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INTERREG EUROPE ÖSSZEFOGLALÓ 
 

2014. január 8. 
 

Miről van szó? 

 
Az Európai Unió a kohéziós politikáján keresztül igyekszik csökkenteni Európa egyes régiói 

között, a fejlődésben, a növekedésben és az életminőségben tapasztalható különbségeket. 

Olyan tevékenységeket támogat, amelyek egy innovatívabb, fenntarthatóbb és befogadóbb 

Európához járulnak hozzá. Ez az EU politikai napirend az EU 2020 stratégia nevet kapta. 

 

Bár a területi egyenlőtlenségek csökkentését célzó alapok nagy részét nemzeti szinten kezelik, 

az EU és az egyes tagországok hisznek abban, hogy a regionális fejlődést határon átnyúló 

együttműködésekkel lehet előmozdítani. 

 
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által finanszírozott INTERREG 

EUROPE program célja, hogy az egyes hatóságok közötti szakpolitikai tudásátadást 

támogassa annak érdekében, hogy a regionális fejlesztési szakpolitikák és programok 

teljesítményét növelje. Lehetővé teszi, hogy az európai hatóságok megosszák egymással 

a közpolitikákkal kapcsolatos tapasztalataikat és ötleteiket, és ezáltal fejlesszék a saját 

állampolgáraiknak nyújtott stratégiáikat. 

 
A kohéziós politika jogszabályaiban lefektetett interregionális együttműködés célkitűzései, 

valamint a fent meghatározott igények és kihívások alapján az alábbi átfogó célkitűzés került 

meghatározásra az INTERREG EUROPE programban: 

 
A regionális fejlesztés szakpolitikáinak és programjainak fejlesztése, különös tekintettel 

a növekedésbe és munkahelyteremtésbe való beruházási célkitűzéssel és (ahol releváns) 

az ETE célkitűzéssel kapcsolatos programokra, a regionális szereplők közötti 

tapasztalatcsere és tudásátadás által. 

 
A program stratégiája kétrétű. Egyrészt, az interregionális együttműködés tapasztalataira 

támaszkodva, a szakpolitikai tudásátadást és a regionális szakpolitikai jó gyakorlatok 

kiaknázását igyekszik folyamatosan előmozdítani annak érdekében, hogy a regionális szintű 

Európai Uniós szereplőknek lehetősége nyíljon megismerni a releváns tapasztalatokat és 

gyakorlatokat, amelyeken keresztül a saját szakpolitikájukat tudják fejleszteni. 

 
A program támogatni fogja továbbá a szakpolitikai tudásátadás és a jó gyakorlatok átadása 

iránt elkötelezett regionális szereplők közötti interregionális együttműködést. Ennek során a 

cél, hogy a tanulságokat és levont következtetéseket regionális politikákba és akciókba építsék 

bele, különösen az Növekedési és Munkahely-teremtési Programokon és (ahol releváns) az 

ETE-n keresztül. 

 
Ezáltal a program közvetlenül hozzá kíván járulni a növekedéshez és munkahelyteremtéshez 

kapcsolódó programokhoz, és (ahol releváns) az ETE célkitűzésekhez. 

 
Hogy fog működni? 
 

Az INTERREG EUROPE program 359 millió eurós ERFA költségvetéssel rendelkezik a 

2014-2020-as időszakban.  
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A Strukturális Alapok által finanszírozott programok a 2014-2020-as időszakban csak azon 

korlátozott számú tematikus célkitűzésre és beruházási prioritásra koncentrálnak, amelyek a 

programozási terület fő igényeinek felelnek meg, és ahol a program a leginkább hozzá tud 

járulni a kitűzött célokhoz. Interregionális együttműködéseknél a jogszabályok nem határoznak 

meg korlátokat a tematikus célkitűzések számát illetően. Ugyanakkor, az INTERREG EUROPE 

partnerállamai megállapodtak abban, hogy a koncentrációs elvet alkalmazzák a program 

stratégiájában. Az INTERREG EUROPE az alábbi négy tematikus célkitűzés és kiválasztott 

regionális fejlesztési beruházási prioritás mentén dolgozik: 

 

1. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció: 

o A kutatási és innovációs (K&I) infrastruktúra […] és ennek kiválóságának fejlesztésére 

irányuló kapacitás megerősítése, és különösen az európai érdekeltségű 

kompetenciaközpontok támogatása; 

o A vállalatok K&I beruházásának fejlesztése, valamint a vállalkozások, K&F központok és 

felsőfokú közötti kapcsolódások és szinergiák fejlesztése, különösen a termék és 

szolgáltatásfejlesztés, technológia átadás, szociális innováció, ökoinnováció, kulturális és 

kreatív szektorok, közszolgáltatási alkalmazások, kereslet élénkítés, hálózatépítés, 

klaszterek és nyílt innováció területén, intelligens specializáció által, valamint a 

technológiai és alkalmazott kutatás, kísérleti programok, korai termékhitelesítési 

intézkedések az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és az első gyártás 

támogatása, az általános célú technológiák terjesztése. 

 

2. Kkv-k versenyképessége: 

o A kkv-k kapacitásainak támogatása annak érdekében, hogy részt tudjanak venni a 

regionális, nemzeti és nemzetközi piaci növekedésben és az innovációs folyamatokban. 

 

3. Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság: 

o Alacsony széndioxid-kibocsátású stratégiák támogatása minden területtípusban, különösen 

a városi területeken, beleértve a fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítását 

és a releváns alkalmazkodási intézkedések enyhítését. 

 

4. Környezet és erőforrás-hatékonyság: 

o A természeti és kulturális örökségek megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése; 

o Az erőforrás-hatékony gazdaságra való ipari átállás támogatása, a zöld gazdaság 

előmozdítása, ökoinnováció és környezetvédelmi teljesítménymenedzsment a magán és a 

közszférában. 

 
Az INTERREG EUROPE két akciót támogat minden tematikus célkitűzésen belül: 

 

a) Interregionális együttműködési projektek 

A projektek célkitűzése, hogy a regionális szereplők tapasztalatcseréjén keresztül 

fejlessze a szakpolitikák regionális megvalósítását azzal a specifikus célkitűzéssel, hogy 

a levont tanulságokat regionális szakpolitikákba és tevékenységekbe építsék be. 

 

Az Interregionális Együttműködési Projekteknek jellemzően két szakasz van: 

 
o Az első szakaszban a politikákkal kapcsolatos tapasztalatcserére és a levont tanulságok 

előkészítésére kerül sor. Ennek a szakasznak a végére a partnerrégiók akciótervet 

készítenek, amely a regionális szakpolitikák együttműködéséből és/vagy a (növekedés 

és munkahelyteremtés, ETE) programokból levont tanulságokat integrálja. Az akcióterv 
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kijelöli azokat az intézkedéseket, amelyeket integrálni kell, meghatározza a 

rendelkezésre álló időt, a szükséges lépéseket, a felelős személyeket, a kapcsolódó 

költségeket (ha vannak) és a finanszírozási forrásokat. A partnereknek aktívan be kell 

vonnia a releváns regionális szereplőket a tevékenységekbe. 

 

o A második szakaszban az akcióterv megvalósításának monitoringját foglalja magában az 

egyes partnerrégiókon belül. A monitorozást a kijelölt felelős személyek végzik. Az 

INTERREG EUROPE nem finanszírozza az akciók tényleges megvalósítását. A 

monitoring tevékenység alapvetően az egyes régiók kontextusában történik. 

Ugyanakkor, az interregionális partnerség úgy is dönthet, hogy közös tevékenységeket 

szerveznek a monitoring szakaszban annak érdekében, hogy folytatni tudják a 

szakpolitikai tudásátadást. Indokolt esetben, az akcióterv gyakorlati megvalósításának 

egyes részének teszteléséhez a második szakasz magában foglalhat pilóta akciókat is. 

 
Pályázati kiírásra a teljes programozási időszakban sor kerül. További részleteket a Program 

Kézikönyv fog tartalmazni. 

 
b) Szakpolitikai Ismeretátadási Platformok: 

Ezek olyan platformok, amelyek lehetőséget adnak a folyamatos tanulásra, ahol 

regionális fejlesztési politikával foglalkozó európai szervezetek megoldásokat 

találhatnak, melynek eredményeképp fejleszteni tudják a közpolitikájukat a fenti négy 

témában. 

