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Az Interreg – az Európai Unió nemzeti és regionális 
szintű, határokon átnyúló együttműködést érintő, 
kiemelt rendszere – most ünnepli az elmúlt 30 
évben elért eredményeit, egyúttal a további jövőbeli 
közös projektekre készülve. 2020-ban három fő 
témára összpontosítunk, amelyek előtérbe helyezik, 
hogy miről is szól az Interreg, eközben a polgárok 
főbb problémáira is keressük a választ.

1990 óta az Interreg pénzügyi keretösszege határokon 
átnyúlóan támogatja a régiók, helyi önkormányzatok 
és polgárok közötti együttműködési programokat. Több 

ezer projektet és kezdeményezést finanszírozva segített az 
akadályok áthidalásában, valamint abban, hogy közelebb 
hozza egymáshoz az embereket. Az Interreg – vagy másik 
nevén az európai területi együttműködés – az európai eszme 
középpontjában áll, mivel arra ösztönzi a régiókat és az orszá-
gokat, hogy kezeljék azokat a kihívásokat, amelyeket csak 
együttműködéssel lehet megoldani. 

A 2020-ban megrendezendő ünnepségek lehetőséget nyújta-
nak majd az Interreg számos sikerének bemutatására. A ren-
dezvények során a jövőre is összpontosítanak egy, a 2020 
utáni együttműködési politikáról szóló vita elindításával. 
Miközben az Interreg kiterjed a határokon átnyúló, transzna-
cionális és interregionális együttműködésre, egyúttal fenn-
tarthatóbb szakpolitikai környezetbe is ágyazza az 
együttműködést, például a makroregionális stratégiák vagy a 
határügyi kapcsolattartó pont révén. 

Az Interreg testesíti meg az Európai Unió egyik alapvető érté-
két: az emberek, a régiók és a szomszédos országok közötti 
együttműködést. A polgárok körében egyre növekvő önvizs-
gálat idején, és most, hogy a politikai párbeszéd hajlamos 
megfeledkezni az Európa által elért eredményekről, az Interreg 
lépéseket tett ezen akadályok felszámolása érdekében, miköz-
ben hozzájárul egy erősebb, egységesebb és együttműködésen 
alapuló Európa építéséhez. 

Az Interreg már megkezdte az éghajlatváltozás kezelését, és 
hozzájárul Európa zöldítéséhez is. Külföldi munkavégzésre és 
tanulásra ösztönzi a fiatalokat, valamint támogatja az olyan 
kezdeményezéseket, amelyek célja a szomszédos országok 
nyelvének elsajátítása és a projektekben történő önkéntes 
munka. Az Interreg továbbá segítséget nyújt számunkra abban, 
hogy egyik országból a másikba ingázzunk, munkát találjunk 
Európa határrégióiban vagy az Európai Unión kívül, valamint 
abban is, hogy hozzáférhessünk az otthonunkhoz legközelebb 
eső közszolgáltatásokhoz.

Szükségünk van a szomszédainkra

Mindannyiunknak vannak szomszédaink – akik fontosak! 
Együttműködünk, összedolgozunk, közösen döntünk, és együtt 
új lehetőségeket teremtünk egy jobb jövő érdekében a közös 
európai térségünkben. Az együttműködés még soha nem volt 
ilyen kulcsfontosságú, hiszen eddig egyetlen kihívás sem volt 
még ennyire globális. Az erdőtüzek nem ismernek határokat 
– a hegytetőktől a völgyekig terjedve nem kérnek engedélyt 
a határátlépésre. Ahogyan a betegségek, a környezetszeny-
nyezés és a társadalmi feszültségek sem. Ha a határ egyik 
oldala érintett, a másik is az lesz. 

