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Miért érdekelte az Interreg MED 
program?

Szerettem volna megtudni, hogyan 
működik együtt 13 földközi-tengeri 
ország a régió fejlesztése érdekében. 
Amint tudja, a Koreai Köztársaságnak 
(Dél-Koreának) gyakran nehézségei 
támadnak a határokon átnyúló fejlesz-
tési programok előmozdítása terén a 
szomszédos országokkal – mint például 
Kínával, a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársasággal (Észak-Koreával) és 
Japánnal – az összetett politikai helyzet 
és a történelmi háttér miatt. Ezért 
abban reménykedtem, hogy a MED 
program olyan tanulságokkal szolgál 
majd, amelyeket magammal vihetek 
Északkelet-Ázsiába. 

A nemzeteken átívelő Interreg földközi-tengeri program meglátoga-
tása során Kim Szung-hun, a Koreai Ipari Technológiai Értékelési 
Intézmény (Korea Evaluation Institute of Industrial Technology, 
KEIT) Kiegyensúlyozott Fejlesztési Értékelési Központjának 
(Balanced Development Evaluation Centre, BDEC) vezetője megosz-
totta a véleményét a Földközi-tenger medencéjében lévő szomszédos 
országok együttműködésével kapcsolatban. A Kiegyensúlyozott 
Nemzeti Fejlesztési Elnöki Bizottság által megbízott központ teljesít-
ményértékelést és kutatásokat végez, valamint információs platform-
ként szolgál a koreai kiegyensúlyozott fejlesztési projektek számára. 
A koreai küldöttség látogatásának célja az volt, hogy ihletet merítse-
nek az európai regionális politika végrehajtásából, valamint hogy 
megtapasztalják, hogyan működnek együtt a különböző földkö-
zi-tengeri országok az egyes területeken annak érdekében, hogy 
erősítsék az EU gazdasági, társadalmi és politikai modellként 
betöltött szerepét. 

A koreai küldöttség inspirációt 
merített az európai transznacionális 
együttműködésből 
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MAESTRALE: HATÁROKON ÁTÍVELŐ GONDOLKODÁSMÓD
Az éghajlatváltozás nem ismer határokat. Nyáron a hőmérséklet folyamatosan nő, néha akár az 50 °C-ot is eléri, 
így ez a globális jelenség a Földközi-tenger térségét a bolygó egyik legjobban érintett területévé teszi. A szélsőséges 
hőmérséklet aszályokat, erdőtüzeket és áradásokat okoz. És a földközi-tengeri országok alkotják a frontvonalat 
e kihívások esetében. 

Következésképpen a kormányoknak közösen kell kezelniük ezeket a globális problémákat. Egyetlen ország sem tud 
egymaga megküzdeni ezzel a nagymértékű kihívással, és az Európai Bizottság pontosan ezért hozta létre 
a nemzeteken átívelő együttműködési programokat. Az Interreg földközi-tengeri program az egyik ilyen. 

A Földközi-tenger térségében Portugália, Spanyolország, Franciaország, Gibraltár, Olaszország, Málta, Szlovénia, 
Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Albánia, Görögország és Ciprus egyesítették erőiket, hogy 
közösen találjanak megoldásokat a mindannyiukat érintő kihívásokra. Bár a programok transznacionális hatókörrel 
rendelkeznek, a program keretrendszerében az Európai Regionális Fejlesztési Alap által társfinanszírozott 91 projekt 
mindegyike olyan eredményeket mutat fel, amelyek az Interreg MED program által lefedett régiókban élő polgárok 
mindennapi életét könnyítik meg.

A közelmúltban a MAESTRALE projekt bizonyította, hogy a civil társadalom bevonása az együttműködési projektbe 
nemcsak lehetséges, hanem hasznos is. Az olaszországi Siena városában lévő Tito Sarrocchi Műszaki Főiskola számos 
diákja a Sienai Egyetem által a kék növekedés terén végzett kísérletben vett részt. Ennek során egy olyan szélerőmű-pro-
totípust terveztek meg, gyártottak le és szereltek össze, amelyet a Fonte Gaia szökőkút vizére bocsátottak, elbűvölve 
a látogatókat. 

