
 

 

A Seed Money Facility egyike azon közvetlen pénzügyi támogatási rendszereknek, 

amelyeket a Duna Transznacionális Program (DTP) támogat a stratégia célok eléréséhez, és 

amelyet közvetlenül a DTP Irányító Hatósága / Közös Titkársága vezet. 

Célja, hogy támogassa az EUSDR (EU Strategy for the Danube Region) azaz EU-stratégia a 

Duna régióra vonatkozó, egyik kiemelt területére kiterjedő, komplex stratégiai projektek 

kidolgozását. 

Az SMF a projektötletek kidolgozására és előkészítésére nyújt támogatást a további pályázat 

benyújtásához. A pályázatok benyújthatóak 2017. október 2-ától eMS rendszerben, a 

pályázatok benyújtási határideje 2017. december 7. 

 Fontos kiemelni, hogy a pályázati anyag részeként egy 

Megfelelési Nyilatkozatot (Declaration of Alignment) is 

csatolni kell, amit a projekt témájától függően a megfelelő, 

úgynevezett EU Strategy for the Danube Region Priority 

Area Coordinators (EUSDR PAC), azaz  EU-stratégia Duna 

régióra vonatkozó kiemelt területének koordinátora állít ki. 

Ezen Megfelelési Nyilatkozat megléte kötelező eleme a 

pályázat benyújtásához, hiszen igazolja, hogy a pályázatban 

kiválasztott téma megfelel az adott EUSDR prioritásának. Abban az esetben, ha ez a 

Nyilatkozat nem áll rendelkezésre a pályázat elutasításra kerül. 

Azért, hogy a nyilatkozatok időben elkészüljenek, a koordinátorok is megadtak egy 2017. 

novemberi határidőt, mely a felhívás weboldalán lévő táblázatban került összefoglalásra – így 

tehát nem csak a decemberi határidőt kell szem előtt tartani. 

A projektek költségvetése maximum €50 000, amelyből az EU 85%-ot támogat. A nyertes 

projekteknek 12 hónapos időtartam áll majd rendelkezésre a megvalósításra. 

  

 

http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/eu-strategy-for-the-danube-region
http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/eu-strategy-for-the-danube-region


 

Programterület 

A program összesen 9 Európai Uniós országot fed le (Ausztria, Bulgária, Horvátország, 

Csehország,, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Németország két tartományát: 

Baden-Württemberg és Bavaria) és 5 országot amelyek nem Európai Uniós tagállamok 

(Bosznia-Hercegovina, Moldova, Montenegró, Szerbia és Ukrajna 5 tartománya: 

Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska és Odessa). A teljes programterület összesen 

69 NUTS 2 régióból tevődik össze. 

 

 

Partnerségre vonatkozó információk 

Hasonló módón mint más határmenti pályázatokban itt is a partnerek közösen megegyeznek a 

LEAD/FŐ Partner intézményben. 



 

Jelen pályázati Felhívásban kizárólag állami és civil intézmények pályázhatnak, vállalkozási 

és profit jellegű intézményi formák nem nyújthatnak be pályázatot. 

Jelen pályázati Felhívásban a fentebb bemutatott programterületen működő intézmények 

nyújthatnak be pályázatot. 

FONTOS: a pályázatot minimum 2 és maximum 5 partner nyújthatja be, legalább 2 

DTP résztvevő országból melyből legalább egy (a Lead Partner) az Európai Unió 

valamelyik tagállamában van bejegyezve. 

 

Elszámolható költségek 

A pályázat keretében a következő költségeket lehet elszámolni: 

1. Humanerőforrás költségek (A pályázatban projektmenedzserként dolgozó munkatárs 

bérének elszámolása. Lehetőség van egy munkatárs 8 órában való foglalkoztatására a 

pályázat teljes időtartalmára, viszont ebben az esetben ez a munkatárs kizárólagosan 

ezen projekt keretében fog dolgozni.Továbbá lehetőség van a bér 50% -t elszámolni a 

más meglévő munkatárs részére vagy számítást végezni,hogy konkrétan hány órát 

dolgozik a pályázatban és ennek alapján fizetni a bért.) 

2. Adminisztratív és irodai költségek (flat rate-összesen 15%-a projekt teljes 

elszámolható költségeinek) 

3. Utazás és szállás költségek (A pályázat keretében lehetőség van elszámolni a pályázat 

tevékenységeihez szükséges utazásokhoz kapcsolódó kiadásokat. Az utazás módját 

mindig a leghatékonyabb eszközzel kell megtenni:vonat,busz,repülő vagy saját autó 

abban az esetben ha nem létezik más lehetőség. Az étkezések és szállás elszámolását 

két módón lehet megtenni: az első lehetőség, hogy a szállás és étkezések fix árát 

számolják el a partnerek vagy a második lehetőség,hogy az úgynevezett Per Diem-t 

fizeti ki a pályázó a résztvevőknek és ebből a fix összegből mindenki saját magának 

intézi a szállást és az étkezést.) 



 

4. Külső szakértők és szolgáltatások költsége (elszámolhatók tanulmányok, felmérések, 

kutatások, fordítás, törvényi tanácsadás, terembérlés, tolmácsolás és étkezés 

rendezvényekhez kapcsolódóan, külső szakértők, előadók szállása és étkezése, 

minden más szolgáltatás ami szükséges a pályázat megvalósításához, közbeszerzések 

költsége, kiadványok és más népszerűsítésre alkalmas szóróanyagok elkészítésének 

költsége, stb.) 

 

Támogatás mértéke 

A pályázat 85% támogatási intenzitású, ennek megfelelően az önerő mértéke 15%, 

 

 

 