Tudjuk azonban, hogy a közös határ nemcsak annyiból áll, 
hogy megoldásokat találjunk a közös problémákra. Arról is 
szól, hogy kiaknázzuk a közös lehetőségeinket, a közös érde-
keinket, a közös életmódunkat és kulturális gyakorlatainkat. 
Együtt erős közösségeket hozunk létre, és határokon átívelő 
hidakat építünk az emberek között. Együtt biztosítjuk a pol-
gárok oktatáshoz, egészségügyhöz és munkához való jobb 
hozzáférését. Együtt javítjuk a határokon átívelő összekötte-
tést és hozzáférhetőséget, miközben megőrizzük a biztonsá-
gunkat, és megóvjuk az örökségünket és a természetet. 

Sokkal több dolog köt össze a szomszédainkkal, mint hinnénk. 
Európa összetart bennünket. Az elmúlt 30 évben az Interreg 
révén az európai együttműködési programok segítettek a 
szomszédos országoknak abban, hogy együttműködve erős 

Határokon átnyúló megosztás 
és gondoskodás



13

PANORAMA /  2020. TAVASZ / 72. szám

közösségeket hozhassanak létre mind a belső, mind a külső 
határok mentén. Több ezer, az EU által finanszírozott projekt 
hozott konkrét előnyöket az EU határrégiói számára és azon 
túl, bizalmat és tiszteletet kiépítve azok között, akik a közös 
térségen osztoznak. 

A mai fiatalság támogatása

A 15 és 29 év közötti fiatalok teszik ki az Európai Unió lakos-
ságának 17 %-át. Olyan közös kihívásokkal néznek szembe, 
mint például a gyenge munkaerőpiac vagy az oktatási és kép-
zési lehetőségek hiánya. Bár a fiatalokat sem kerülik ki a vál-
ságok, például a globális felmelegedés, a bizonytalanság vagy 
a már széles körben elterjedt bizalmatlanság a közintézmé-
nyek irányába, mindannyian jobb jövőt szeretnének. Az EU 
számos lehetőséget kínál, ideértve a nagyobb mobilitást is, 
amely kulcsfontosságú az EU tudásalapú gazdaságként tör-
ténő fellépésének megerősítéséhez.  

HÁRMAS MEGKÖZELÍTÉS
A kohéziós politika 2014–2020-as időszakra vonatkozó 
két célkitűzése közül az Interreg az egyik: az Európai 
Fejlesztési Alap finanszírozásának köszönhetően 
10,1 milliárd EUR értékű költségvetéssel rendelkezik, 
amelyet számos, a projektfinanszírozás kezeléséért 
felelős együttműködési programra használtak fel.

60 határokon átnyúló együttműködési program, 15 
transznacionális együttműködési program, valamint 4 
interregionális program létezik:

k  A határokon átnyúló együttműködési program a 
NUTS III. régiók közötti együttműködést támogatja 
azzal a feltétellel, hogy legalább két, közvetlenül a 
határon vagy mellette fekvő, különböző tagállam 
vegyen részt benne.

k  A transznacionális együttműködés különböző uniós 
országok régióit foglalja magában, amelyek 
nagyobb területeket kialakítva ösztönzik a jobb 
együttműködést és a regionális fejlődést az EU-n 
belül azáltal, hogy együttesen kezelik a közös 
problémákat.

k  Az interregionális együttműködés egy földrajzilag 
páneurópai együttműködés, és nagyobb kiterjedésű 
területeket fed le.

ÚJ KÉSZSÉGEK A FIATALABB GENERÁCIÓK 
SZÁMÁRA

A Duna régióban megvalósuló NewGenerationSkills projekt 
célja a fiatalok üzleti tevékenységre és szociális innováci-
óra való potenciáljának kiaknázása, ellátva őket azokkal 
a készségeket, amelyek révén igazi változásokat érhetnek 
el a helyi közösségeikben.

A helyi szintről induló projekt célja egy olyan ösztönző kör-
nyezet megteremtése volt, amelyben a fiatalok innovatív 
ötleteiből új, magas társadalmi hozzáadott értékkel ren-
delkező vállalkozások jöhettek létre. A projekt transznacio-
nális hálózatban összekapcsolt innovációs laboratóriumok 
formájában korszerűsítette a helyi innovatív támogatási 
rendszerek kifejlesztésére irányuló együttműködési me-
chanizmusokat.. Az innováció és a fiatal vállalkozók tá-
mogatásának összefonódása hozzájárul az oktatás és a 
folyamatosan változó munka világában való eligazodáshoz 
szükséges új készségek közötti szakadék áthidalásához. 

