Interreg, fenntartható fejlődés
és az európai zöld megállapodás
A 2020-as évben az EU az Interreg és az együttműködés egyéb formáinak 30 éves fennállását ünnepli.
A kohéziós politika második pilléreként az Interreg az európai eszme középpontjában áll,
mivel arra ösztönzi a régiókat és az országokat, hogy kezeljék azokat a kihívásokat,
amelyeket csak együttműködéssel lehet megoldani.

A

z Interreg 1990-ben történő létrehozása vízválasztó volt
a kohéziós politikában, és hosszú, évekkel korábban
elkezdődött fáradságos vita lezárását jelentette. Az
1970-es évek vége óta az uniós források célzott, többéves
programokba történő integrációját az integrált fejlesztési programok és az integrált földközi-tengeri programok keretében
tesztelték. Mindkét program radikális változást jelentett az
alapok általános elkülönítését illetően – vagyis a tagállamok
által bevezetett egyéni projektek éves szintű visszatérítésében;
ezt a rendszert ugyanis már nem tekintették meggyőzőnek,
mivel hiányzott belőle a stratégiai megközelítés.

A folyók és tengerek szennyezése – legyen az műanyag vagy
más anyagok – jelentős hatásokkal jár, amelyek nagyon széles
földrajzi térben határozzák meg a polgárok életminőségét. 30
éven át több ezer, az EU által finanszírozott projekt adott
választ ezekre a kihívásokra, és konkrét előnyöket hozott az
EU határrégiói számára és azon túl, bizalmat és tiszteletet
kiépítve a közös térségen osztozó közösségek között.
Az éghajlatváltozás drámai hatásai az EU egészében és világszerte érezhetők. Az atmoszféra évről évre melegszik, és változóban van az éghajlat. A Földön lévő 8 millió fajból 1 milliót
veszélyeztet a kihalás. Ökoszisztémáink szennyezettek és
pusztulóban vannak.

Azóta a kohéziós politika – amelynek az Interreg lényeges
elemét képezi – keretet adott az EU beavatkozásainak azzal,
hogy programozási megközelítést alkalmazott európai, nemzeti és regionális szinten. Ez idővel változott, de sosem tévesztette szem elől az alapvető célját, nevezetesen azt, hogy
Európa régióinak kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődését
segítse elő. Lehetővé tette és továbbra is lehetővé teszi a nemzeti, regionális és helyi hatóságok számára, hogy átfogó stratégiákban, valamint szakpolitikákon és országhatárokon átívelő
hálózatokban vegyenek részt.

Az Interreg lehetőséget és választ jelent, hogy európai szinten reagáljuk ezekre a kihívásokra. Az Interreg közössége
a 30 éven át szoros együttműködésben épített közreműködői
hálózata révén jelentős szerepet játszik az európai zöld
megállapodásban.

Stratégiai megközelítés

Az éghajlatváltozás és a környezettel kapcsolatos kihívások
kezelése nagyon is része ennek a kiegyensúlyozott és fenntartható regionális fejlődésnek. Az Interreg már 30 éve foglalkozik az éghajlatváltozással és hozzájárul Európa zöldebbé
tételéhez is.

Ez az új uniós növekedési stratégia, amelynek célja az EU
méltányos és virágzó társadalommá történő átalakítása,
modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal,
amelyben 2050-ben nincs nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a gazdasági növekedés függetlenedik az
erőforrás-felhasználástól.

Közös fellépéssel a fenyegetésekkel
szemben

A stratégia célja továbbá az EU természeti tőkéjének védelme,
megőrzése és javítása, valamint a polgárok egészségének és
jóllétének védelme a környezettel kapcsolatos kockázatoktól
és ezek hatásaitól. Az Európai Bizottság tisztában van azzal,
hogy ennek az átmenetnek igazságosnak és befogadónak kell
lennie. Az embereket kell a középpontba helyezni, és oda kell
figyelni a régiókra, az iparágakra és azokra a munkavállalókra,
akiknek a legnagyobb kihívásokkal kell szembenézniük. Az
Interreg-közösség helyi alapú és alulról építkező megközelítése
révén az emberek közötti kapcsolatokra és az inkluzivitásra
összpontosítva ideális helyzetben van ahhoz, hogy tevőleges
hozzájárulást biztosítson az európai zöld megállapodáshoz.

