
A régiók közötti együttműködés... működik!

2018 elején az Interreg Europe úgy döntött, hogy 
megvizsgálja a régiók közötti együttműködési projek-
tek eredményeként megszülető szakpolitikai változá-
sokat és a projekt hatásait. Egy nemrég kiadott 
jelentés bőséges bizonyítékot szolgáltat az előnyökről.

A partnerekkel történő együttműködés jótékony hatású – és 
még jobb, ha a partnerek megosztják egymással a lehet-
séges megoldásokat és a bevált gyakorlatokat. Az Európa 

egyik részében tesztelt megoldások a változás motorjaivá vál-
hatnak a régiók közötti együttműködési projektekben részt vevő 
többi régióban.

Az Interreg Europe a régiók közötti együttműködés páneurópai 
programja, amelynek társalapítója az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap. Az Interreg Europe projektjeiben Európa közjogi és 
civil nonprofit szervezetei működnek együtt különböző regionális 
fejlesztési szakpolitikákon. 

Együttműködésük „puha” jellegű. Megosztják tapasztalataikat 
és a bevált gyakorlatokat a projektpartnerekkel és a szakpo-
litika szempontjából jelentős érdekelt felekkel, együtt keresve 
a megoldásokat a regionális kihívásokra. 

Az eredmények megvalósulásához szükséges időt figyelembe 
véve az adatok a program elődjéből, az INTERREG IVC program-
ból származnak, amely 2008 és 2014 között régiók közötti 
együttműködési projektekben vett részt társfinanszírozóként.

A partnerek körében végzett felmérés és egy kiválasztott cso-
porttal készített interjúk igazolták, hogy a puha együttműködés 
valódi változást hozott. A jelentés húsz történeten keresztül 
mutatja be, hogy a projektek keretén belül megosztott ötletek 
változásokat és fejlesztéseket eredményezhetnek. 

Az előnyös együttműködés példái

A PROSESC projekt egy üzleti inkubátorház támogatási köz-
pontjának létrehozását tette lehetővé az egyesült királyságbeli 
Norfolk megyében, amelynek keretén belül segítettek az inno-
vációval kapcsolatos elképzelések kifejlesztésében, németor-
szági bevált gyakorlatokat adtak át az ellátási lánccal 
kapcsolatos innováció témájában, és elősegítették az inkubá-
torház megyei innovációs központtá válását.

A FIN-EN keretén belül Olaszország Lombardia régiójának 
pénzügyi intézménye egy sor új pénzügyi eszközt és IT-rend-
szert dolgozott ki az alkalmazás, a jelentéstétel és a nyomon 
követés vonatkozásában az Egyesült Királyságból átadott 
bevált gyakorlatoknak köszönhetően.

 „A Hybrid Parks projekt nélkül nem 
születtek volna ilyen kerttervek. Máltán 

általában nem terveznek zöldterületeket. 
A Hybrid Parks volt a szakértelem 

megszerzéséhez szükséges ösztönző.” 

Malcolm Borg, Heritage Enterprise, Hybrid Parks
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A MOG-projekt keretén belül Magyarország Közép-Dunántúli 
Regionális Innovációs Ügynöksége egy mobilitási rendszert 
dolgozott ki, amely a vidéki területeken élő embereket, javakat 
és szolgáltatásokat köti össze a környező városokkal. A 
Németországból átadott bevált gyakorlat segített a vidéki 
elnéptelenedés és a környezetszennyezés csökkentésében.

A VITOUR LANDSCAPE keretén belül olasz és osztrák bevált 
gyakorlatok segítettek a németországi Felső-Közép-Raj-
na-völgy Világörökségi Egyesületnek (Zweckverband Welterbe 
Oberes Mittelrheintal) olyan tevékenységek és kezdeménye-
zések kidolgozásában, amelyek elősegítették a táji örökség 
védelmét és megőrzését.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
https://www.interregeurope.eu/projectresults
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 A bevált gyakorlat volt a márka 
elindítója, egyfajta katalizátor, 

amely megmutatta, hogy ez lehetséges. 
Osztrákok magyarázták el szemtől szemben, 

hogy hogyan működhet. A csereprogram 
nélkül most nem tartanánk itt. 

Nico Melchior, Felső-közép-Rajna-völgy Világörökségi 
Egyesület, VITOUR LANDSCAPE 
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OSZTOZÁS A BEVÁLT GYAKORLATOKBAN ... ÉS A SIKERBEN
k  Romániában a klaszterek új támogatási rendszert használnak az irányítás javítása érdekében, amelyet franciaországi, 

osztrák és magyar partnerek által megosztott bevált gyakorlatok köré építettek fel (CLUSTERIX); 

k  az ausztriai Linz városágban egy új közösségi munkahely jött létre a kulturális és a kreatív ágazatok számára, amelyet 
egy finnországi bevált gyakorlat ihletett (CREA.RE);

k  az Egyesült Királyságban lévő Oakenshaw egy szélmalom építését támogatta, így biztosítva a közösség számára az 
egyéb energiahatékonysági projektekhez szükséges bevételt – a projektet egy dán partner tapasztalatai alapján hajtották 
végre (RENERGY);

k  a svédországi Linköping egy olasz partnerrel közösen egy városi kertészkedési és szabadtéri tanulási megközelítést 
dolgozott ki a közösség társadalmi kohéziójának fellendítése érdekében (Hybrid Parks).

A RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁSA
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