A remények szerint ez a fiatalokra irányuló innovációs tá-
mogatási folyamat végül jobb gazdasági teljesítményhez 
és az agyelszívás csökkenéséhez vezet, valamint pozitív 
hatást gyakorol a helyi munka- és életkörülményekre.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/
newgenerationskills

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills


14

Az Interreg és az együttműködési politika 30 éve keres meg-
oldásokat a fiatalok számára. Az oktatási szint és a készségek 
fejlesztése érdekében az együttműködés, a partnerségek kiépí-
tése és az ismeretek megosztása révén az Interreg segített 
munkalehetőségeket teremteni a fiataloknak, megkönnyítve 
a mobilitásukat a határokon átnyúló gyakornoki programokkal 
és az oktatási intézmények közötti együttműködéssel.

Konkrét példa erre a BELT, egy német–dán határokon átnyúló 
projekt, amelynek célja a fiatalok munka- és tanulási képes-
ségének fejlesztése a határ mindkét oldalán, így növelve a 
foglalkoztathatóságukat. Máshol több mint 1000 gyakornok 
vett részt az euregio-Xperience nevű projektben, amelynek 
keretében feltérképezhették a jövőben várható lehetőségeiket 
a német–dán határ menti régió munkaerőpiacán.

Az Interreg ösztönzi a transznacionális hálózatokat a fiatal 
vállalkozók készségeinek fejlesztése érdekében. A Duna régi-
óban a NewGenerationSkills nevű projekt a fiatalokban rejlő 
lehetőségek kiaknázására összpontosított a készségeik fej-
lesztésével és egy olyan támogató környezet létrehozásával, 
ahol az innovatív ötleteiket valóra válthatják. Az Interreg ezen-
kívül a globális felmelegedéssel kapcsolatos tudatosság növe-
lésére is oktatja a fiatalokat. 

A magyar–szerb Fiatalok-Együtt nevű projekt abban segít a 
fiataloknak, hogy fenntarthatóbb életmódra térjenek át. Az 
Interreg határokon átívelően segít a bizalom és a magabiz-
tosság kiépítésében azzal, hogy a mindennapos közszolgál-
tatásokat könnyen hozzáférhetővé teszi a fiatalok számára. 
A francia és a spanyol fiatalok például ugyanazt azt orvosi 

JOBB ELLÁTÁS A FIATAL PÁCIENSEK SZÁMÁRA A PIRENEUSOKBAN
Egy uniós finanszírozású projekt javított a Kelet-Pireneusokban élő gyermekek egészségügyi ellátása igénybevételének 
lehetőségén, biztosítva azt, hogy a legfiatalabb páciensek a lehető legjobb ellátásban részesülhessenek ebben a Fran-
ciaország és Spanyolország közötti, főként hegyvidéki, távoli, vidéki és határokon átnyúló régióban.

A Cerdanyai Gyermekorvosi Központ olyan stratégiák kidolgozásával bízott meg egy szakértőkből álló csapatot, amelyekkel 
optimális fekvő- és járóbeteg-szakellátás biztosítható az erőforrások és a tapasztalat egyesítésével, valamint partnerségek 
létrehozásával a költségek csökkentése érdekében.