Az éghajlatváltozáshoz és a környezethez kapcsolódó kihívásokban tapasztalhatók igazán az együttműködés előnyei. Az
erdőtüzek nem állnak meg az országhatárokon, és gyakran
nagy pusztítást hagynak maguk után. A határ menti területek
ártereinek fenntartható fejlődése érdekében megerősített
együttműködésre van szükség minden érdekelt fél között. Ha
a hatóságok a határ egyik oldalán lehetővé teszik a vízelvezetést, ennek közvetlen és hosszú távú hatása lesz a másik
oldalon lévő vizes élőhelyekre.
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Sok esetben a régiók és/vagy a tagállamok közötti együttműködés magasabb hozzáadott értékkel járhat, mint a kihívásokkal való magányos szembenézés. Sőt, az európai zöld
megállapodás által kezelendő kihívások határokon átnyúló
jellegét és mértékét tekintve fokozni kell az erőfeszítéseinket.
Röviden: a zöld és klímasemleges Európa csak akkor érhető
el, ha együttműködünk.

TN: TRANSZNACIONÁLIS PROGRAMOK

CLEANATLANTIC – INTERREG
TN ATLANTI-TÉRSÉGI PROGRAM
A CleanAtlantic fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy
különböző célcsoportok figyelmét hívja fel a tengeri hulladékkal kapcsolatos forrásokra, hatásokra és megoldásokra, valamint arra, hogy ezek a célcsoportok hogyan
tudnának aktívan hozzájárulni a szennyezés megelőzéséhez, nyomon követéséhez és mérsékléséhez. Számos
figyelemfelkeltő célú kampányt szerveztek Spanyolországban (Vigo, a Guarda, Illa de Arousa), Portugáliában
(Madeira, Sesimbra), Franciaországban (Pouldu) és Írországban (Castlebar), elsősorban az iskolákat és a halászattal foglalkozó közösségeket megcélozva.

Mivel az európai zöld megállapodás jelentős változásokkal jár,
a nyilvánosság aktív részvétele és az átmenetbe vetett bizalom a legfőbb jelentőségű, ha azt akarjuk, hogy a politikák
működjenek, és elfogadják őket. A klímasemleges társadalomra való átmenet egyaránt kihívást jelentő feladat és lehetőség arra, hogy jobb jövőt építsünk mindenki számára. Az
emberekről és a mindennapi életükről szól: arról, hogy hogyan
termelünk, fogyasztunk, közlekedünk, fűtjük vagy hűtjük
a házainkat, és hogy hogyan dolgozunk és élünk együtt.

Az együttműködés fellendítése

A célcsoportok nagy érdeklődést és motivációt tanúsítottak, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy változásokat
érjenek el az emberi viselkedésben, valamint hogy
a megfelelőbb gyakorlatok multiplikátoraiként és vektoraiként lépjenek fel. Általános és középiskolás gyerekeket vontak be különféle tevékenységekbe, például
a part menti területek ellenőrzésébe, a tengervédelmi
stratégiáról szóló keretirányelv nyomonkövetési jegyzőkönyvének alkalmazásába, valamint a partokon talált
tengeri hulladék gyűjtési, osztályozási és elemzési
folyamatába. A Portugáliában található Sesimbrában
például az egyik nyomonkövetési tevékenység során
27 tanuló 934 darab, összesen 34,4 kilogrammnyi tengeri szemetet szedett össze egy 700 méteres partszakaszon. Egy másik, az „Active Ocean Literacy”
(Óceánokkal kapcsolatos aktív ismeretek) elnevezésű
projektkezdeményezést egyidejűleg öt, halászkikötővel
rendelkező portugál városban valósítanak meg.

A kormányzati politikák és szabályozások mellett a polgároknak, a közösségeknek, valamint a társadalom és a gazdaság
valamennyi ágazatában lévő szervezeteknek ki kell venniük
a részüket ebből. Ennek érdekében az európai zöld megállapodás részeként az Európai Bizottság egy európai éghajlati
paktumot indít el, amely egy sor tevékenység révén ösztönzi
a széles körű társadalmi szerepvállalást az éghajlatváltozással
és a környezetvédelemmel kapcsolatban. Célja, hogy tájékoztassa, megihlesse és erősítse az emberek és a szervezetek
közötti együttműködést. A meglévő tevékenységekre épít és
felerősíti ezeket, újakat hoz létre és ragad meg, és lehetőségeket biztosít a tanulásra, a tapasztalatcserére, a közös alkotásra és az együttműködésre.
Az Interreg közössége ismét jelentős szerepet tölthet be az új
paktum kidolgozásában a közös természeti területek (pl. tavak
vagy hegyvonulatok) körül szerveződő, többoldalú együttműködési csoportokkal való szoros kapcsolata révén. Ezenkívül
hasznosíthatja az együttműködés különböző formái terén,
különböző szinteken és különböző szereplők bevonásával szerzett több évtizedes tapasztalatát.

