
▶ TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A MEGREFORMÁLT  
KOHÉZIÓS POLITIKA  
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 MILYEN LEHETŐSÉGEKET TARTOGAT A 2014 ÉS 2020 KÖZÖTTI 
IDŐSZAK AZ INTERREG SZÁMÁRA?

A kezdetek kezdetén, 1990-
ben közösségi kezdeménye-

zésként kialakított, 1 milliárd eurós költségvetésű, 
kizárólag a határon átnyúló együttműködést érintő 
Interreg 2000-ben vált az európai kohéziós politika 
hivatalos célkitűzésévé. Az évek során a határokon 
átívelő partnerségek közötti együttműködés kifor-
rott támogatási eszközévé lépett elő: olyan, az Unió 
belső és külső határainál, transznacionális területe-
ken és a 28 tagállamban elhelyezkedő régiók közötti 
partnerségek eszközévé, amelyeknek szándéka, hogy 
az intelligens és fenntartható növekedés elősegítése 
érdekében tanuljanak egymástól.

Jelenleg az Interreg ötödik programozási időszakába lépünk, 
2015-ben pedig fennállása 25. évfordulóját ünnepeljük.  
Az Interreg mintegy 10 milliárd eurónyi támogatást fordít  
a több mint 100 együttműködési program megvalósulása 
nyomán a régiók és a területi, szociális és gazdasági part-
nerek közötti együttműködésre. A kezdeményezés számos 
változást hozott: segített begyógyítani a régi sebeket, meg-
változtatta a gondolkodásmódot, támogatta a határok és 
kultúrák között kapcsolat létrejöttét, hangsúlyozta annak 
fontosságát, hogy a közös vagyont együttes erővel kell meg-
óvni, és sok régióban valódi értelmet adott az együvé tar-
tozásnak és a szolidaritásnak.

Az Interreg programjai ugyanakkor azt is hivatottak  
szolgálni, hogy hozzájáruljanak a 2014–2020 közöttiúj 
időszak kohéziós politikájának megreformálásához.  
A stratégiaibb jellegű szemlélet, jobb és világosabb eredmé-
nyek és a nagyobb hatás érdekében nagyobb összpontosí-
tás elérése mind-mind új kihívásokat jelent az érintetteknek, 
azaz a program- és projektpartnereknek egyaránt. 

▶ INTERREG I
1990–1993

▶ INTERREG II
1994–1999

▶ INTERREG III
2000–2006

▶ INTERREG IV
2007–2013

▶  INTERREG V
2014–2020

JOGI STÁTUSZ KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS
A STRUKTURÁLIS ALAPOKRÓL SZÓLÓ 

RENDELETBE INTEGRÁLVA
KÜLÖN RENDELET

KEDVEZMÉNYEZETT 
TAGÁLLAMOK
(A BELSŐ HATÁROKON) 11

11  
— majd —

15

15  
— majd —

25

27 
— majd —

28 28
KÖLTSÉGVETÉSI 
KÖTELEZETTSÉ-
GVÁLLALÁS
(AKTUÁLIS ÁRAK)

 1,1 MRD 
ECU

3,8 MRD 
ECU

5,8 MRD 
EUR

8,7 MRD 
EUR

10,1 MRD 
EUR

 
AZ INTERREG  
FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE 
1990–2020

16

▶TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS 



Mi célja az együttműködésnek?

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikkével 
összhangban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
hozzájárul az Unió régiói esetében tapasztalható fejlettségi 
szintek közötti egyenlőtlenségek csökkentéséhez, különösen 
azokban a régiókban, amelyek a többihez képest lemara-
dást mutatnak, így a vidéki területeken, az ipari átalakulás 
által érintett területeken, a súlyos és tartós természeti és 
demográfiai problémáktól szenvedő régiókban, a szigeteken, 
valamint a határon átnyúló és hegyvidéki régiókban. Ezért  
a 2014–2020 közötti kohéziós politika első célkitűzése, azaz 
a növekedésre és a munkahelyteremtésre irányuló beruházá-
sok mellett a 2014–2020 közötti kohéziós politika második 
célkitűzése, vagyis az európai területi együttműködési cél 
égisze alatt, az ERFA a határon átnyúló, transznacionális és 
régióközi programoknak is finanszírozást nyújt az Unió terü-
letét érintő harmonikus fejlődés támogatása érdekében (1). 

Az Unió lakosságának kétharmada a 38 belső határ mentén 
él, amelyeket napjainkban is érintenek a földrajzi, nyelvi 
adminisztratív és jogi korlátok. Egyes határ menti területe-
ken az Interreg programjai jelenleg is azt a célt szolgálják, 
hogy begyógyítsák a múlt sebeit, a közelmúltban még egy-
másra ellenségként tekintő feleket egymás szomszédjává 
tegyék, és hozzájáruljanak a tartós bizalom kialakulásához. 
A korábbinál integráltabb szakaszokból álló együttműködés 
elősegíti a harmonikus területi fejlődést azáltal, hogy meg-
teremti a határ menti területeken a humántőke és tudás 
megőrzését elősegítő élet- és munkakörülményeket .  
Az együttműködés hozzájárulhat a mellőzött lehetőségek 
hatékonyabban történő közös kiaknázásához (gyakran  
a peremterületeken), hogy fellendüljön a gazdasági fejlődés. 
Az Interreg a közös terület együttes irányításában is segít-
séget nyújt, felismerve a természeti elemek, például a víz 
és levegő határokat nem ismerő jellegét.

