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az együttműködési programokban”

Sarah Hayes, az INTERACT irányító hatóságának vezetője

Az INTERACT (INTERREG 
Animation, Cooperation 
and Transfer – INTERREG 
ösztönzés, együttműködés 
és átadás) program az eu-

rópai területi együttműködési programok lebonyolí-
tásáért felelős intézményeket és érdekelteket szólítja 
meg. Az INTERACT a programon teljes időtartama 
alatt támogatás és tanácsadás révén segíti elő a helyes 
kormányzást.

Az INTERACT elsősorban a programvezetési techni-
kákra összpontosít, de stratégiai irányítással, valamint 
az intézményi és tematikus hálózatokkal kapcsolatos 
kérdésekkel is foglalkozik. Egy pillanatra sem feled-
ve a felhasználók szempontjait, és a lehető legaktí-
vabban bevonva őket a program megvalósításába, az 
INTERACT egyfajta cserefolyamatot hoz létre, mely-
ben a közös és kölcsönös tanulás révén erősödik a te-
rületi együttműködés.

A 2007–2013 közötti új programozási időszakban 
mindegyik európai területi együttműködési prog-
ramnak új kihívásokkal kell szembenéznie és igazod-
nia a nemzeti jogszabályok megnövelt szerepéhez. A 
programoknak jobban kell majd összpontosítaniuk a 
lisszaboni és a göteborgi ütemtervre is. A tagjelölt és a 
lehetséges tagjelölt országokkal, illetve az új tagállam-
okkal együttműködő területeknek további kihívásokkal 
is meg kell küzdeniük.

Mind az új, mind a már tapasztalatokkal rendelkező 
intézményeknek innovatív módszereket kell keresniük 
teljesítményük javításához és olyan programok végre-
hajtásához, melyek jobban megfelelnek e kihívásoknak. 
Az INTERACT továbbra is különféle termékekkel és 

szolgáltatásokkal segíti a folyamatban részt vevő in-
tézményeket és érdekelteket. Az INTERACT három 
fő célkitűzése:
•  a programirányítás nagyobb hatékonyságához való 

hozzájárulás;
•  a programvégrehajtás hatékonyságának növelése;
•  a know-how-átadás, valamint az ismeretcsere meg-

könnyítése a különböző programok és programtípusok 
között.

Mindezek megvalósítása érdekében az INTERACT 
egy új, régióközpontú megközelítést fog alkalmazni, 
a bécsi INTERACT-titkárságon, illetve a Valenciában 
(Spanyolország), Viborgban (Dánia), Bécsben (Ausztria) 
és Turkuban (Finnország) működő négy INTERACT-
ponton keresztül, amelyek a határokon átnyúló és 
transznacionális programok regionális csoportjait 
fogják kiszolgálni.

Az INTERACT érdeklődésének homlokterében álló 
legfontosabb témák: program- és pénzügyi irányítás; 
projekvezetés és támogatás; az INTERREG tapasztala-
tainak összegzése; stratégiai programtervezés; pénzügyi 
ellenőrzés és felügyelet; nyomon követés és értékelés; 
kommunikáció; külső együttműködés.

Az első INTERACT program során termékek és szol-
gáltatások egész sorát fejlesztették ki, melyeket az új 
program is alkalmazni fog, az új programidőszak kívá-
nalmainak megfelelően. Szemináriumok, konferenciák, 
tanácsadó szolgálatok, kézikönyvek és on-line eszközök 
révén az INTERACT azon fog munkálkodni, hogy köny-
nyebbé és egyszerűbbé tegye az európai területi együtt-
működési programok irányítását a mindennapokban.

Bővebb információ és várható események: 
www.interact-eu.net
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