Az EU 2 436 930 EUR értékű költségvetéssel járult hozzá
az összesen 3 249 241 EUR értékű költségvetéshez.
www.cleanatlantic.eu

Az európai zöld megállapodás nemzetközi dimenzióját tekintve
az Interreg keretet biztosít a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti közös fellépés számára,
hogy közös megoldásokat keressenek a közös problémákra.
Támogatja a határokon átnyúló tapasztalatcserét, és megkön�nyíti az együttműködést. Miközben az Interreg kiterjed a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális
együttműködésre, egyúttal stratégiaibb szakpolitikai környezetbe is ágyazza az együttműködést, többek között az EU makroregionális stratégiái és a határügyi kapcsolattartó pont révén.
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A makroregionális stratégiák együttműködési keretet biztosítanak az adott földrajzi területre vonatkozó uniós, nemzeti és
regionális pénzeszközök megfelelőbb koordinálásához, valamint e pénzeszközök stratégiai projektekben és kezdeményezésekben való koncentrációjához. Ezek a stratégiák ágazatokon
átívelőek, inkluzívak és különböző szintű kormányzati szinteket
foglalnak magukba, így kulcsfontosságúak az európai zöld
megállapodás együttműködési dimenziójához való hozzájárulás, illetve annak megerősítése szempontjából.

ENI CBC: AZ EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI
TÁMOGATÁSI ESZKÖZ HATÁROKON ÁTNYÚLÓ
EGYÜTTMŰKÖDÉSE

HULLADÉKMENTESSÉG:
STRATÉGIA A JÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOT
ELÉRÉSÉHEZ – INTERREG ENI CBC
FEKETE-TENGER MEDENCE PROGRAM,
2014–2020-AS IDŐSZAK

A potenciál kiaknázása

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a látható (> 2,5 cm)
hulladék (többek között a tengerpartokon lévő
műanyag, halászati és egészségügyi hulladék), valamint a tengerfenéken felhalmozódó négyzetméterenkénti hulladék (ilyen például a halászathoz kapcsolódó
szemét) mennyiségének csökkentéséhez, hogy 2020-ra
2012-es viszonyokat érjenek el Odesszában (Ukrajna),
Burgaszban (Bulgária), Guriában (Grúzia) és Tekirdağban (Törökország). A projekt magába foglalja a megfelelő gyűjtést és válogatást, továbbá a tengerfenéken
található, legalább 1,5 tonnányi, valamint a régiók
partjain lévő 0,5 tonnányi hulladék környezetvédelmi
szempontból történő megfelelő ártalmatlanítását.

Az EU makroregionális stratégiáival együtt az Interreg programok kulcsfontosságú eszközöknek számítanak az olyan
kérdések kezelése szempontjából, mint amilyen a biodiverzitás
megőrzése vagy a tiszta energia, amellyel kapcsolatban az
európai zöld megállapodás kifejezetten elismeri az együttműködés fontosságát.
Ahogy azt „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU
határrégióiban” című közlemény is említi, ezekben a régiókban
jelentős kihasználatlan potenciál rejtőzik. Az energiával, az
éghajlati és környezetvédelmi célkitűzésekkel, valamint
a közös beruházásokkal kapcsolatos további együttműködés
jelentős mértékben hozzájárulhat általában a fenntartható
helyreállításhoz.

A kezdeményezés a Fekete-tengeri medence 2007–
2013 operatív program által alapított „Fekete-tengeri
torkolatok integrált földhasználat-kezelési modellezése” (Integrated Land-use Management Modelling of
Black Sea Estuaries, ILMM-BSE) elnevezésű, korábbi
projekt eredményeire épít. Az első fő tevékenység
a tengeri hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítása.
A „Fishing for litter” (Hulladékhalászat) kampányt négy
országban szervezték meg, és célja, hogy 330 helyi
halász bevonásával minimum 1,5 tonna elsüllyedt
halászeszközt halásszanak ki a tengerfenékről.