A nagyobb régiókban tapasztalható együttműködés a regi-
onális fejlesztés további fontos európai dimenziója: a nagy 
funkcionális területeket együttesen, európai szinten kell ele-
mezni, hogy prioritások és stratégiai válaszok szülessenek 
és valósuljanak meg. Végül pedig az együttműködés lehe-
tővé teszi egy olyan hálózat létrehozását a 28 tagállamban, 
amely elősegíti a bevált gyakorlatok kidolgozását, és meg-
könnyíti a sikeres régiók tapasztalatainak átadását. Az egy-
mástól való tanulás az európai régiók valódi, közös értéke.

(1)  Az Európai Területi Együttműködésről szóló rendelet: Az Európai Parlament és 
a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott 
támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről, HL L 347., 2013.12.20., 259. o.
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PROGRAM

▶ HATÁROKON ÁTNYÚLÓ 
INTERREG VA

▶TRANSZNACIONÁLIS 
INTERREG VB

▶RÉGIÓKÖZI
INTERREG VC

60
EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAM
BELSŐ HATÁROK

6,6
MILLIÁRD EUR 15

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAM

2,1
MILLIÁRD EUR 

4 EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAM

— INTERREG EUROPE
— INTERACT
— URBACT
— ESPON

▶ 0,5
MILLIÁRD EUR

12
INTERREG IPA 
ELŐCSATLAKOZÁSI 
ESZKÖZ

242*
MILLIÓ EUR 

16
INTERREG ENI 
EURÓPAI  
SZOMSZÉDSÁGI  
ESZKÖZ

634*
MILLIÓ EUR 

* ERFA-hozzájárulás

A KOHÉZIÓS  
POLITIKA TELJES 

KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL
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▶BELGIUM/FRANCIAORSZÁG 
Határokon átnyúló 
egészségügy 

Az elmúlt 20 évben az Interreg 
program által támogatott együtt-
működési rendszer célja az volt, 
hogy – az orvosi és egészségügyi 
szolgáltatási kapacitás megerő-
sítésével mindkét országban, 
és a berendezések közös hasz-
nálata révén – javítsa a fran-
cia–belga határ mentén élőknek 
az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférését.

A Franciaország és Belgium között 2002-ben tárgyalt és 2011-ben 
hatályba lépő keretmegállapodás olyan „egészségügyi régiókat” 
hozott létre, amelyekben mindkét ország határ menti lakosainak 
lehetőségük van az egészségügyi szolgáltatásokat a határ két 
oldalán mindenféle adminisztratív és pénzügyi akadály nélkül 
igénybe venni. 2013-ban becslések szerint több mint 15 000 beteg 
lépte át a határt kezelésért, mintegy 6 000 fogyatékossággal élő 
francia pácienst kezeltek belga létesítményekben, és több mint 
500 határon átnyúló sürgősségi orvosi beavatkozást végeztek 
mobil sürgősségi és intenzív kórházi ellátás keretében a határ 
mindkét oldalán. További két megállapodás ratifikálása is folya-
matban van a sürgősségi orvosi ellátásra és a fogyatékossággal 
élőknek nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan.

Az új Interreg-program várhatóan a következő igényekre és célokra 
fog megoldást nyújtani:

 ▶ informatikai alapú, egészségbiztosítók általi betegirányítás;
 ▶  keretmegállapodás megvalósítása a határ másik oldalán elhalál-
ozottak hazaszállításáról;
 ▶   együttműködés kidolgozása az idősek és rászorulók igényeinek 
kezelésére;
 ▶   promóciós, megelőző és betegtájékoztatásra irányuló, határon 
átnyúló projektek elindítása;
 ▶a projekteredményekkel kapcsolatos tájékoztatás javítása. 

▶BELGIUM/FRANCIAORSZÁG/ÍRORSZÁG/EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

InTraDE – Intelligens közlekedés  
dinamikus környezetben 
 
Az északnyugat-európai Interreg IVB program részeként 
finanszírozott InTraDE projekt intelligens és fenntartható 
közlekedési és ikt-megoldások használatának ösztönzése 
révén javítja a régió összeköttetését.
 
Az InTraDE olyan új koncepcionális terven dolgozik az intelligens 
autonóm járművek kapcsán, amely képes önállóan kezelni és irá-
nyítani az árufuvarozást Északnyugat-Európa regionális kikötőinek 
zárt tereiben. Az új koncepciót a franciaországi radicateli, az íror-
szági dublini és a belgiumi oostende-i kikötőben tesztelik. 

