
Az együttműködés     helye a kohézióban

Az 1994 és 1999 között lefolytatott Interreg IIC ta-
pasztalatával megerősödve, Emilia-Romagna régió erő-
teljes szerepet vállalt az Interreg III három alkotóele-
méből: part menti tartományai az A rész Határokon 
átívelő Adria program keretében vesznek részt; maga 
a régió a B részben, a CADSES (Közép, Adria, Duna 
és Délkelet-Európa) – ahol ő az olasz régiók koordi-
nátora – és a MEDOCC (nyugat-mediterrán) progra-
mokban vesz részt; míg a keleti övezetben Emilia-
Romagna az Interreg IIIC partnere.

Ez idáig Emilia-Romagna 120 együttműködési projektben 
vállalt szerepet, ez pedig 20 543 000 eurós, ERFA-tól szár-
mazó befektetést jelent. Ezek eloszlása a következő: 15 ha-
tárokon átívelő (amelyből 8-ban fő partner), 30 CADSES- 
(amelyből 10-ben fő partner), 26 MEDOCC- (amelyből 3-
ban fő partner) és 49 Interreg IIIC projekt (amelyből 8-ban 
fő partner). E projektekből 58-cal a területi közösségek, 
míg a többivel közvetlenül a regionális hatóságok hoza-
kodtak elő. Ily módon 50 különböző országban hozzáve-
tőleg 1200 partnerséget hoztak létre. E partnerségek 
majdnem 85%-a az európai uniós országok köz- vagy ma-
gánentitásait érinti (amelyből 75% a régi és 10% az új tag-
országokra esik), míg 15%-a azokból a harmadik orszá-
gokból származik, melyek legtöbbje a Balkánon található. 
Emilia-Romagna egyébként az INTERACT programban 
is részt vesz, a „RE-ACT/REgional ACTors in Interreg co-
operation” (Regionális szereplők az Interreg együttműkö-
désben) projekt fő partnereként.

A projektek túlnyomó része azokra a beavatkozási szekto-
rokra vonatkozik, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak 
a területfejlesztési politikákkal. A környezet problemati-
kája a leggyakoribb szakterület, a maga 32 projektjével. 
Ebből a szempontból a környezetszennyezés minden for-
mája elleni harc és a – szárazföldi vagy part menti – ter-
mészeti kincsek hosszú távú kezelése képezi a két fő témát. 
A mobilitás és a logisztika alkotja a másik fontos bevatko-
zási területet (13 projekttel). Itt az újdonságnak számító 
módszerek kidolgozásáról és megosztásáról van szó, az 
áruszállítás racionálisabb kezelése érdekében. Stratégiai 
és politikai szempontból a helyi fejlesztés (12 projekt) és a 
területrendezés (10 projekt) szakterületei is kiemelt szere-
pet kapnak. Cselekedeteiben Emilia-Romagna arra törek-
szik, hogy az ESPON program keretében végzett tanul-
mányok eredményeit fi gyelembe véve, azokkal kiegészít-
hesse regionális területrendezési „szerszámosládáját”.

Észlelhető módon, az Interreg egyre nagyobb érdeklődést 
vált ki úgy helyi, mint regionális szinten. A távolabbi, te-
hát eltérő struktúrákkal és intézményekkel létesíthető 
partnerségek, valamint a tapasztalatcsere nemzetközi 
megosztásának lehetősége arra késztette a regionális ad-
minisztrációt, hogy javítson szolgáltatásainak minősé-
gén. Ugyanakkor az a „lokálpatrióta” szemlélet is változni 

kezd, amely eléggé érzéketlen volt az együttműködés által 
szolgáltatott hozzáadott értékre, és mind jobban elterjed 
az a felfogás, amely a nemzetközi kapcsolatokban a növe-
kedési lehetőségek kibontakozását látja. Ebből a szem-
pontból aláhúzandó az a tény is, hogy a következő pro-
jektfelhívások számára készített új jelölti iratcsomó át-
nyújtásakor, majdnem minden partnerünk és az összes 
projektkoordinátor újabb felhívásokhoz jutott a megelő-
ző javaslatokat illetően, habár ismertek az Interreg-prog-
ramok irányításával járó, számottevő nehézségek. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy ezeknek a partnereknek is az a véle-
ménye, hogy a nemzetközi együttműködés által szolgál-
tatott hozzáadott érték érdemessé teszi a nehézségek 
vállalását, és hogy elegendő tapasztalatra tettek szert 
ezen nehézségek ismételt vállalása érdekében.

Ezen programozási időszak végén, az Interreg-progra-
mokban részt vevő regionális szereplők támogatásának, 
valamint a területekről érkező egyre nagyobb elvárások-
nak való megfelelés érdekében, az európai programok ál-
tal érintett szolgálatok (1) maximálisan kihasználják a 
rendelkezésükre álló forrásokat. A regionális adminiszt-
ráció belső és külső koordinálásának fokozása terén is tö-
rekvés tapasztalható, annak érdekében, hogy az az összes 
regionális szereplő szolgálatában álló európai együttmű-
ködés „egyedi pénztárává” válhasson.

Az Interreg III kezdeményezésben való részvételnek kö-
szönhetően felhalmozott tapasztalat értékes tudástőkét 
jelent majd azon következő európai területi együttműkö-
dés során, mely 2007-ben kezdődik a strukturális alapok 
és az új szomszédsági programok friss programozásával.

További információk:
ht tp ://www.reg ione .emilia-romagna .it /wcm/
infoagenda2000/sezioni/sez_iniziative_comunitarie/
interregIII

Elérhetőségek:
lgherardi@regione.emilia-romagna.it
mmigliori@regione.emilia-romagna.it
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Lodovico Gherardi, az Interreg IIIB CADSES-t irányító bizottság tagja, és Michele Migliori, 
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(1)  Direzione generale programmi e intese, relazioni europee e cooperazione internazionale (a Programok és Megállapodások, Európai 

Kapcsolatok és Nemzetközi Együttműködés Főigazgatósága).
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Az Interreg IIIC: a régiók közötti együttműködés
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