A megvalósuló létesítmények nonprofit egységekként működnek, 0 és 17 év közötti korú gyermekek és serdülőkorúak 
befogadását téve lehetővé. Egyedi kezelési terveket és a nap 24 órájában igénybe vehető orvosi ellátást kínálnak, miközben 
a szakértőkből (orvosokból, dietetikusokból és terapeutákból) álló csapatok segítenek a gyerekeknek és szüleiknek abban, 
hogy megtanuljanak alkalmazkodni és jól együtt élni a diagnosztizált betegséggel.

http://pediatrie-occitanie.alefpa.asso.fr/

http://pediatrie-occitanie.alefpa.asso.fr/
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SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK

A fiatalok demokratikus folyamatokban való részvételének értékét már régóta elismerik a helyi közösségekben és 
nemzetközi szinten egyaránt. A gyakorlati végrehajtás területén azonban lassú az előrehaladás. A fiatalok a legtöbb 
demokratikus folyamatból még mindig a peremre szorulnak. A SB YCGN nevű Interreg projekt határokon átnyúlóan 
növeli a helyi szereplők kapacitását annak érdekében, hogy ösztönözzék a fiatal polgárok részvételét a döntéshozatali 
folyamatokban, így erősítve a részvételi demokráciát. Mivel a fiatalok politikai folyamatokba való bevonása határokon 
átnyúló problémát jelent, a projekt célja, hogy növelje a projektben részt vevő szereplők határokon átnyúló kompeten-
ciáját az európai integráció – partnerországok polgárainak, hatóságainak, valamint politikai és társadalmi csoportjainak 
bevonása révén történő – megerősítése céljából. Az Interregnek köszönhetően a fiatal polgárok nem csupán az otthoni 
részvételi demokráciát tapasztalhatják meg, de a szomszédos országokat is jobban megérthetik.

https://southbaltic.eu/-/sb-ycgn

ellátást kapják a cerdanyai kórházban – Európa első, hatá-
rokon átnyúló egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi 
intézményében.

A közösséghez való tartozás érzete már fiatal korban kialakul. A 
2017-ben elindított Interreg Önkéntes Ifjúságnak (IVY) hála körül-
belül 400, 18 és 30 év közötti önkéntes vett részt együttműködési 
programokban és projektekben. Az Interreg Önkéntes Ifjúság az 
Európai Szolidaritási Testület része is, amely önkéntes, gyakornoki 
és munkalehetőséget biztosít otthon és külföldön.  

https://southbaltic.eu/-/sb-ycgn
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Zöld és klímasemleges Európa  

A határok, amelyeket az összetartozás és a közös identitás 
megteremtése érdekében hoznak létre, nem akadályozzák 
meg a növény- és állatvilágot abban, hogy átlépjék azokat. A 
lég-, víz- és talajszennyezés, valamint a közös erőforrások 
túlzott használata nem ismer országhatárokat. Annak érde-
kében, hogy ökoszisztémáinkat az elkövetkező generációknak 
is megőrizhessük, az Interreg 30 éve segíti az együttműködést 
a környezetvédelmi ügyekben. 

A LOS_DAMA! projekt a nyílt zöld területek védelmét teszi 
lehetővé az uniós Alpok-régióban lévő városokból létrehozott 
hálózattal, lefedve Ausztriát, Franciaországot, Németországot, 
Olaszországot és Szlovéniát. Ennek a törekvésnek hála az új 
Alpine City hálózat fontos zöld területeket éleszt újjá. Az Euró-

pai Bizottság nemrégiben terjesztette elő a zöld megállapo-
dást, Európa új növekedési stratégiáját azzal a céllal, hogy 
2050-re karbonsemleges Európában élhessünk. Egy dolog 
kristálytiszta: a zöld és klímasemleges Európa csak akkor 
érhető el, ha együttműködünk. Ezeket az értékeket támogatja 
az Interreg, és az elmúlt 30 évben is így tett.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
factsheet/interreg30_en.pdf
https://interreg.eu/about-interreg/

A TEREK VÉDELME ÉS AZ EMBEREK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
Az Alpine City-Regions összehangolt erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy felvegye a harcot a példátlan városi növekedés 
következtében kialakult városszétfolyással és a zöldterületek veszélyeztetettségével szemben a városokban és a városok 
környékén. Egyre több, rekreációs és mezőgazdasági célú terület vesztődik el, állatok fontos élőhelyei pusztulnak el, 
dagadólápok száradhatnak ki – és ez mind hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. 

