
HATÁRON ÁTNYÚLÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK

DÉKÁNY DÓRA
HATÁR MENTI OPERATÍV PROGRAMOK FŐOSZTÁLY



Európai Területi Együttműködés 
célkitűzés

• A Kohéziós politika keretében a Strukturális
Alapokból és a Kohéziós Alapból elérhető uniós
források felhasználásának célkitűzései:

1. Növekedési és munkahely-teremtési 
beruházás 

2. Európai területi együttműködés

• Az Európai Területi Együttműködés (ETE) célja, hogy
elősegítse az Unió területének erőteljesebb
integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott
fejlődését.

• Interreg programok végrehajtásán keresztül
valósul meg a célkitűzés



Interreg határ menti programok 
Magyarországon

Együttműködési programok:

7 határ menti

Külgazdasági és Külügyminisztérium:

Irányító Hatóság 4 határ menti programban 

(2014-2020)

(magyar-szerb, magyar-horvát, magyar-szlovák, 

magyar-szlovák-román-ukrán)

Teljes körű programvégrehajtásért felel a partnerországokkal 
együttműködésben



Európai Uniós források 2014-2020

Programok(2014-2020)
Teljes Uniós támogatás 

(ERFA/IPA/ENI)

ATHU 78,8 millió EUR 

SIHU 14,8 millió EUR

HUHR 60,8 millió EUR 

HUSRB 65,1 millió EUR 

ROHU 189,1 millió EUR 

SKHU 155,8 millió EUR 

HUSKROUA 73,9 millió EUR 

További felhívás nem várható. Forrásokat lekötöttük.



HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAMOK –2021-2027

• Magyar ETE boríték: 222.498.055 € (30% csökkenés)
cél: az előző ciklus keretösszegeinek biztosítása 

• 7 program tervezése folyamatban
• Kevesebb forrás → tematikus koncentráció + 

végrehajtás egyszerűsítése + 85-ről 80%-ra csökkenő 
ERFA társfinanszírozás (kiv. IPA, ENI programok)

• Kötelező szakpolitikai célkitűzések: 
– PO2 Egy zöldebb, karbonmentes Európa
– PO4 Szociálisabb Európa

• ISO 1, 2 (Interreg-specifikus célkitűzések): intézményi 
együttműködések, people-to-people együttműködési 
projektek 

• Kultúra, turisztika előreláthatóan minden programban



TERVEZÉS STÁTUSZA-HOL TARTUNK MOST

• jóváhagyott területi elemzés, széleskörű egyeztetések a területi elemzésről

• kiválasztott és elfogadott fejlesztési területek, politikai célkitűzések:

– PO2: Egy zöldebb, karbonmentes Európa

– PO4: Szociálisabb Európa

– ISO1: intézményi együttműködések, people-to-people együttműködési projektek

– Kisprojekt Alap megtartása bizonyos programok esetében

– A népszerű fejlesztési területek (turizmus, örökségvédelem) megtartása-PO4 
keretei között

– Covid hatásainak csökkentése, alkalmazkodási képességek fejlesztése

• fókuszcsoportos workshopok, széleskörű stakeholder konzultációk  a 
kiválasztott fejlesztési területekről, tervezett akciókról

• stratégiai környezeti hatásvizsgálatok megkezdődtek

• Cél: Programdokumentumok benyújtása határidőben EU részére (legkésőbb 
2022. április 2)



PO2 SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉSEK

• Körkörös gazdaság, energiahatékony gazdaság (hatékonyabb termelés,
fenntartható hulladékgazdálkodás, megelőzés, rövidített beszerzési láncok);

• Természeti értékek védelme, biodiverzitás, környezeti terhelés csökkentése
(felszíni és felszín alatti vízminőség javítása, zöld infrastruktúra, árvíz és
természeti katasztrófavédelem, jelzőrendszerek)



PO4 SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉSEK

• Fenntartható turizmus és örökségvédelem (innovatív, zöld megoldásokkal)

• Hatékonyabb és befogadóbb munkaerőpiac, minőségi munkaerőpiachoz való 
hozzáférés biztosítása szociális infrastruktúra fejlesztésével, szociális gazdaság 
promóciója (hátrányos helyzetű munkaerő piacra jutásának támogatása)

• Oktatás, képzés fejlesztés, élethosszig tartó tanulás biztosításának 
kiszélesítése, versenyképes tudás megszerzésének széleskörű biztosítása 
(figyelembe véve Covid hatásokat is),

• Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, hozzáférhetőség szélesítése, 
intézményi együttműködések



ISO SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉSEK

- Intézményi együttműködések, jogi akadályok felszámolása, közös stratégiák, 
civil egyesületekkel együttműködések kialakítása, bevonása

- People-to-people akciók, kölcsönös bizalomépítés 

- Kisléptékű projektek (kultúra, sport, ifjúsági rendezvények)



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

SKHU: http://www.skhu.eu/

HUSRB: http://www.interreg-ipa-husrb.com/

HUHR: http://www.huhr-cbc.com/

HUSKROUA: http://huskroua-cbc.net/

ROHU: http://interreg-rohu.eu/hu/

ATHU: http://www.interreg-athu.eu/

SIHU: http://www.si-hu.eu/

http://www.skhu.eu/
http://www.interreg-ipa-husrb.com/
http://www.huhr-cbc.com/
http://huskroua-cbc.net/
http://interreg-rohu.eu/hu/
http://www.interreg-athu.eu/
http://www.si-hu.eu/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


