
Az Interreg Önkéntes Ifjúság több 
mint 500 fiatal önkéntest üdvözöl 
a területi együttműködés keretében
A 2017 márciusában indult Interreg Önkéntes 
Ifjúság (Interreg Volunteer Youth, IVY) nevű 
kezdeményezés több mint 500 önkéntest vont már 
be. Szerte Európában több száz fiatal támogatja az 
Interreg programokat és projekteket, növelve az 
Európában és a szomszédos országokban lévő 
területi együttműködés láthatóságát. 

Az IVY sok fiatalnak adott már lehetőséget 
arra, hogy többet megtudjanak az európai 
projekt céljairól és kihívásairól, valamint 

hogy jobban megértsék azokat. Az Európai 
Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigaz-
gatósága által támogatott kezdeményezést 
az Európai Határ Menti Régiók Szövetsége 
(EHMRS) irányítja az Európai Szolidaritási 

Testület keretén belül. 

Az Interreg Önkéntes Ifjúsággal való 
munka során az önkéntesek támo-
gatják és előmozdítják az Interreg 
programokat és projekteket, illetve 

jelentéseket készítenek az azokban 
tapasztalt konkrét eredményekről.

Myrto Vergou, aki a Görögország–Bul-
gária program keretein belül megvaló-
suló „Fiatalok által vezetett kis- és 
középvállalkozások környezetgazdálko-
dási fejlesztése” nevű projektben vállalt 

önkéntes munkát, a következőkről számolt be: „Sokat tanultam 
Görögország és Bulgária interregionális kapcsolatairól, a közös 
érdekeinkről, és arról, hogyan segíthetünk egymásnak. Már 
tisztán látom az erősségeinket és a gyenge pontjainkat, és 
remélem, hogy a munkámmal segíteni tudok az embereknek 
az információszerzésben.” 

Eddig 41 Interreg program és 165 Interreg projekt fogadott 
önkénteseket, kiemelve az Interreg Önkéntes Ifjúság jelentős 
hatását. Az Interreg Önkéntes Ifjúság 2021-ben is lehetővé 
teszi a fiatalok európai területi együttműködésben való rész-
vételét, támogatva őket a szolidaritás megélésében és az 
együttműködési vállalkozásokban. 
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Myrto Vergou határozott elképzeléssel rendelkezik arról, hogyan 
hozható ki a legtöbb az interregionális kapcsolatokból. 

«Interreg Volunteer Youth»
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Az Interreg Önkéntes Ifjúság akcióban

2019 óta az Interreg önkéntesei eseményeket is szervezhetnek 
– „Polgárok aktív részvételére irányuló tevékenységeket (CEA)” 
– a DG REGIO nevében azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet 
a kohéziós politikára. Az önkéntesek ezidáig 23 ilyen eseményt 
szerveztek már, amelyek között megtalálható a polgároknak 
szóló tevékenységek szervezése és a helyi közösség bevonása 
az európai regionális politika számos előnyéről szóló tájékoz-
tatás céljából. 

A 2019-ben szervezett Polgárok aktív részvételére irányuló tevé-
kenységekre példa lehet a szemétszedés a Pireneusokban, 
a sportversenyek a litvániai Naujoji Akmenė-ben, a Venta folyón 
való kenuzás Lettországban és Litvániában, a kakaóról szóló 
workshop Guadeloupe-ban, túrázás a németországi Grumsin-er-
dőben vagy az ifjúsági workshop Szlovéniában. Természetbará-
tok, sportkedvelők, gyermekek és csokirajongók – mindenki 
tanulhatott a kohéziós politikáról, miközben kedvenc tevékeny-
ségét végezte.

Határokon átnyúló szolidaritás

A Covid19-világjárvány megjelenése következtében bevezetett 
határlezárások és a néhány országban bevezetett teljes lezárás 
kihatott az Interreg Önkéntes Ifjúság kezdeményezésre. A hely-
zetre reagálva a DG REGIO és az EHMRS engedélyezte a távolról 
végezhető önkéntességet azok számára, akik már elkezdték 
a munkát, és megszakították azokat, amelyek éppen elkezdőd-
tek volna, amikor a legtöbb ország szigorú intézkedéseket hozott 
a fertőzés terjedésének korlátozása érdekében. 

A fogadó szervezetek és az önkéntesek azonban zökkenőmen-
tesen koordináltak egymással, és az egész időszak alatt foly-
tatták az együttműködést, majd amint biztonságossá vált az 
utazás Európában, megkezdődtek a mobilitási időszakok. 

A fiatalok területi együttműködésben való szerepének megün-
nepléséhez az Európai Bizottság számos IVY-önkéntest vont 
be az Interreg 30. évfordulójáról szóló eseményekbe, a tapasz-
talataikra építve annak érdekében, hogy megismerjék az euró-
pai fiatalok vágyait és elvárásait a területi együttműködés 
jövőjével kapcsolatban. 

Ezt szem előtt tartva a DG REGIO elindított egy felmérést azzal 
a céllal, hogy ötleteket gyűjtsön az Interreg jövőbeni fejlesz-
tésével kapcsolatban, az eredményeket pedig szerepeltette 
abban a kiáltványban, amelyet Elisa Ferreira biztosnak is 
benyújtottak az Interreg éves találkozóján. 

Ezzel a rendkívüli erőfeszítéssel, amelyet a fiatalok Interregbe 
történő hosszú távú és eredményes bevonása tett lehetővé 
az IVY-nak köszönhetően, az Európai Bizottság fontos üzenetet 
küld a következő generációnak: az EU középpontjában a szo-
lidaritás áll, és ezt az értéket kell ápolnunk és megosztanunk 
a közös jövőnk építése érdekében.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.interregyouth.com/
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Volunteer Youth

https://www.interregyouth.com/

