közlekedési eszközök környezetbarát
megoszlására való átállás ösztönzése

Kidolgozás alatt

transznacionális közlekedési módok kölcsönös átjárhatóságának fejlesztése céljából
2. Kismértékű befektetések és ezt követő befektetések koordinált előkészítése a határon
átnyúló tömegközlekedésben fellelhető kapacitáshiány megszüntetése céljából
3. Befektetések a kisebb utak határon átnyúló összekapcsolásának meg/újjáépítésébe
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Teljesítménymutatók
(közös és programspecifikus)
7b.1 Újonnan épített, újjáépített
vagy felújított közlekedési
infrastruktúra teljes hossza
(közlekedési módok
megkülönböztetésével) (1, 2, 3.
tevékenység)
7b.2 A határon átnyúló közlekedési
infrastruktúrát érintő
fejlesztési
tervek/kezdeményezések
száma (közlekedési módok
megkülönböztetésével) (1,2.
tevékenység)

1. Kismértékű befektetések a tömegközlekedés, beleértve a vasúthálózat vonzerejének növelése 7c.1 Közös megoldások száma a
érdekében
közösségi közlekedés
2. Közös stratégiák, koncepciók és cselekvési tervek elkészítése, beleértve a kis léptékű kísérleti
vonzerejének növelésére (1.
és kiegészítő befektetéseket a következőkbe:
tevékenység)
(i) tömegközlekedési összeköttetések jobb koordinációja, mobilitás kezelése, „igény
7c.2 Közösen kidolgozott stratégiák,
szerinti tömegközlekedés” a határmenti térségben
(ii) kerékpáros és gyalogos közlekedés, e-mobilitás és közlekedésbiztonság
(iii) közlekedési kereszteződések/csatlakozások fejlesztése különösen a közös funkcionális
területeken (pl. turistaövezetekben), a közlekedési csomópontok hatékonyabb
koordinációja (különösen az egyéni és tömegközlekedési csomópontok
kapcsolódásánál)
(iv) multimodális csomópontok és összeköttetések továbbfejlesztése a csökkentett
kibocsátású és energiahatékony teherszállítás előmozdítása érdekében
3. A tömegközlekedés és környezetbarát közlekedés használatának ösztönzése különösen a
turizmus területén (pl. az úticélig megteendő utolsó kilométerre való koncentrálás,
poggyászlogisztika, turistamobilitási ajánlatok)
4. A tömegközlekedési szolgáltatások koordinációjának javítására és az integrált információs
rendszerek, díjtarifák és menetrendek támogatására irányuló intézkedések

közlekedési koncepciók és
cselekvések száma (2.
tevékenység)
7c.3 A környezetbarát közlekedést
támogató közös
kezdeményezések száma (3.
tevékenység)

7c.4 Közös integrált rendszerek
száma (4. tevékenység)

PRIORITÁSI TENGELY = 11. tematikus célkitűzés: Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

Befektetési
prioritások
CBC) állampolgárok
és intézmények
közötti jogi és
közigazgatási
együttműködés
elősegítése

Specifikus célkitűzések
1. A határon átnyúló együttműködés
környezetének javítása az integráció
megerősítése érdekében

Eredménymutatók

4.1 Az integráció szintje a
határtérségben

Tevékenységek

1. Interkulturális megértés ösztönzése a jövőben létrejövő határon átnyúló együttműködés
fokozása érdekében (pl. interkulturális kommunikációs képzések és nyelvtanfolyamok,
gyakornoki programok közös támogatási konstrukciója)
2. Határon átnyúló hálózatok közötti együttműködés fokozása helyi/regionális szinten, továbbá
a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények, iskolák, kulturális egyesületek, stb. közötti
együttműködés erősítése
3. A tudást, fejlesztési stratégiákat, folyamatokat, szolgáltatásokat egymással megosztó
önkormányzatok, városok és régiók közötti együttműködés erősítése
4. Kapacitásépítés, tudáscsere és hálózatépítés támogatása a térségfejlesztésben érdekelt
intézmények között
5. „Emberek közötti együttműködés” fejlesztése, állampolgárok és intézmények közötti
együttműködés erősítése

2014. március 10-i állapot

Teljesítménymutatók
(közös és programspecifikus)
11.1 Tréningeken, kurzusokon és
egyéb képzési struktúrákban

résztvevők száma (1.
tevékenység)
11.2 Határon átnyúló
együttműködésben
résztvevő intézmények
száma (2, 3, 4. tevékenység)
11.3 Közös határon átnyúló
kulturális, oktatási, szabadidős
és egyéb típusú közösségi
események és cselekvések
(„emberek között”) (5.
tevékenység)

