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Az Interreg programok következő iterációjának 
előkészítése folyamatban van. Az új szabályozási 
kerettel való megbirkózásban ezek a programok 
nincsenek egyedül. Az Interact harmonizált 
végrehajtási eszközei (HIT) bevált gyakorlatokat 
tartalmazó űrlapokat, sablonokat és még sok mást 
kínálnak a programoknak. 

Az Interreg közösség kollektív tudására és közvetlen 
hozzájárulására építő eszközök lehetővé teszik az új 
programok hatékony és eredményes elindulását.  

Az Interreg munkatársai minden HIT-eszközt intenzív folyamat 
révén fejlesztettek ki, biztosítva, hogy a HIT állapotú eszközök 
bevált gyakorlati eszközök legyenek az elkövetkező időszakra 
vonatkozóan. A meglévő, 26 programból érkező Interreg szak-
emberek arra szentelték idejüket, hogy részletesen összpon-
tosítsanak minden egyes eszközre úgy, hogy egyetlen program 
se ismétlődhessen meg. 

Eleinte a 2014–2020-as időszakra létrehozott integrált cso-
magként működő HIT megosztja a programokkal az Interreg 
közössége által meghatározott bevált gyakorlatokat. Az esz-
közök támogatást nyújtanak a programoknak a projektek teljes 
életciklusa alatt.

Az Interreg programok esetében a HIT megteremti az irányí-
tás és az eszközök harmonizált megközelítésének alapjait 
is. Ez lehetővé teszi az Európa-szerte működő programok 
számára, hogy kollektív kihívásokra közös megoldásokat 
találjanak. A harmonizált megközelítés nélkül előfordulhat, 
hogy az egyik program megoldása nem ismételhető meg 
egy másikkal.

Mit valósított meg a HIT (2014–2020)?

A korábbi HIT eszköztárat az Interreg programok 66 %-a hasz-
nálta – néhányan kevés vagy semmilyen módosítással vették 
át, mások pedig ihletet merítettek belőle. Az Interact szakértői 
monitoringrendszerét (eMS) használó programok esetében 
szükség volt a HIT főbb elemeinek átvételére, mivel a prog-
ramirányítási folyamatok harmonizált megközelítése nélkül 
nem kivitelezhető egyetlen rendszer hatékony kiépítése sem 
úgy, hogy 38 különböző programra reagáljon.

Az Európai Politikai Kutatóközpont (Strathclyde Egyetem, Skó-
cia) által végzett független hatásvizsgálat úgy találta, hogy 
a HIT számos előnnyel járt a programok számára. 

Az eszköztár egyik nyilvánvaló hatása a nagyobb felhaszná-
lóközpontúság felé történő elmozdulás, mivel minden eszközt 
kifejezetten úgy terveztek, hogy növelje a programirányítás 
hatékonyságát, miközben csökkenti az adminisztratív terheket 
a pályázók és a kedvezményezettek számára. Ez nemcsak az 
eszközökben jelent meg, hanem számos program a végleges 
eszköztárhoz igazította a programirányítását. 

Összességében a programok 80 %-a jelezte, hogy a HIT csök-
kentette a személyi állományok kihasználását. A 2014–2020-as 
időszakban létrehozott vagy a későn induló programok esetében 
a HIT már kész, gyorsan végrehajtható eszközöket biztosított.

Ezenkívül a HIT-folyamat párbeszédet indított el az Interreg 
keretén belül a jogszabályok betartása és a jó programirányí-
tási gyakorlatok minimumkövetelményeinek meghatározása 
vonatkozásában. A HIT előmozdította a projektek értékelésé-
hez, nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez szükséges ada-
tokról szóló vitát, lehetővé téve a programok számára, hogy 
a legjobban működő megoldásokra összpontosítsanak. 

Egy mindenkiért, és mindenki egyért
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Melyek a következő időszak kihívásai?

Az új időszakban a HIT fejlesztésének első kihívása ugyanaz 
marad, mint az előző időszakban. Az eszköztár csak úgy épít-
hető ki, ha közös értelmezés születik az egyéni eszközök 
mibenlétéről és elvárt működéséről. Az egyes egyéni eszközök 
céljának, a főbb elemeknek és az Interreg programoknak nyúj-
tott érték közös értelmezése nélkül lehetetlen a megfelelő 
támogatás létrehozása.

Az ilyen közös értelmezés megtalálása nemcsak az Interreg 
közösségen belül, hanem a kedvezményezettek számára is 
fontos. A különböző értelmezésű Interreg programok összeza-
varhatják a több programmal foglalkozó pályázókat és a ked-
vezményezetteket, akik első kézből tapasztalhatják meg a 
harmonizáció hiányát.

