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A határokon átnyúló együttműködési projektek arra 
a nagyívű elképzelésre épülnek, mely szerint a szoro-
sabb európai együttműködés és integráció következ-
tében fenntartható fejlődés megy végbe a határmenti 
régiókban. A projektek legfőbb prioritásai: gazdasági 
fejlődés, társadalmi kohézió, az életminőség javítása. 
A régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentésének az 
emberek a határ mindkét oldalán hasznát látják, a 
régiók pedig összességében erősebbé válnak. 

Jellemző adatok és tények

A nagyívű elképzelés szolgálatában egy 7 756 038 eurós 
költségvetés áll, melyből 6 592 632 eurót tesz ki az 
EU-s támogatás, 1 163 406 eurót pedig a két ország 
által közösen finanszírozott nemzeti hozzájárulás. 

A program célja az életszínvonal növelése a gazdasá-
gi és társadalmi tevékenységekben való aktívabb 

A határokon átnyúló együttműködési projektek elő-
nyei régóta ismeretesek. A 2007–2013-as időszakban 
újabb projektek megvalósítására nyílik lehetőség az 
előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) keretében. 

Az Európai Bizottság által 2007. december 14-én 
elsőként jóváhagyott programot Bulgária és Mace-
dónia Volt Jugoszláv Köztársaság nyújtotta be. A 
programra jellemző proaktív megközelítés a part-
nerországokban működő munkacsoportok közös 
munkájáról, kitűnő együttműködésről és a menet 
közben felmerülő nehézségek leküzdését célzó el-
szántságról tanúskodik.

A program részben logikus folytatása az EU 2003-as 
Külső határok kezdeményezés keretében kialakult, 
majd a Szomszédság program keretében tovább ápolt 
kapcsolatoknak. Ugyanakkor egy új korszak kezdetét 
is jelzi a két ország közötti egyre szorosabb kapcso-
latok történetében. 

Bulgária és Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság élen jár a határokon átnyúló 
együttműködésben

A bolgár-macedón (MVJK) határvidék távoli, hegyvidéki régióiban zajló együttműködés már számos 
eredményt hozott. 
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részvétel segítségével, valamint a jövedelmek növelése a gyakran 
mindentől távoleső területeken. A program keretében a határo-
kon átnyúló gazdaságok projektjei is számíthatnak támogatásra, 
ahol az új beruházások jelentik az egész helyi közösség javát szol-
gáló, ezért prioritást élvező ágazatok növekedésének a kulcsát. 
A partnerországok lényegében azt várják, hogy együttműködési 
projektjeik új gazdasági tevékenységeket generáljanak és az 
egész gazdasági környezetet tegyék változatosabbá. A szóban 
forgó határokon átnyúló program 18 736 km2 területet fed 
le, melynek népessége – a határ mindkét oldalán lakókkal 
számolva – 1 065 605 fő. 

A potenciális kedvezményezettek között települések, 
oktatási és kutatási intézmények, kereskedelmi kamarák,  

közigazgatási szervek, valamint az ezekkel kapcsolatban 
álló egyéb szervek szerepelnek. A rendelkezésre álló tá-
mogatás lehetőséget nyújt a már kialakult partnerségek és 
működő hálózatok megerősítésére, újak létrehozására és a 
közös kezdeményezések hangsúlyosabb támogatására. A 
formai követelményeken túl látnunk kell, hogy a program 
keretében különféle szervezeteket és közösségeket képviselő 
hús-vér emberek kerülnek majd kapcsolatba egymással, 
hogy együtt valósítsanak meg mindannyiuk számára fontos 
célkitűzéseket.

Nincs jövő fenntarthatóság nélkül

A gazdasági előnyök önmagukban nem biztosítják a fenntart-
ható növekedést, valamint a határmenti régiók esetében kie-
melt jelentőséggel bíró természeti és kulturális erőforrások 
megőrzését és fejlesztését. A fenntartható projektek előtt 
különösen az idegenforgalmi szektorban állnak vonzó pers-
pektívák, ahol az új üzleti lehetőségek környezetvédelmi 
vetülete is számottevő.

Minden készen áll a jövőre

2008. március 13-án, a bulgáriai Kyustendilben került sor 
a támogatásfelügyeleti bizottság első ülésére, melyen 53-an 
vettek részt, a programban érintett helyi és nemzeti hatósá-
gok képviselőitől a társadalmi-gazdasági partnereken át a 
potenciális pályázókig.  

Maga a program elindítása – vagyis az első pályázati felhívá-
sok kiírása – 2008 utolsó negyedévében várható; attól kezdve 
várják a pályázatokat a kyustendili programirodába. 

Az egyes projektek, illetve végső soron az egész program si-
kere a helyi emberek kezében van, és nagyban függ az érintett 
szakemberek együttműködési szándékától, és a közös jövőről 
alkotott elképzeléseitől.

Pillanatkép a Szomszédsági programról

A Szomszédság program keretében rengeteg projekt 
sikeres megvalósítására került sor. Lássunk néhányat a 
számos lehetséges példa közül.

„Nincs szükség határokra” címmel Simitly és Karbintsi 
települések között került sor egy integrált projekt végre-
hajtására. Közös tevékenységeket indítottak az egészség-
védelem terén, és a határmenti régióban élő fiatalok élet-
minőségének javítására. A mindkét helyi önkormányzat 
részéről végzett, integrált munka olyan eredményekkel 
járt, melyek hosszú távra példát mutatnak. 

Egy másik, „Összefognak a hegyek” elnevezésű projekt 
a természeti, kulturális és történelmi örökség újsze-
rű kezelése és fejlesztése révén hozzott fenntartható 
eredményeket. Ez a projekt Dupnitsa és Kriva Palanka 
települései között valósult meg, és a RILA és Kochnani 
közötti kiegészítő projekt továbbfejlesztésére is lehető-
séget nyújtott. 

A határokon átnyúló együttműködési projektek számára a leg főbb prioritásokat a gazdasági fejlődés,  
a társadalmi kohézió és az életminőség javítása jelentik.