Ez azonban csak egy csodálatos utazás kezdete volt. A kísérletet folytatták a spanyolországi Malaga városában, 
más hallgatóknak is megmutatva az általuk épített prototípust. Együtt a prototípus új, függőleges verzióját építették 
meg, és tesztelték is.  

Mi is lenne jobb Európa jövőjének építésére 
annál, hogy együttműködés révén segítünk 
a fiataloknak megérteni a jövő kihívásait és 
megoldásait? 

Az Interreg MED program a témák széles körét 
lefedi: a zöld és kék növekedésben történő 
innováció, valamint a szociális és kreatív iparágak 
innovációja; hatékony középületek, megújuló helyi 
energiaforrások az energiamix-stratégiák és 
-tervek vonatkozásában, karbonszegény közle-
kedési rendszerek, fenntartható turizmus, vala-
mint a biodiverzitás védelme és a természeti 
erőforrások.

Az összesen 275 millió EUR értékű beruházással 
a program célja, hogy 2020-ig a zöldebb, fenn-
tarthatóbb gazdasági növekedést mozdítsa elő.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://maestrale.interreg-med.eu/

https://maestrale.interreg-med.eu/
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Lenyűgözött az, hogy a program együtt-
működési területei nem korlátozódnak a 
technológiára, a K+F-re és a városreha-
bilitációra, hanem átfogó és nemzeteken 
átívelő problémákat is tartalmaznak, mint 
például az alacsony szén-dioxid-kibocsá-
tású fejlesztés, a természeti és kulturális 
erőforrások védelme, az innováció elő-
mozdítása és a kormányzás megerősí-
tése ,  amelyek országok között i 
koordinációja sokkal bonyolultabb és 
nehézkesebb. 

Milyen elvárásai voltak az 
együttműködési program 
meglátogatásakor?

A teljesítményértékelési rendszerről és 
a módszerekről, az értékelési mutatók-
ról, valamint az értékelési eredmények 
visszacsatolási rendszeréről szerettem 
volna többet megtudni az Interreg MED 
program kapcsán. A Dél-Koreára alkal-
mazható, kiegyensúlyozott fejlesztési 
programokkal és a regionális fejlesztési 

elképzelésekkel, valamint ezek operatív 
rendszereivel kapcsolatos új ötletekre 
voltam kíváncsi.

Mi volt a fő benyomása az európai 
együttműködéssel megvalósított 
regionális fejlesztés tekintetében?

Lenyűgöző volt látni, ahogy a Földkö-
zi-tenger északi partvidékén lévő 
13 ország közösen dolgozik a regionális 
fejlesztésen, több mint három országot 
lefedő projektekbe történő beruházással 
és ezek támogatásával. 

Különösen érdekelt a program hét témája 
közül a „kék növekedés”, mivel Dél-Korea 
a Koreai-félszigeten helyezkedik el. Bár 
az Északkelet-Ázsiai Tiszta Levegő Part-
nerség keretében jelenleg is együttmű-
ködünk Kínával és Japánnal a környezeti 
kérdésekben, ideértve az országhatáro-
kon átterjedő légszennyezést is, úgy gon-
dolom, hogy ki kell bővíteni a partnerség 
hatókörét és együttműködési területeit. 

Ebben a vonatkozásban az Interreg MED 
program témái és projektjei, mint például 
a kék energia, a halászat és az akvakul-
túra, az integrált tengerfelügyelet, a bio-
technológiák, valamint a part menti és 
tengeri turizmus rendkívül gyakorlatiasak 
és eredményorientáltak. 

Ezenkívül hasznos volt részletes infor-
mációkat megtudni a 2014–2020-as 
program egyes tematikus célkitűzései-
nek teljesítménymutatóiról és céljairól. 
A Kiegyensúlyozott Fejlesztési Értékelési 
Központ is erőfeszítéseket tesz annak 
érdekében, hogy megvizsgálja a 
kiegyensúlyozott fejlesztési projektek 
megvalósíthatóságát, és értékelje az 
eredménymutatóikat. 

Scandola természetvédelmi terület, Korzika