 

A Szakpolitikai Ismeretátadási Platformokat program szinten hatéves időszakra alakítják 

ki 2015 és 2020 között. Egy szakértői csoport vezetése alatt állnak , akiket közbeszerzés 

keretében választanak ki és kötnek velük szerződést. A platformok egy munkaterv 

alapján dolgoznak, előre meghatározott ideig (valószínűleg 1-2 évig). Ezen időszak 

után, a szakértői csapat teljesítményétől függően, , a Monitoring Bizottság döntése 

alapján, a szakértőkkel kötött szerződés többször is megújítható. Amennyiben igény van 

rá, a Monitoring Bizottság döntése alapján egyes szakértőket be lehet vonni a 

megvalósítási szakasz alatt is a munkába, illetve le lehet őket cserélni. 

 
Ki kaphat pénzügyi támogatást? 

 
A 28 EU tagország, valamint Norvégia és Svájc szervezetei kaphatnak támogatást az 

INTERREG EUROPE-ból, amennyiben: 

- Nemzeti, regionális vagy helyi közhatóságok 

- Más közjogi szervezetek (pl. egyetemek, regionális fejlesztési ügynökségek, üzleti 

támogató szereplők, stb.). Az egyes országok határozzák meg, hogy mely intézmények 

támogathatók a nemzeti szabályozások alapján. 

 

Ki lesz a végső kedvezményezett? 

 
Az EU régiók, Norvégia és Svájc szervezetei és munkatársai, akik a szakpolitika 

kialakításában és megvalósításában vesznek részt a fent említett négy témában közvetlenül 

részesülhetnek a programban. Ennek eredményeképpen, a fenti szakpolitikák által érintett 

állampolgárok és csoportok élvezhetik egy fejlettebb kormányzás és megvalósítás előnyeit. 

 
Pontosan mi fog megváltozni? 
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Szervezetek és alkalmazottaik jobban fel lesznek szerelkezve, hogy politikára vonatkozó 

javaslatokat nyújtsanak be, illetve fejlettebb technikákat fognak alkalmazni. A regionális, 

nemzeti és EU szintű intézmények hatékonyabban fogják megvalósítani a regionális 

szakpolitikáikat és programjaikat. 

 
Miben különbözik ez a korábbiaktól? 

 
Ez a típusú együttműködés már 20 éves múltra tekint vissza. Ugyanakkor, új vonásokat 

vezettek be az EU Alapok hatékonyabb felhasználása érdekében: 

1. Fókuszáltabb témakiválasztás: minél fókuszáltabb egy téma, annál nagyobb esély van a 

hatékony eredmények elérésére. 

2. Közép- és hosszú távú monitoring: az EU együttműködési projekteket sok kritika érte a 

múltban amiatt, hogy a finanszírozás végeztével nehéz volt a projekt (szakpolitikákra 

gyakorolt) eredményeit megállapítani. Most azonban a regionális partnereknek feladata 

lesz, hogy monitorozzák a projektek területükre gyakorolt hatását. Ez a „monitoring 

időszak” alapvető fontosságú a résztvevő régiók számára, hogy be tudják mutatni az 

együttműködés értékét, és hogy biztosítani tudják, hogy az együttműködés (és az EU 

pénzek) eredményeit rendszerszinten tudják vizsgálni. 

3. Szakpolitikai Ismeretátadási Platformok: bár több európai hálózat létezik a regionális 

fejlesztés számos területén, de egyiküknek sem célja a helyi és regionális önkormányzatok 

támogatása annak érdekében, hogy a szakpolitikájuk tervezése és megvalósítása 

hatékonyabb legyen, melynek előnyeit végső soron az állampolgárok élvezhetik. A 

Szakpolitikai Ismeretátadási Platformok ezt kívánják megváltoztatni: ez egy olyan eszköz, 

amely egy gyorsabb és jobb tapasztalatcserét tesz lehetővé annak érdekében, hogy az 

önkormányzatok jobban végezzék munkájukat. 

4. Nagyobb hangsúlyt fektet azon szakpolitikák és programok fejlesztésére, amelyek az 

európai uniós kohéziós politika részét képezik. 