Egy társadalmi-gazdasági hatástanulmány bemutatta azt a jár-
művet, amely a meglévő kikötői konténerszállítási útvonalakon 
hatékonyan közlekedik, optimalizálni tudja a szállítókonténerek 
be- és kipakolásához szükséges módszereket és helykihasználást, 
és alkalmazkodni tud a meglévő infrastruktúrához. 

A projekt nyomán felhalmozódott nagy mennyiségű szakanyagot 
a Polytech-Lille és az École Centrale de Lille közös szervezésében 
be fogják építeni a kétéves angol nyelvű robottechnikai és köz-
lekedési nemzetközi mesterképzés tananyagába. A programban 
próbapadok használatán keresztül számos gyakorlati alkalma-
zás, így például a holonomikus robotok, a robotmanipulátorok és 
az intelligens autonóm járművek működését is bemutatják. Ezek  
a rendszerek kísérleti célból és további fejlesztés érdekében mind-
két intézménynek rendelkezésére állnak.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://www.intrade-nwe.eu/

EGYÜTTMŰKÖDÉS A LEGKIVÁLÓBB MÓDON!

2013-BAN  
BECSLÉSEK  

SZERINT TÖBB  
MINT 

15 000  
BETEG

LÉPTE ÁT A HATÁRT  
KEZELÉSÉRT.
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/regiostars/
http://www.intrade-nwe.eu/


Az Interreg a megreformált  
kohéziós politika égisze alatt

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós 
politikát jelentős mértékben megreformálták, hogy ered-
ményesebbé váljon. Az Európa 2020 stratégia intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó céljainak 
megvalósítását elősegítő átfogó célkitűzés teljesítéséhez  
a beruházásokat hatékonyabb stratégia mentén és integ-
ráltabban kell végrehajtani. Az ERFA segítségével történő 
beruházások négy fő prioritásra, az innovációra és kuta-
tásra, a digitalizációra, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
támogatására, illetve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra fognak összpontosítani. Az Interreg program-
jai közvetlenül hozzá fognak járulni e négy terület kiemelt 
módon történő kezeléséhez, miközben továbbra is a hatá-
ron átnyúló intézményi együttműködést fogják elsősorban 
támogatni.

Annak érdekében, hogy az uniós finanszírozást a lehető leg-
eredményesebben használják fel, a megreformált kohéziós 
politika még inkább a célkitűzésekre és az eredményekre fog 
összpontosítani az egyértelmű, átlátható, mérhető célok és 
célértékek mentén, valamint nagyobb hangsúlyt fektetve az 
értékelésre. Az Interreg programjaival szemben szintén elvá-
rás, hogy fokozottan stratégiai megközelítésűek  legyenek, és 
jobb, illetve egyértelműbb eredményeket határozzanak meg.

Szintén nagyon fontos az új időszakban az a célkitűzés, 
hogy meg kell erősíteni a különféle finanszírozási eszközök, 
programok és együttműködési mechanizmusok, így pél-
dául a makroregionális stratégiák közötti együttműködést. 
Az Interreg új programjainak mindenképpen meg kell erősí-
teniük a nemzeti és regionális programokkal való kapcsola-
tokat, és nagyobb összhangban kell lenniük az újonnan 
létrejövő makrorégiókkal.

A megreformált kohéziós politika egyszerűsítésre is törek-
szik, az összes európai strukturális és befektetési alapra 
vonatkozóan közös szabályok létrehozásával, valamint egy-
szerűbb elszámolási szabályok, egyértelműbb jogosultsági 
szabályok és célzottabb jelentéstételi kötelezettségek meg-
állapításával. Az Interreg programjai remélhetőleg eredmé-
nyesen fogják alkalmazni a kedvezményezettekre háruló 
adminisztrációs terhek csökkentését szolgáló egyszerűsí-
tési intézkedéseket.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/
cooperation/index_en.cfm

INTERREG vs. ORSZÁGSPECIFIKUS PROGRAMOK  

ORSZÁGSPECIFIKUS 
KOHÉZIÓS POLITIKA – NÖVEKEDÉSI  

ÉS MUNKAHELY-TEREMTÉSI BERUHÁZÁSI CÉL

INTERREG 
KOHÉZIÓS POLITIKA – EURÓPAI TERÜLETI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI CÉL

▶  AZONOS  
EREDMÉNY-KÖZPONTÚSÁGI  
KÖVETELMÉNYEK

TELJESÍTMÉNY- 
KERETRENDSZER

…EREDMÉNYESSÉGI  
TARTALÉK NÉLKÜL

 TEMATIKUS 
KONCENTRÁCIÓ

 …DE KONKRÉT SZABÁLYOK
A NEM TECHNIKAI JELLEGŰ TÁMOGATÁSI 
KÖLTSÉGVETÉS 80 %-ÁNAK LEGFELJEBB  
4 TEMATIKUS CÉLRA KELL KONCENTRÁLÓDNIA

▶11 TEMATIKUS  
CÉL

…PLUSZ NÉHÁNY KONKRÉT 
BERUHÁZÁSI PRIORITÁS 
KÖZTÜK PÁRBESZÉD AZ INTÉZMÉNYEK  
ÉS POLGÁROK KÖZÖT
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http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/regiostars/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm

