
Svájci-Magyar Együttm űködési Program

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap



Alapadatok

• A Svájci-Magyar Együttm űködési Program speciális allokációja (Keret-
megállapodás)

• 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 

Intézmények:
• Svájci Hozzájárulás Hivatala
• Irányító Hatóság és Közrem űködő Szervezet:

NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

• Támogatásközvetít ő Szervezet:
VÁTI Nonprofit Kft.

• Teljes allokáció: 598 310 658 Ft + 218 691 000 = 81 7 001 658 Ft
• 2011. február 4 – 2013. január 31, folyamatosan nyit va álló pályázati 

lehetőség – feltehet ően módosul 2013. március 30-ra! 



Célkit űzések
A Svájci Hozzájárulás átfogó célkit űzése:
• Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti gazdasági és 

társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése

A Pályázati Alap átfogó célkit űzése:
• a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő 

vagy új együttműködések kölcsönös fejlesztése, állampolgárok 
közötti kapcsolatok erősítése

• A projekteknek a közösség, vagy egy társadalmi csoport  
jólétét, vagy céljait kell előmozdítania,

• A Svájci Hozzájárulás láthatóságának, elérésének elősegítése



Komponensek

1. Testvértelepülési komponens
⇒ települések, városok, kistérségek, megyék, régiók

2. Partnerség komponens
⇒ Nonprofit, nem kormányzati, civil, vagy köz érdekében 

tevékenykedő szervezetek (egyházak, oktatási intézmények, 
kulturális intézmények)

3. Szociális párbeszéd
⇒ szociális partnerek (szakszervezetek és munkáltatói 

érdekképviseleti szervezetek), szakmai kamarák és szervezetek, 
ágazati egyesületek



A projektek jellemz ői

• „Soft” projektek, els ősorban a partnerek közötti 
együttm űködésre, tapasztalatcserére irányul 
(eszközbeszerzés, beruházás csak elengedhetetlen esetben)

• Kötelez ő svájci partner
• Relevancia mindkét partner számára (célkitűzések, tevékenységek, 

ismeretek vonatkozásában is)

• Kölcsönösség
• Egymás kompetenciájára való építés
• Hozzáadott érték minden partner számára
• Együttm űködés a célok elérése érdekében



Projektek jellemz ői

• Költségvetés: 2-20 millió forint közötti támogatás
• Legalább 10% öner ő
• Időtartam: 3-15 hónap
• Csak nonprofit tevékenységek, a projekt nyereséget nem 

eredményezhet
• Előleg: max. a támogatás 50% -a
• Negyedéves id őközi jelentések
• Utófinanszírozás (az id őközi jelentések alapján)



Pályázásra jogosultak
1. Közigazgatási intézmények, önkormányzatok, ezek 

alárendelt szervezetei
2. Oktatási intézmények
3. Nem kormányzati és nonprofit szervezetek, beleértve az 

egyházakat
4. egyéb, a  köz érdekében tevékenyked ő testületek, 

szervezetek
5. szakmai kamarák és szakszervezetek, ágazati egyesülete k 

• Legalább egy éves bejegyzés, magyarországi, illetve s vájci 
székhely

• Nyereségorientált szervezetek nem pályázhatnak



Támogatható tevékenységek

1. Szakértők közreműködése a partnerek közötti tapasztalatcsere 
során Magyarországon és Svájcban

2. Tevékenységek és események Svájcban és Magyarországon:
– találkozók
– rendezvények, 
– közös programok, 

3. Tanulmányutak Svájcban és Magyarországon
4. Kis értékű beszerzések, beruházások (max. 30%), ha a projekt 

céljainak eléréséhez szükségesek



Elszámolható költségek

1. Szakértői díjak, munkabér arányosítással
2. Kiküldetési költségek (szállás, napidíj, útiköltség)
3. Rendezvények, események költségei
4. Tolmácsolás, fordítás
5. Külső szolgáltatások, amennyiben szükségesek a projekt 

lebonyolításához
6. Eszközbeszerzés, beruházás
7. Nyilvánosság költségei
8. Működési költségek
9. Adminisztratív költségek



Pályázás

• A pályázással és a lebonyolítással kapcsolatos 
dokumentumok a VÁTI honlapján találhatóak:
– Svájci Hozzájárulás/Testvértelepülési és Partnerség  Pályázati Alap 

menüpont
• http://www.vati.hu/index.php?page=main&menu=19686&langcode=hu

– Pályázati felhívás, útmutató
– Pályázati formanyomtatvány és mellékletei
– Végrehajtási megállapodás és mellékletei
– Végrehajtási útmutató
– Közbeszerzési útmutató
(magyar és angol nyelven)



Pályázás
Formanyomtatvány:
• Pályázó és partnereinek bemutatása
• Projektkoncepció
• Célok, eredmények, indikátorok
• Partnerség szerepe, fontossága
• Tevékenységek
• Fenntarthatóság
• Nyilvánosság
• Projektszervezet
• Költségvetés
• Beszerzések, közbeszerzések
• Adminisztratív mellékletek, nyilatkozatok



Svájci Partner keresése
• „Partnerkeres ő űrlap” a pályázati útmutató mellékletében:

– Projektötlet, tevékenységek, bemutatkozás, svájci partner szerepe

• Ennek segítségével saját er őből partnert keresni (hasonló 
tevékenységi kör, kompetenciák, stb.)