A DG REGIO által létrehozott határügyi kapcsolattartó pont
célja ennek támogatása azáltal, hogy segít leküzdeni a határokon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos potenciális jogi
és közigazgatási akadályokat, és előmozdítja a karbonsemleges tevékenységeket az uniós határok mentén és azokon
átívelően.

Ezenfelül folyamatban vannak a partok megtisztítását célzó kampányok, amelyeket 7 és
16 év közötti gyerekek és tanáraik segítségével valósítanak meg. A kulcsfontosságú figyelemfelhívó tevékenységek mellett a projekt
remélhetőleg legalább 1600 embert ösztönöz
majd a Fekete-tenger partjainak megtisztítására. Az úgynevezett „Ecosystem Education
Programme” (Ökoszisztémával kapcsolatos
oktatási program) részeként a kutatók 75
általános-/középiskolát, 50 nem kormányzati
szervezetet (NGO) és 25 helyi médiaszervezetet céloznak meg összesen 4500 ember
bevonásával, multimédiás eszközök és online
játékok használata révén is.
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A korábbiakhoz hasonlóan az Interreg a 2021–2027-es programozási időszakban is kiemelt hangsúlyt fektet az éghajlattal
kapcsolatos célkitűzések elérésének és a zöldebb, klímasemleges és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens
Európa támogatására. Ebből a célból a Bizottság nagyobb
hangsúlyt helyez a környezet, az éghajlat és az energia fontosságára, és általánosságban a fenntartható fejlődés szükségességére a 2020 utáni Interreg programok kidolgozásában
szereplő megfontolások részeként.

Ezenkívül a 2021–2027-es időszakra javasolt összes kohéziós
politikai rendelkezés támogatja a határokon átnyúló együttműködést. Az új programozási időszakban a Bizottság javasolni fogja a régiók és tagállamok közötti együttműködés
megkönnyítését és megerősítését a „jelentősebb” kohéziós
politikai programok során. Ez megkönnyíti az energiával, az
éghajlati és a környezetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatos
további együttműködést.


IPA CBC: AZ ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE

PESCAR: NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ELLENŐRZÉSE ÉS CSÖKKENTÉSE – INTERREG IPA CBC
PROGRAM: HORVÁTORSZÁG–BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA–MONTENEGRÓ 2014–2020
A PESCAR projekt célja a környezet védelme és megőrzése, a természeti erőforrások fenntartható használatának
ösztönzése, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos intézményi kapacitás növelése. A horvátországi és
bosznia–hercegovinai régiók határokon átnyúló területein
jellemző, folyamatosan növekvő növényvédőszer-használatra reagálva a projekt létrehozott egy kártevőkre és
betegségekre figyelmeztető, illetve előrejelző rendszert,
amely olyan meteorológiai gépekből és vizuális, kártevők
elleni védekezőállomásokból áll, amelyek figyelmeztetéseket bocsátanak ki az időjárási körülményekkel és
a kártevők okozta károkkal kapcsolatban.
A projekt létrehozott továbbá egy közös adatbázist a mezőgazdasági termelők számára, tájékoztatva őket a helyi
időjárási körülmények, valamint a betegségek és kártevők fejlődési szakaszai alapján kapott adatok felhasználásával
készült ajánlásokról. Ezenfelül a növényvédő szerek okozta szennyezés fenntartható megelőzésére hozott szakpolitika
felhasználja az előrejelző rendszerből származó adatokat, valamint egy cselekvési tervet és konkrét intézkedéseket is
tartalmaz a peszticidekkel való szennyezés projekt területén való megelőzésére.
A projekt rendkívül befogadó a partnerek terén: egy megyei közigazgatási szerv, egy minisztérium, egy fejlesztési ügynökség, egy egyetem és egy mezőgazdasági intézmény fogott össze a peszticidek okozta kár csökkentése érdekében,
különösen olyan körülmények között, amikor az éghajlatváltozás hatást gyakorol a terméshozamra, és a gazdálkodók
nem rendelkeznek megfelelő információkkal a növényvédő szerek célzott és korlátozott felhasználása tekintetében.
A partnerek felismerték, hogy az országhatárok nem szabnak gátat a szennyezettségnek, így az általuk kidolgozott
rendszer, az oktatási célú workshopok, a peszticidek célzott használatáról szóló kiadványok és a projekt területén
megszervezett mezőgazdasági vásárok hozzájárultak a környezet, a helyi közösség és a helyi gazdaság védelméhez.
A 2017 júliusában induló és 2019 decemberéig tartó PESCAR projektben öt horvátországi és bosznia-hercegovinai
partner vett részt. A projektet az ERFA és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz társfinanszírozásával valósították meg
511 393,35 EUR értékű pénzeszközből a második prioritási tengelyen belül: Környezet- és természetvédelem, a kockázatmegelőzés fejlesztése, valamint a fenntartható energia és az energiahatékonyság támogatása, Interreg IPA CBC
program, Horvátország–Bosznia-Hercegovina, 2014–2020.
https://www.agroprognoza.eu/
https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/pescar/
https://keep.eu/projects/19741/
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CBC: HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

