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Az együttműködés     helye a kohézióban

A glasgow-i Strathclyde Egyetem Európai Politikák Kutatóköz-
pontját (European Policies Research Centre/EPRC) megbízták 
egy olyan „metakiértékeléssel”, amely a 2003-ban futó Interreg-
programok félideji kiértékeléseinek eredményeit szintetizálja. Ez 
a dokumentum az INTERACT-ban szerepet vállalók számára 
nyújtott, az Interreg kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat és az 
együttműködési kezdeményezésben részt vevőknek nyújtott 
szakavatott szolgáltatásokat tárgyalja.

Egészen pontosan, ez az eljárás három célkitűzésre irányul: az 
Interreg III stratégiai, strukturális és operacionális húzóerőit és 
fékezőerőit azonosítva, elkészíteni az eddigi haladás mérlegét; 
hozzájárulni az INTERACT program prioritásainak meghatá-
rozásához; a strukturális alapok 2006 utáni programozásának 
keretében, levonni a területi együttműködésből származó tanul-
ságokat.

A 2005 elején nyilvánosságra hozott tanulmány három elsődle-
ges beavatkozási területet említ: segíteni az Interreg-programok-
nak a 2003-as kiértékelések tanulságainak levonásában; egyesí-
teni az Interreg kiértékelési gyakorlatát; az Interreg-programok 
rendelkezésére bocsátani egy közös forrásokat és szolgáltatáso-
kat nyújtó központot.

Ezek az irányvonalak főleg a következő megfi gyelésekből szár-
maznak:

•  A tanulmány 2003-as lefolytatásának pillanatában, pénzügyi 
téren számos program majdnem egy helyben topogott. Csak a 
programok 10%-ánál fi gyelhetők meg megfelelő kötelezettség-
vállalási és fi zetési fokok, a többiekre nagyfokú kötelezettség-
vállalás és kevés kifi zetés jellemző; egyesek pedig alig kezdőd-
tek el. Ez pedig a pénzalapok visszavonására vonatkozó „n + 
2”-es szabály alkalmazásának veszélyével jár (2).

•  Annak ellenére, hogy a nyomon követési mutatók és az adat-
gyűjtés terén számottevő haladás tapasztalható, még mindig 
nagy azoknak a monitorizálási rendszereknek a száma, ame-
lyek kevés szakavatott irányítási információt szolgáltatnak, és 
ez megnehezíti az Interreg sikerére való összeurópai rálátást, 
pedig ez a 2006 utáni reform vitáinak fontos tétje.

•  A sok megoldandó nehézség ellenére, a programok irányításá-
nak eszköztára hatékonynak tűnik. Az Interreg IIIA, IIIB és 
IIIC keretében számos „bevált gyakorlat” fi gyelhető meg, még 
akkor is, ha sok ügyintéző túlterhelt, és kevés ideje marad a 
stratégiai tervezésre.

•  Számos megfelelően kommunikáló, mozgósító és projekteket 
kiválasztó Interreg-program létezik. Ennek ellenére, ezek fi -
gyelmet kell fordítsanak az eljövendő stratégiai kihívásokra is. 
Sokuk számára már most felvetődik egy sürgős kérdés: hogyan 
tudnának több igénylést kiváltani bizonyos területek, ágazatok 
vagy szervezeti típusok részéről? Az újdonságszámba menő 
módszereket szélesebb körben is érdemes lenne alkalmazni.

•  A projektgazdák körében végzett felmérés az Interreg-projektek 
kidolgozásának és irányításának gyakorlati kérdéseire irányuló 
tapasztalatcsere egyre növekvő szükségességét emelte ki.

A legsürgősebb tennivaló a programok nyomon követése az új tag-
országokban és az automatikus visszavonás fenyegetésének kiik-
tatása. Középtávon, ez a kompetenciák megszerzésének meg-
könnyítéséből és az aktuális periódus azon tanulságainak levoná-
sából áll, amelyek hasznosak a területi együttműködés új közössé-
gi célkitűzései és a programok új generációja számára. Végezetül, 
a dolog lényege a körülmények változásának fokozottabb fi gye-
lembevétele, függetlenül attól, hogy e változások társadalmi-gaz-
dasági, geopolitikai, stratégiai vagy intézményi természetűek.

Elérhetőség: Inge De Prins, interact@interact-eu.net

Az Interreg III félideji kiértékelése
Az INTERACT program titkársága egy olyan tanulmányt készített irányító hatósága, az osztrák szövetségi kancellá-

ria számára, amely az Interreg (1) közösségi kezdeményezés félideji kiértékeléseit elemzi.

(1)  „A Study of the Mid Term Evaluations of Interreg Programmes for the Programming Period 2000–2006”. Az INTERACT honlapján rendelkezésre áll 

egy elektronikus verzió, valamint a nyomtatott verzió megrendelésének adatlapja is: www.interact-eu.net.

(2)  E szabály alapján, az alapok által társfi nanszírozott program éves fi nanszírozási összegét a vállalást követő második év vége előtt el kell költeni (az „n” 

jelenti a kötelezettségvállalás évét); a felhasználatlan hiteleket kivétel nélkül, automatikusan visszavonják.

INTERACT: az együttműködés 
előmozdítása és hasznosítása

Az INTERACT program (Interreg Animation, Cooperati-
on and Transfer) összekapcsolja az Interreg közösségi 
kezdeményezés tevékenységeinek tartalmát, tehát ennek 
egy bizonyos alkotóeleme.

Itt az Interreg I-ből (1990–94) és II-ből (1994–99) levonható 
tanulságok és tapasztalat hasznosításáról van szó, az Interreg 
III (2000–06) hatékonyságának maximalizálásáért az új tag-
országokban és az Unióval szomszédos országokban. Az IN-
TERACT kommunikációs hálózatokat hoz létre, információ-
kat tesz közzé, és ösztönzi a közvetett képzések számára oly 
fontos tapasztalatcserét.

Bécsben (Ausztria) az INTERACT titkársággal és öt „INTER-
ACT Pontokból” álló hálózattal rendelkezik, mely a következő 
szolgálatokra oszlik:

• Információ és élénkítés (az Interreg információit és tap-
asztalatát láthatóvá és hozzáférhetővé tenni).

• Szakképesítés és továbbadás (képzés, hálózati munka és 
új ötletek az Interreg partnerei számára).

• A IIIC koordinálása (az Interreg IIIC program négy öve-
zete közötti együttműködés támogatása és a tapasztalat 
megosztása az INTERACT-ban részt vevőkkel).

• Az átmenet irányítása és a külső együttműködés (az In-
terreg-szakértelem továbbításának előmozdítása az EU 
bővítése által érintett területeken).

• Eszköztár (a bevált gyakorlatok azonosítása, valamint az 
Interreg-programok irányításához szükséges konkrét esz-
közök kidolgozása).

Az INTERACT Pontok és a titkárság feladatát 22 sajátos pro-
jekt bevezetése egészíti ki.

Bővebb információk a következő internetcímen:  
www.interact-eu.net
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Az Interreg IIIA: a határokon átívelő együttműködés
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