
„Az INTERREG IIIC-től az INTERREG IVC-ig – a következő lépés  
a lisszaboni és a göteborgi célkitűzések megvalósítása felé”

Michel Lamblin, az INTERREG IVC program igazgatója

Az új interregionális együttmű-
ködési program (rövid nevén: 
„Interreg IVC”), amelyet 2007 
szeptemberében fogadott el az 
Európai Bizottság, a 2007–13-as 
időszakra az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap (ERFA) 321 millió eurós támogatásában 
részesül, és mind a 27 tagállamra, valamint Norvégiára 
és Svájcra is kiterjed (ez utóbbiak maguk gondoskodnak 
a finanszírozásról). A program célja, hogy keretet bizto-
sítson a különböző országok regionális és helyi intézmé-
nyei közötti tapasztalatcseréhez, például a globalizáció, 
a demográfiai változás, az energiaellátás és az éghajlat-
változás terén felmerülő közös kihívásokról.

Az új program elindulásával az INTERREG IIIC pro-
jektek lezárulnak. Ezekben a – 263 különböző mű-
veletet magukba foglaló – projektekben több mint 
2600 partner vett részt az összes tagállam régióinak 
képviseletében. Az elvégzett műveletek közel fele gaz-
dasági fejlesztéssel, munkahelyteremtéssel, vállalkozói 
szellemmel, információs társadalommal és műszaki 
innovációval kapcsolatos problémákra irányult. Jelentős 
eredmények születtek a helyes gyakorlatok meghatá-
rozása, és ami ennél is fontosabb, e gyakorlatok régiók 
közötti átadása terén.

Mi várható a következő, 2007–2013 közötti költségve-
tési időszakban? A régiók közötti együttműködés az 
INTERREG IVC program keretében fog tovább fejlődni. 
Az új program az INTERREG IIIC sikerére épít, amely-
nek egyes elemeit átveszi, ugyanakkor új prioritások és 
megközelítések is jellemzik majd.

Én a magam részéről örömmel fogadom a régiók közötti 
együttműködés folytatását. Fontos, hogy a regionális és 

helyi hatóságok továbbra is együtt tudjanak dolgozni, 
és sikerüljön hasznosítaniuk egymás tapasztalatait. Ez 
azt mutatja, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok 
tudatában vannak, hogy a régiók közötti együttműkö-
dés valóban segíti a regionális politikák jobbítását. Ez 
különösen fontos, mivel a régiók – megfelelő segítséggel 
– valóban hatékonyan hozzájárulhatnak a lisszaboni és 
a göteborgi célkitűzések megvalósításához.

Lisszaboni és a göteborgi célkitűzések: 
az INTERREG IVC fő pillérei. 

A 2000-es, majd 2001-es Európai Tanácsnak helyet 
adó városokról elnevezett lisszaboni, illetve göteborgi 
stratégia átfogó elképzeléseket fogalmaz meg az EU 
versenyképességének növelésére és a fenntartható fej-
lődésre vonatkozólag. A célkitűzések megvalósításában 
a régiókat mind gazdasági (lisszaboni stratégia), mind 
pedig környezeti (göteborgi stratégia) szempontból 
kulcsfontosságú partnereknek tekintik.

A tervezett tevékenységeket két kiemelt területre fogják 
összpontosítani: innováció és tudásalapú gazdaság, 
környezet és kockázatmegelőzés. E két kiemelt területen 
belül kilenc altémát határoztak meg úgy, hogy a 321 
millió eurós összköltségvetés mintegy 55%-át fordítják 
az 1. prioritás (gazdaság) témáira, 39%-ot a 2. prioritás 
(környezet) témáira, a maradék 6%-ot pedig a progra-
mokat támogató technikai segítségnyújtásra. Jelenleg 
az INTERREG IIIC keretében zajló műveletek mintegy 
75%-a irányul az említett prioritásokra.

A négy igazgatási területre osztott INTERREG IIIC 
programtól eltérően az INTERREG IVC-nek egyetlen 
irányító hatósága van (Nord–Pas de Calais régió), és 
egy - a franciaországi Lille városában működő – kö-
zös titkársággal rendelkezik. Négy információs pontot 
hoztak létre Európa különböző részein – Rostockban 
(Németország), Katowicében (Lengyelország), Valen-
ciában (Spanyolország) és a Lille-i titkárságon belül –, 
melyek a projektek és a régiók számára kapcsolattartási 
pontot jelentenek.

Az INTERREG IVC keretében kétféle projekttípus lé-
tezik: „regionális kezdeményezés” projektek, amelyek 
a tapasztalatcserére és a bevált gyakorlatok átadására 
összpontosítanak, és „tapasztalatösszegző” projektek, 
amelyek sorába tartoznak az eredmények és a helyes 
gyakorlatok minél gyorsabb általános érvényesítésére 
törekvő ún. „gyorsított” projektek.

Máris rengetegen érdeklődnek az INTERREG IVC 
program iránt, akiket a közös technikai titkárság 
többféle módon is segíthet: gyakran feltett kérdések, 
a vezető pályázóknak szóló szemináriumok és egyéni 
konzultációk útján. Az összes információ elérhető és 
letölthető az INTERREG IVC honlapjáról.

A „ChangeLAB” című INTERREG-projekt célja 
olyan környezetbarát fogyasztási minták  
kialakítása, melyek nem befolyásolják az  
életminőséget és a jólétet

INTERREG IVC
Fő tevékenység: régiók közötti együttműködés
EU-s támogatás (ERFA): 321 000 000 euró
Érintett országok: az EU 27 tagállama, Norvégia és Svájc 
Irányító hatóság: Nord–Pas de Calais régió (Franciaország)
Kapcsolatfelvétel: 
info@interreg4c.net (http://www.interreg4c.net)
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