Ugyanakkor a HIT sokkal erősebb pozícióból indul, amikor a 
régi kihívásokkal való szembesülésről és új kihívásokkal való 
megbirkózásról van szó. A programok megtapasztalták, 
hogyan segíthet nekik az eszköztár, kész termékeket vagy 
kiindulási pontot nyújtva az eszközök módosított változatai 
számára. Amikor egyértelművé válik a HIT használatának 
előnye, a következő nagy kihívás a programok támogatása 
abban, hogy csak hasznos adaptációkat végezzenek. 

„Kulcsfontosságú számunkra annak vizsgálata, hogy meny-
nyire adaptálható egy egyéni eszköz, mielőtt megszűnne 
harmonizált eszköz volta” – mondja Polona Frumen, az 
Interact HIT-folyamatot vezető munkatársa. „Megtörténhet, 
hogy a programoknak adaptálni kell az eszközöket a nemzeti 
szabályoknak való megfelelésre, de a hozzáadás gyakran 
csökkenti a hatékonyságukat. A következő időszakban több 
iránymutatásra lesz szükség az eszközök adaptálásának 

„Ha azt akarjuk, hogy az együttműködési projektek maradandó hatású 
eredményeket hozzanak, szükségünk van a HIT-hez hasonló eszközökre. 
Lehetővé teszik egy közös keret kialakítását, amely kiemelkedő szerepet 
játszik a projektek zökkenőmentes végrehajtásában: olyan keretre van 

szükség, amely segíti őket céljaik elérésében.”

Monika Schönerklee-Grasser, Interreg Közép-Európa

„A határokon átnyúló együttműködési 
projektekben több erőfeszítést kell tenni 

egymás megértésére. A harmonizált 
dokumentumok segítenek abban, hogy 
ugyanazokat a szavakat használjuk, és 

ugyanazt értse mindenki. A HIT 
megerősített abban, hogy az 

egyszerűsítés működhet.”

Dr. Horváth Csaba, Interreg Ausztria–Magyarország 
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módjával és azzal kapcsolatban, hogy mikor kell elhárítani 
a szükségtelen javaslatokat.

Elkerülhetetlen a feszültség a programirányítás harmonizálása 
során olyankor, amikor a programok szorosan kapcsolódnak 
a gyakran sikeresnek bizonyult működési módjukhoz. A komp-
romisszumkeresés és a mások által elért előnyök felismerése 
fontosak egy – az összes program esetében működőképes – 
legjobb megoldás megtalálásában.” 

Az első HIT-termék hamarosan elérhető 
lesz!

Az első HIT-termék, a pályázati űrlap létrehozásának folya-
mata jól példázza ezt a feszültséget. 

„A programok gyakran esnek abba a kísértésbe, hogy további 
kérdéseket tegyenek fel a pályázati űrlapon. De ha ezek a 
kérdések nem segítik elő a projekt kiválasztását, vagy nem 
teszik lehetővé a későbbi hatékony nyomon követést, való-
színűleg csak újabb teljesítendő terhet jelentenek a pályázók 
számára és a programok összeállítása terén”, teszi hozzá 
Polona Frumen. 

A több erőforrással rendelkező, nagyobb transznacionális prog-
ramok meg tudnak birkózni a kissé bonyolultabb, de valamivel 
jobb projektmenedzsmenttel, de egy kisebb határokon átnyúló 
program esetében a munkaterhelés minimális növekedése is 
nagy kihívás lehet.

A HIT pályázati űrlapja az Interact jövőbeli monitoringrend-
szerének alapjaként is szolgál az Interreg programok által a 
következő időszakban használt, egyéb hasonló rendszerek 
mellett.   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Interact-eu.net

„A kedvezményezettektől érkező egyik 
leggyakoribb panasz, hogy 

a programok eddig eltérő szabályokat 
állapítottak meg, ez pedig hibákhoz 

vezet és zavart kelt. A HIT ezért 
közvetlenül a kedvezményezettek 

igényeit elégíti ki.” 

Merike Niitepõld, közép-balti program 

„A HIT keretén belül az Interreg szakértői know-how-t biztosítanak a 
jövőbeli végrehajtási eszközök tervezése tekintetében, miközben a minőségre 

és az egyszerűsítésre törekednek. Azzal, hogy ugyanazon eszközöket 
használjuk Európában, a velünk együttműködők életét tesszük egyszerűbbé.” 

Ioana Mantog, Interreg V-A Románia–Bulgária

SZERETNÉ HASZNÁLNI A HIT-ET, 
DE NEM TUDJA, HOGYAN KELL?
Az Interact segít a közös tanácsadási megbeszélések 
megszervezésében, amelyek részletesen bemutatják 
a HIT használatát. Válaszolni tudunk a kérdéseire, 
és bemutatjuk, hogyan használja az eszközöket 
a mindennapi munkája során. 

Egy HIT-roadshow is szervezés alatt áll, hogy a közös 
megbeszélések révén a lehető legtöbb területre 
eljussunk.

További információért vegye fel a kapcsolatot 
a HIT-csapattal. 

http://www.interact-eu.net/contact

http://Interact-eu.net
http://www.interact-eu.net/contact