• A partner felkutatása után a Svájci Hozzájárulás Hiva tala segít 
a két szervezet közötti kapcsolat létrehozásában

• Megfelel ő partner hiányában a Hivatal segít potenciális 
partner felkutatásában (elsősorban a berni Svájci Fejlesztési és 
Együttműködési Hivatal)

• A Pályázati formanyomtatvány kitöltése els ődlegesen a 
Pályázó feladata, de természetesen tartalmáról egyezte tnie 
kell a svájci (és magyarországi) partnereivel

• Partnerségi megállapodás!



Odaítélés folyamata

1) Intézményi megfelel őség ellen őrzése
2) Pályázatok formai ellen őrzése, hiánypótlás (VÁTI)
3) VÁTI szakmai el őértékelése, pontozás, rangsor felállítása
4) Kisprojekt Elfogadó Bizottság ülése:

A pályázatok megvitatása, döntés a támogatás odaítéléséről, pályázat elutasításáról, 
feltételekkel való elfogadásáról

5) Pályázók értesítése (VÁTI)
6) Nyertesekkel szerz ődéskötés



Szerződés, lebonyolítás
Szerződés: Kisprojekt Végrehajtó és a VÁTI között

1. Mellékletek bekérése, egyeztetése (odaítélést követően)

2. Szerződéskötés
3. Beszámolási kötelezettség, kifizetések 

(Projektvégrehajtási útmutató)

4. Közbeszerzések el őzetes ellen őrzése
5. Helyszíni ellen őrzések



Eddigi eredmények

• 32 nyertes pályázó, folyamatban lév ő projekt
• Lekötött forrás: ~ 553 millió forint
• Fennmaradó összeg: ~ 218 millió forint (az új allokáció)

• Következ ő beadási határid ő: 2013. január 31 / március 
30.



Pályázatok, projektek
Kisprojekt végrehajtó/ pályázó Projektcím

Futó projektek

Szentgottgárd Város Önkormányzata - Lucern Szentgothárd-Luzern energiaváros projekt

Győrújbarát - Agarn Együtt-egymásért

Benyújtott pályázatok elbírálás alatt

Göd - Ville de Monthey Svájci-magyar összefogás a tisztább holnapért

Tápiógyörgye - Wünnewil-Flamat Hagyományok és kultúrák



Szentgotthárd -Lucern
• Projektcél: energiaváros-modell bevezetése (European  

Energy Award)
• Tevékenységek:

– Koncepció bemutatása, megismerése elméletben és gyakorlatban 
(tanulmányút)

– Jó gyakorlat bemutatása (workshop)
– Energiaváros kampány
– Energiaváros stratégia kidolgozása
– Nyilvánosság, marketing



Győrújbarát - Agarn
• Projektcél: A két közösség kulturális, oktatási és t urisztikai 

kapcsolatainak létrehozása
• Tevékenységek:

– A két település falunapján 40-40 fő részvétele
– Szakmai tapasztalatcsere a két önkormányzat közötti 

együttműködés elmélyítésére
– A településeket bemutató kiállítások megrendezése
– A két település bemutatására szolgáló kiadvány összeállítása
– Országismereti vetélkedő
– „Magyar szoba” kialakítása Svájcban



Tápiógyörgye - Wünnewil-Flamat
• Projektcél: Testvérvárosi kapcsolat gondozása, megi smerkedés Svájc 

és Magyarország kultúrájával
• Tevékenységek:

– Fúvószenekar utazása Svájcba, közös programok, városnézés, közös 
koncert a svájci partner fúvószenekarával

– Svájci diákok fogadása Magyarországon; sportnap, közös versenyek, a 
környék megismerése, egyéb közös kulturális programok, helyi készítésű 
termékek, élelmiszerek bemutatása

– Tápiógyörgyei felnőttek utazása Svájcba; a település megismerése, 
kirándulások, helyi svájci termékek bemutatása, Bern megismerése

– Tápiógyörgyei gyerekek utazása Svájcba; iskolai programok, a település 
megismerése, megújuló energiaforrások bemutatása, kirándulás, közös 
gasztronómiai program

– Svájci felnőttek magyarországi látogatása; közös sport- és gasztronómiai 
programok, falunap megrendezése, Eger megtekintése



Göd - Ville de Monthey
• Projektcél: a helyi hulladékgazdálkodás javítása sv ájci-

magyar tapasztalatok alapján
• Tevékenységek:

– Tanulmányút Svájcba: az „energiaváros” modell megismerése, 
hulladékgazdálkodási módszerek

– Szakértői látogatás Magyarországon: felmérés, helyszíni 
szemlék, helyszíni konzultáció

– Svájci szakértők magyarországi tanulmányútja: helyi 
adottságok bemutatása, Zöld Híd hulladékgazdálkodási 
módszer bemutatása, jó gyakorlat átadása

– Fejlesztési terv készítése



Hasznos honlapok

• Svájci Hozzájárulás:
http://www.swiss-contribution.admin.ch/hungary/hu/H ome/Swiss_contribution_to_Hungary

• Nemzeti Fejlesztési Ügynökség:
http://www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas 

• VÁTI:
http://www.vati.hu/index.php?page=main&menu=19686&l angcode=hu



Köszönöm a figyelmet!

Benkő Péter

Norvég/EGT és Svájci Együttm űködés Programok Osztály
VÁTI Nonprofit Kft.

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Tel: +36 1 224-3100/4301 

Fax: +36 1 457-5539
pbenko@vati.hu

twinningblockgrant@vati.hu