SAPOLL: INTERREG FRANCIAORSZÁG–VALLÓNIA–FLANDRIA
A franciaországi–vallóniai–flandriai határokon átnyúló terület vadon élő
beporzói értékes, de rendkívül veszélyeztetett erőforrásnak számítanak. A védelmük érdekében létfontosságú egy olyan, határokon átnyúló
szervezet létrehozása, amely megkönnyíti a régiók közötti összehangolt
intézkedéseket és szinergiákat. A határ két oldalán egymástól függetlenül
végrehajtott intézkedések várhatóan nem lesznek eredményesek e létfontosságú erőforrás fenntartható kezelésének elérése szempontjából. A tét
nagy, hiszen a vadméhekhez, zengőlegyekhez és pillangókhoz hasonló,
vadon élő beporzók elengedhetetlenek a régióink mezőgazdaságának és
ökoszisztémáinak fenntartásához.
A kihívás leküzdéséhez a SAPOLL projekt vallóniai, flandriai és észak-franciaországi érdekelt felekkel dolgozott együtt a vadon élő beporzók védelmével kapcsolatos, határokon átnyúló cselekvési terv végrehajtása
érdekében. A terv intézkedéseket kezdeményezett a beporzók támogatása
érdekében azáltal, hogy biztosítja a tudományos, didaktikai és alkalmazott összefüggéseket mindenki számára, beleértve
a polgárokat, a döntéshozókat, a vállalkozókat és a földterületek használóit. A határrégiók szereplőivel közösen létrehozott cselekvési terv meghatározta a határrégió kihívásait és célkitűzéseit, valamint a beporzók védelme érdekében
végrehajtandó intézkedéseket és feladatokat.
A SAPOLL projekt megszervezte továbbá a határrégió cselekvési tervét kiegészítő tevékenységeket, amelyek elengedhetetlenek a projekt végrehajtása és sikere szempontjából. Ezeknek a tevékenységeknek kimondottan az volt a célja, hogy
egységesítsék és megosszák egymás között a határokon átnyúló terület kompetenciáit, ahol a tudományos ismeretek,
a tudatosság erősítését célzó tapasztalatok és a természettudományi kompetenciák rendkívül eltérőek. Figyelemfelhívó,
kommunikációs, a tudatosság erősítését célzó és a részvétel fokozására irányuló, tudományos tevékenységekkel igyekeztek minél több ember figyelmét felhívni a vadon élő beporzók számának csökkenéséből adódó lehetséges problémákra.
A projekt keretén belül ezenkívül sor került a megfigyelő hálózatok mobilizálására is – a munkacsoportok és képzések
révén összekapcsolták egymással és egységesítették a határokon átnyúló természetes rendszereket; a határokon átnyúló terület egészén tudományos eszközökkel nyomon követték a vadon élő beporzókat; ezenkívül pedig körülhatárolták
a beporzók és beporzókkal foglalkozó szolgálatok szempontjából fontos területeket.
www.sapoll.eu

MÁR ELÉRHETŐ AZ „EZ EURÓPA” (ANGOLUL: THIS IS EUROPE) CÍMŰ PODCAST
LEGÚJABB EPIZÓDJA
Az Interreg „Ez Európa” podcastjának legújabb része együttműködésről, barátságról és jószomszédi viszonyról szóló történeteket mutat be Unió-szerte.
Új villamosvonal köti össze a francia Strasbourgot a németországi szomszédjával, Kehl városával. Cathy Gebhart-Levy, Strasbourg egyik mobilitási tervezője kirándulásra invitál bennünket
a Rajna környékén, és megmutatja, hogy az új villamosvonal hogyan erősítette meg a két város
régi, bonyolult kapcsolatát. Andrej Medved Szlovénia vidéki térségében található egyik falu,
Šmarje polgármestere a már nagyon is ismert elnéptelenedést olyan bátor és innovatív projektek révén fordítja vissza, amelyek az európai lehetőségeket közvetlenül ebben a kis közösségben keltik életre. Végezetül pedig egy spanyol tengerparti városkába látogatunk, ahol az
egyik halász olyan lehetőséget ismert fel, amely ötvözi a hagyományt és az innovációt.
Hallgassa meg a podcastot, és iratkozzon fel: https://this-is-europe.simplecast.com/episodes/neighbours
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CBC: HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

