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Az éves Interreg konferencia online 
változatban

A 2020. évi éves Interreg konferencia különleges 
körülmények között, a Covid19-világjárvány 
árnyékában zajlott.

Az Interreg éves programjában szereplő legfontosabb 
eseményen valamennyi Interreg program – többek 
között az IPA és az ENI CBC – irányító hatósága és 

közös titkársága részt vesz, hogy megvitassák az Európai 
Bizottsággal való együttműködésben rejlő kihívásokat és 
lehetőségeket.

Terveink szerint az idei konferencián ünnepeltük volna az Inter-
reg 30. születésnapját. Úgy döntöttünk azonban, hogy a szü-
letésnapot bár nem felejtjük el, de elhalasztjuk 2021-re, 
amikor is reményeink szerint újra élőben találkozhatunk.

Az éves Interreg konferencia megrendezésére október 15–16-
án, szigorúan digitális formátumban, a Régiók és városok 
európai hetével (#EURegionsWeek) párhuzamosan került sor. 
Az eseményhez a német uniós elnökség is csatlakozott.

A találkozó 2020. október 15-e délután egy plenáris üléssel 
Elisa Ferreira, a kohézióért és reformokért felelős biztos, a 
német uniós elnökség képviselője, valamint Janez Potočnik, 
korábbi európai biztos jelenlétében kezdődött. Janez Potočnik 
megtartotta „a területi együttműködésnek a zöld megállapo-
dásban szereplő célkitűzéseink elérésében betöltött szerepé-
ről” szóló vitaindító beszédét.

Az ugyanezen a délutánon megrendezett ifjúsági párbeszéd 
keretében a fiatalok megismerkedhettek az Interreggel, 
együttműködésük eredményeként pedig a jövőbeli együttmű-
ködésről szóló kiáltvány is létrejött.

2020. október 16-án a 2021–2027 közötti időszakra szóló prog-
ramozási gyakorlat technikai kérdései – különösen pedig a jövőbeli 
programjaink tartalma, valamint az együttműködés és a tőkésítés 
javítása – kerültek a középpontba. E kérdések megvitatására hét 
párhuzamosan megrendezett workshop keretében került sor, ame-
lyek mindegyike egy-egy szakpolitikai célkitűzésre (köztük a két 
Interreg-specifikus célkitűzésre) összpontosított, ezt követően 
pedig egy, az Interact támogatásával létrejött, koordinációról szóló 
plenáris ülés következett.

Az Európai Bizottság köszönetet szeretne mondani az idei éves 
Interreg konferencia valamennyi résztvevőjének. A technikai 
szempontból is kihívást jelentő konferencia virtuális formájá-
ban ugyan nem versenyezhet a személyes találkozásokkal, 
mégis örömünkre szolgál, hogy az idei rendezvény is bővel-
kedhetett a kapcsolatépítési lehetőségekben, és sikerült elérnie 
a tágabb Interreg közösséget is.

A határokon átnyúló egészségügyi 
együttműködés fontosabb, mint valaha

Az „Egészség: Interreg Next és IPA CBC akcióban” elnevezésű 
műhelytalálkozó, amelyet a Régiók és városok 18. európai 
hete keretében rendeztek meg, a határrégiók közötti egész-
ségügyi együttműködés jelentőségére világított rá különféle 
nézőpontokból. Az IPA CBC Bulgária–Szerbia, az ENI CBC Len-
gyelország–Belarusz–Ukrajna, a Belga–Francia CBC, valamint 
a CESCI (Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai 
Segítő Szolgálatának) képviselői sikeres határokon átnyúló 
egészségügyi projekteket mutattak be, ezt követően pedig 
megvitatták a felmerülő akadályokat és kihívásokat. 



A Covid19-világjárvány rámutatott arra, hogy a határokon 
átívelő egészségügyi együttműködés nemcsak arról szól, 
hogy a határrégiók lakosainak jobb életet biztosítsunk és 
a határokon átnyúló mobilitást növeljük, hanem akár élet-
halál kérdése is lehet, ennélfogva fontosabb, mint valaha.  

https://interreg-annual-event.tw.events/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1214_en
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Az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági (DG 
SANTE), Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgya-
lások (DG NEAR), valamint a Regionális és Várospolitikai (DG 
REGIO) Főigazgatósága a vonatkozó szakpolitikai, pénzügyi és 
jogszabályi támogatással kapcsolatos információkkal tette tel-
jessé a képet. Az EU belső és külső határai egyértelműen külön-
böző kihívásokkal szembesülnek: az egészségügyi rendszerek 
különböznek; a közigazgatási szabályok és a jogszabályok eltér-
nek; a nyelvhasználat és a vízumrendszerek akadályt jelenthetnek; 
az egészségügyi képesítéseket pedig nem feltétlenül ismerik el 
a határ másik oldalán. Van azonban megoldás: folytassuk a közös 
munkát – továbbra is működjünk együtt!

Az uniós makroregionális stratégiák 
második hete virtuális megrendezésben! 

A „Gondold újra! Állítsd helyre! Lépj kapcsolatba!” mottójú rendez-
vény három célkitűzése a következő: a világjárványt követő élet 
és együttműködés újragondolása; a Covid19 társadalmi-gazdasági 
hatásai utáni makroregionális stratégiák támogatásával történő 
helyreállás; valamint a négy makrorégió érdekelt feleivel való 
kapcsolatfelvétel az intézkedések gyakorlatba ültetése céljából. 

A következőket célzó menetrend alapját a Bizottság jelentése és 
Az uniós makroregionális stratégiák végrehajtásáról szóló máso-
dik jelentésre vonatkozó tanácsi következtetések alkotják: 

	  valamennyi érdekelt fél felhatalmazása a makroregionális 
stratégiák és az uniós alapok fokozottabb összehangolá-
sának előmozdítására

	  a makroregionális stratégiák által támogatott Covid19 
utáni helyreállítás előmozdítása 

	  a stratégia végrehajtásához szükséges folyamat beágya-
zása, valamint 

	  a fiatalok és a civil társadalmi szervezetek fokozottabb 
szerepvállalásának támogatása. 

A regisztrációval kapcsolatos további információk hama-
rosan elérhetők az Info REGIO weboldalunkon vagy 
a Twitter@RegioInterreg oldalon. 

Egészségügyi projektek az Interreg IPA CBC Bulgária–Szerbia keretében

Az uniós makroregionális stratégiák második hetét – az 
idei első sikeresen lebonyolított rendezvényt követően – 
2021. március 1–5. között rendezik meg.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1600880135115&uri=CELEX:52020DC0578
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/council_conclusions_21052019.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/council_conclusions_21052019.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/
https://twitter.com/regiointerreg?lang=hu

