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Az Interact eMS-rendszere 20 millió EUR-t 
takarított meg, és egy közösséget hozott létre az 
Interreg keretében az innováció, az együttműködés 
és az összehangolás támogatása érdekében.

A monitoringrendszerekről szóló viták ritkán izgalmasak. 
Az ERFA által finanszírozott Interact program keretében 
kifejlesztett, az Interreg közösségi monitoringrendsze-

reként működő elektronikus monitoringrendszer (eMS) azonban 
megcáfolja ezt az állítást.

A jelenlegi finanszírozási időszak előtt az – általános progra-
moknál sokkal kisebb költségvetéssel rendelkező – Interreg 
programok többnyire saját monitoringrendszereket dolgoztak 
ki, amelyek ugyanazon átfogó jogi követelményeknek feleltek 
meg némileg eltérő módokon.

A határokon átnyúló együttműködés és összehangolás elő-
mozdítására szakosodott Interreg programok esetében azon-
ban nem ez volt a megfelelő megközelítés.

Számokban az erő

Az Interact újfajta megközelítésről szóló felhívására válaszként 
négy program egyesítette erőit egy közösségi monitoringrend-
szer kifejlesztése érdekében. Az új, alulról felfelé építkező 
monitoringrendszer (eMS) licencek révén minden Interreg 
program számára ingyenesen hozzáférhető. 

Az eredeti terv szerint ha pusztán ez az öt program (az Interactot 
ideértve) használja az eMS-rendszert, máris spóroltak az uniós 
adófizetők pénzén, és sikeres együttműködési gyakorlat lenne.

Jelenleg mintegy 37 program írt alá licencmegállapodást az 
eMS használatával kapcsolatban, és 20 millió EUR-t takarí-
tottak meg egy nem együttműködésen alapuló megközelítés-
hez képest. Az eMS-rendszer szélesebb körű előnyeit a skóciai 
Strathclyde Egyetem Európai Politikai Kutatóközpontjának 
hatásvizsgálati felmérése tárta fel.

A független értékelés megállapította, hogy az eMS használata 
rugalmasságot követelt meg a programoktól, és közös megkö-
zelítést kellett kialakítaniuk az alapvető programirányítás és a 
folyamatok tekintetében. Ez a rugalmasság többletkapacitást 
és innovációs lehetőségeket biztosított a programokon belül.

Ezen túlmenően a szoftverfejlesztés támogatása érdekében lét-
rehozott közösség a további összehangolás hajtóerejévé vált. A 
részt vevő programok közösen vizsgálták meg a komplex jogi 
problémákat, valamint a programirányítási megközelítéseket. 
Ezenkívül beépülő modulokat fejlesztettek ki és osztottak meg, 
amelyek további funkciókkal egészítették ki az eMS-rendszert.

Az innovatív monitoringrendszer 
megváltoztatja a határokon átnyúló 
együttműködést
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Az előnyök értékelése

Az eMS-rendszer a létrehozása óta az Interreg programok 
nagyjából egyharmada esetében működik monitoring- és 
irányítási rendszerként. Egyaránt támogat nagy programokat, 
amelyek képesek volnának saját rendszerek finanszírozására, 
valamint kisebbeket is, amelyeknek nehézségeik lennének 
egy ezzel egyenértékű rendszerhez szükséges erőforrások 
megteremtése esetén.

Különösen a kisebb programok esetében az eMS-rendszerhez 
való hozzáférés lehetővé tette a jelentkezési eljárás digitali-
zálását, amely csökkentette a személyi állományok kihasz-
náltságát, valamint a hibaarányokat.

Az eMS előnyeit az Interact öt, hosszú távú beavatkozását 
érintő, szélesebb körű értékelésben tárgyalták: a harmonizált 
végrehajtási eszközök (Harmonised Implementation Tools, 
HIT) létrehozása, a keep.eu adatbázis, a harmonizált Interreg 

márkanév kidolgozása, valamint az Interact makroregionális 
stratégiáknak nyújtott támogatása.

Az Interactnak a közigazgatás javítására vonatkozó célkitűzése 
keretében ezek a beavatkozások jelentősen növelték a progra-
mok végrehajtásának és irányításának hatékonyságát és ered-
ményességét, valamint növelték a programok külső változásokkal 
szembeni ellenálló képességét.  

Az Interact monitoringbizottsága most vizsgálja annak lehetősé-
gét, hogy a következő programozási időszakban is biztosítsanak 
egy Interreg közösségi monitoringrendszert.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.interact-eu.net

4 milliárd EUR értékű eMS által kezelt együttműködési alapok

Az Interreg programok 38 %-a használja az eMS szoftvert

20 millió EUR megtakarítás az együttműködésen alapuló megközelítés révén

82 %-os felhasználói elégedettség
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 Újonnan létrehozott programként az eMS nemcsak segített 
az e-kohézió feltételeinek való megfelelésben, hanem olyan 
rendszert bocsátott a rendelkezésünkre, amely az Interreg 

programok közösségének kollektív programirányítási 
tapasztalatát hasznosítja. 

Barbara Di Piazza, a közös titkárság vezetője, Interreg ADRION program  
esetalapú hatásvizsgálat (2019 áprilisa)
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