EURÓPAI KUTATÁSI PROJEKT AZ ÉPÍTKEZÉSEKEN ERŐFORRÁSKÉNT HASZNOSÍTHATÓ
BIO- ÉS EGYÉB HULLADÉKOKRÓL – A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ELŐSEGÍTÉSE
Az Interreg VA France (Channel) England támogatásával és az
ERFA finanszírozásával a „Sustainable Bio & Waste Resources for
Construction” (SB&WRC, Építkezéseken erőforrásként hasznosítható, fenntartható bio- és egyéb hulladékok) elnevezésű projekt egy
határokon átnyúló K+F együttműködés négy egyetem, két társult
vállalkozás, egy kisvállalkozás és egy globális vállalat között, amelynek célja, hogy kereskedelmi szempontból életképes, karbonszegény
épületszigetelő anyagokat alakítsanak át kihasználatlan, értéktelennek minősülő mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékból.
A célkitűzés sikeres megvalósítása érdekében a SB&WRC három
innovatív, karbonszegény hőszigetelő prototípust dolgozott ki az
építőipar számára közönséges mezőgazdasági melléktermékekből
(búzaszalmából és kukoricacsutkából) és újrahasznosított hulladékból (poliészterből készült paplanokból), amelyek széles körben elérhetők a programozási területen.
Az épületek hatékonyságának megújuló energiaforrások mobilizálásával történő növelésével a projekt lehetővé tette
a CO2-kibocsátás csökkentését és olyan természeti erőforrások (pl. ásványi anyagok) megőrzését, amelyeket a hagyományos szigetelőanyagok gyártása során használnak.
Ugyanilyen fontos volt, hogy a projekt felhívja a francia és angol építőiparban érdekelt felek figyelmét az új építőanyagok
előnyeire, hogy ösztönözze őket arra, hogy értékesítési célból folytassák a prototípusok fejlesztését a projektet követően, valamint hogy felgyorsítsák azok általános körben történő elterjedését. A projektben több mint 19 000 építőipari
szakember vett részt különféle események, workshopok, a miniprototípusok gyártási és tesztelési folyamatai, a kísérleti
prototípusok helyszínen való műveleti telepítése, konferenciák, két online – egy francia és egy angol – közösség, hírlevelek, továbbá a megítélés és az elvárások megértése céljából végzett online felmérés révén.
Tudományos szinten a határokon átnyúló együttműködés lehetővé tette a projekt tudományos sikeréhez elengedhetetlen,
ritka műszaki készségek találkozását, és sikerült elérnie a piaci trendeket befolyásoló, érintett felek kritikus tömegét,
amit egy nemzeti partnerség igen nehezen tudott volna elérni.
Az EU a projekt teljes költségvetésének 69 %-ához járul majd hozzá körülbelül 1,8 millió EUR-val (1,26 millió EUR pedig
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származik).
https://www.construction21.org/static/sbwrc-project.html
https://asbp.org.uk/sbwrc

A regionális fejlesztés területén nem létezik univerzálisan alkalmazható recept, különösen a területi együttműködés terén.
A partnerség, az átláthatóság, a szubszidiaritás és a civil társadalom bevonása alapelveinek ötvözése azonban elengedhetetlen eszközként jelenik meg a fejlesztéspolitikában. Ezek az
alapelvek megerősítik az állami és a magánszektor közötti
együttműködést, és képesek arra, hogy összekapcsolják a hatékonyságot a decentralizációval és az aktív részvétellel.

Ezek az alapelvek állnak az Interreg eszméjének középpontjában. Az Interreg olyan eszköz, amely minden formájában
bizalmat és tiszteletet épít az emberek között, és nem csupán
támogatja az Unión belüli kohéziót, de eredményesen közvetíti
is az európai értékeket az EU területén túlra. Ez mind elengedhetetlen az európai zöld megállapodás ambiciózus célkitűzései helyszíni megvalósításának támogatásához.
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