Az EU által finanszírozott LOS_DAMA! projekt összefogja a városi és regionális érdekelt feleket az élhető nyílt terek, az emberek 
összekapcsolása és a régióban található zöldterületek megóvása érdekében. A projekt célja, hogy növelje a polgárok városkörnyéki 
és gyakran mezőgazdasági területek védelmének 
és kezelésének jelentőségével kapcsolatos tud-
atosságát a főbb alpesi nagyvárosi területeken, 
illetve azok körül.

A projekt keretében olyan módszerek eszköztárát 
fejlesztik ki, amelyek célja a városkörnyéki területek 
fenntartható módon való védelmére és kezelésére 
vonatkozó tervek közös végrehajtásának meg-
könnyítése, valamint számos, átfogó tájvédelmi 
megközelítés kidolgozása. 

A LOS_DAMA! megalapította továbbá az Alpesi 
Nagyvárosi Hálózatot (Metropolitan Alpine City 
Network), amelyben városi és nagyvárosi 
hatóságok fognak össze annak érdekében, hogy 
az érdekelt felekkel együttműködve növeljék 
a zöld területeket és fejlesszék a környezetbarát 
infrastruktúrát. 

https://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/
en/home

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/interreg30_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/interreg30_en.pdf
https://interreg.eu/about-interreg/
https://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/home
https://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/en/home


17

PANORAMA /  2020. TAVASZ / 72. szám

EGÉSZSÉGESEBB, GYALOGOSBARÁT VÁROSOK 
KIÉPÍTÉSE

A CityWalk projekt a Duna régió tíz városának segít a szennye-
zés, a zaj és a forgalmi torlódások csökkentésében azáltal, hogy 
fejleszti a gyalogosok körülményeit, és ösztönzi a környezetbarát 
mobilitást.

A partnerországok kis léptékű kísérleti projektekbe kezdtek a sé-
tálhatóság, illetve a szakpolitikai javaslatok fejlesztése céljából. 
Bár a hangsúly a gyalogos közlekedésen van, a projekt átfogóbb 
megközelítést alkalmaz a városi mobilitás javítása érdekében 
azáltal, hogy törekszik a tömeg- és a saját járművel történő 
közlekedés hatékony ötvözésére.

Gyaloglásra ösztönző változás lehet például az utcák átalakítása 
úgy, hogy a gyalogosokat helyezik a középpontba az autók helyett. 
Környezetbarát (soft) beavatkozásokat vizsgáltak meg annak ér-
dekében, hogy az embereket autóik otthonhagyására ösztönözzék 
– például figyelemfelhívó programokat szerveztek a gyaloglás és 
kedvező élettani hatásainak népszerűsítése érdekében. 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk

AZ INTERREG EGY ÚJ PODCASTTAL ÜNNEPLI 30. SZÜLETÉSNAPJÁT, 
AMELYNEK CÍME:  EZ EURÓPA
Az új Interreg podcast, amely az „Ez Európa” (angolul: This is Europe) címet kapta, olyan európaiak személyes történeteit 
mutatja be, akiknek a határokon átnyúló együttműködés 
megváltoztatta az életét. 

Ebben a sorozatban Shahidha Bari újságíró európai utazásra 
viszi hallgatóit a Balti-tengertől egészen a Baleár-szigetekig 
és még tovább. 

Az első epizód arról szól, hogy az Interreg közössége hogyan 
vesz részt egy zöldebb Európa megteremtésében. Biciklijére 
pattanva Shahidha Bari felfedezi Steffen Nozon szülővárosát, 
az észak-németországi Rostockot. Steffen, aki lelkes kerék-
páros, mobilitási menedzserként zöld, autómentes, „élő 
utcákká” alakította át a helyi területeket.

Az első rész minden platformon elérhető:  
 
keresse fel az alábbi oldalakat: https://this-is-europe.
simplecast.com/

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk
https://this-is-europe.simplecast.com/
https://this-is-europe.simplecast.com/

