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Egy mindenkiért, mindenki egyért

Az Interact-program a 
bevált hatékony kezelési 

gyakorlat kiváló példája 
az Interreg közössége által 

használt összehangolt esz-
közök fejlesztése terén, ideértve 

a KEEP, a HIT, az eMS rendszereket, valamint az Inter-
reg arculatépítését is. Gabriel Alvarez, az Interact kom-
munikációs igazgatója osztja meg velünk a részleteket.

Az európai régiók gyakran számos kihívással néznek 
szembe az európai strukturális és beruházási alapok 
hatékony kezelését tekintve, amikor a konkrét eredmé-

nyek felmutatása során igyekeznek elkerülni a pénzügyi hibá-
kat. Ezért minden országban vagy akár a regionális vezetés 
szintjén is általánosan elfogadott gyakorlat a saját megoldások 
kidolgozása. Ez a megközelítés azonban magas adminisztratív 
és pénzügyi költségekkel járhat.

E probléma megoldása céljából az Európai Bizottság egy füg-
getlen szakértőkből álló magas szintű munkacsoportot hozott 
létre, amely az európai strukturális és beruházási alapok ked-
vezményezettjeit érintő egyszerűsítéseket követi nyomon. 
A munkacsoport feladata tanácsot adni a Bizottságnak abban, 
hogyan tudná egyszerűsíteni és csökkenteni az esb-alapok 
kedvezményezettjeinek adminisztratív terheit.

Ugyanakkor az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) beru-
házási prioritásai többek között tartalmazzák a közigazgatási 
hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának bőví-
tését, valamint a hatékony közigazgatást. Ez megjelenik 
a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó közös 
rendelkezésekről szóló rendelet 11. tematikus célkitűzésében.

A kiváló minőségű közigazgatás jótékony hatással van a gaz-
dasági környezetre, mivel fokozza a termelékenységet, a ver-
senyképességet és a növekedést. Ez a háttér egyértelműen 
kiváló lehetőséget biztosít az Interreg-programoknak és 

a tagállamoknak arra, hogy 
maximalizálják a különböző 
szervek közötti szinergiákat.

Az Interact-program katalizá-
tori szerepet vállalva az egyik legnagyobb egyszerűsítési 
intézkedésként az összehangolást választotta az Inter-
reg-program szervezetei és kedvezményezettjei munkájának 
ésszerűsítése érdekében. Az Interact facilitátori segítségével 
az Interreg-közösségből munkacsoportok és szakértői cso-
portok szerveződtek, hogy részt vehessenek az összes prog-
ram által használandó közös termékek kifejlesztésében.

E közös megközelítésnek köszönhetően az Interreg-programok 
kétségtelenül sok humán- és pénzügyi erőforrást takarítottak 
meg az együttműködésre, az egyszerűsítésre és az eredmény-
orientáltságra való törekvés jegyében. Ez lehetővé tette az 
Interact számára, hogy kidolgozza a KEEP, a HIT és az eMS 
projekteket, valamint egységesebb arculatot hozhatott létre 
az Interreg számára.

A KEEP az Interreg, az Interreg 
Előcsatlakozási Támogatási Esz-
köz (IPA) határokon átnyúló 
együttműködési, valamint az 
Európai Szomszédsági és Part-

nerségi Támogatási Eszköz/Európai Szomszédsági Támogatási 
Eszköz (ENPI/ENI CBC) 2000 óta folyó határokon átnyúló 
együttműködési projektjeinek és kedvezményezettjeinek átfogó 
és könnyen használható európai adatbázisa, keresőmotorja 
és klasztereszköze. Növeli az Interreg láthatóságát, valamint 
az uniós források felhasználásában történő együttműködést 
és átláthatóságot, illetve tartalmazza az együttműködési 
rések, a sikerek és a tendenciák elemzéseit.

Rengeteg lehetőséget kínál a megfelelő partnerek megtalá-
lására, információkat tartalmaz a különböző tematikus terü-
leteken folyó hasonló projektekről, valamint jelentésekhez, 
kutatásokhoz vagy statisztikai célokra szánt adatkivonatolást 
is lehetővé tesz. Jelenleg több mint 17 000 területi együtt-
működési projekt része a KEEP-adatbázisnak – ez a 2000–
2006-os időszak projektjeinek 73 %-át és a 2007–2013-as 
időszak projektjeinek 93 %-át jelenti.
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A HIT egy sor sablont, adatlapot 
és formanyomtatványt tartalmaz, 
amelyek támogatják az Inter-
reg-programok irányítását és 
útmutatóul szolgálnak ahhoz a 
különböző területeken: a projekt 

kiválasztása és a végrehajtás, a pénzügyi kontroll és elle-
nőrzés, valamint a kiadások támogathatósága terén.

A rendszer az adatgyűjtés és -feldolgozás tekintetében a vonat-
kozó szakpolitikák előírásain alapuló kölcsönösen elfogadott 
minimumelvárásokat tartalmaz. Egy 2015-ös Interact-felmérés 
szerint az Interreg-programok 66 %-a fogja használni a HIT-cso-
magot a 2014–2020-as időszakban, és a programok 20 %-a 
pedig ihletmerítés céljából veszi igénybe a felületet.

Az eMS az uniós együttműködési programok és projektek szá-
mára kifejlesztett, használatra kész nyomonkövetési szoftver, 
amely a projekt teljes életciklusát lefedi a kérelmezéstől kezdve 
az értékelésen és végrehajtáson át a fizetésig és az Európai 
Bizottságnak tett jelentésig.

Az Interact által kifejlesztett szoftver ingyenesen elérhető az 
uniós együttműködési programok számára. Jelenleg 33 Inter-
reg, Interreg Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz határokon átnyúló együtt-
működési projektje csatlakozott az eMS közösségéhez, és 
sokan közülük már használják is a rendszert a kérelmezési, az 
értékelési, valamint a jelentési folyamatokban.

Az eMS hozzáférhetőbbé teszi az uniós 
együttműködési programokat a kérel-
mezők számára, mivel Európa-szerte 
összehangolja a projektkérelmezési és 
jelentéstételi felhasználói felületeket. 

A rendszer eddig 10 millió eurót spórolt meg az adófizetők-
nek, és azt a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság egy-
szerűsítéssel foglalkozó magas szintű munkacsoportja is 
bevált gyakorlatként ismerte el (lásd a 14. oldalt).

Az Interact az Interreg-közösség részeként az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap programja, amelynek célja az 
Interreg, az Interreg-IPA, valamint az ENI programjainak 
támogatása különböző szolgáltatások nyújtásával. A pro-
gram foglalkozik az intézményi kapacitás növelése és 
a hatékony közigazgatás 11. tematikus célkitűzésével.

Közös arculatépítés

Az Interreg arculatépítéséhez olyan kezdeményezések tar-
toznak, mint például az összes programra vonatkozó közös 
nómenklatúra (Interreg) elfogadása nyelvtől függetlenül, 
a közös logó, valamint az európai együttműködési napként 
ismert kommunikációs kampány. A kampány célja, hogy min-
den év szeptember 21-én helyi események keretén belül 
népszerűsítse a projekteredményeket.

Az Interreg arculata közös megközelítésének célja a látha-
tóság és az érzékelés növelése. Az Interreg arculatépítési 
kezdeményezése alapján az Európai Bizottság a program-
területekről és a költségvetésről szóló határozatában újra 
megjelenítette a program nevét (Interreg V). A programok 
több mint 70 %-a használja az Interreg új logóját, és vett 
részt az európai együttműködési napon.                         kkkkkk
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