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Dankó László 
 

A határokon átnyúló együttműködések keretei és 
programjai az Európai Unió 2007-13 közötti  

költségvetési periódusában 
 
Az 1991-től Közösségi Kezdeményezésként működő INTERREG program tapasz-
talatainak felhasználásával az Európai Unió Bizottsága az un. cross-border 
cooperation típusú együttműködések feltételeinek javítására kezdeményezte az 
európai területi együttműködési csoportosulásról rendelkező jogszabályok megal-
kotását. A tanulmány ezen jogszabályi változásokra, azok tartalmára és a régió, 
megye számára releváns  meghirdetett, vagy kiírás előtt álló programokra hívja fel 
a figyelmet 
 
I. Az Európai Területi Együttműködés új keretei 
 
1. Európai területi együttműködési csoportosulás 
 
Az európai területi együttműködési csoportosulás a határokon átnyúló, a transznacioná-
lis és a régiók közötti együttműködést segíti elő. A feladatot 2007-ig ellátó rendszerrel 
ellentétben a csoportosulások jogi személyiséggel és jogképességgel bíró szervezetek. 
Ez annyit tesz, hogy vásárolhatnak vagy eladhatnak javakat, illetve alkalmazhatnak 
munkaerőt. 
 
Figyelembe véve azokat a komoly nehézségeket, amelyekkel a tagállamok, a régiók és a 
helyi önkormányzatok szembetalálták magukat a határokon átnyúló, a nemzetek és 
régiók közötti együttműködési cselekvési programok megvalósítása és irányítása során, 
és amelyek a nemzetek szintjén eltérő nemzeti jogszabályi keretekből és eljárásokból 
fakadnak, a nehézségek enyhítése érdekében szükségessé vált közösségi szinten alkal-
mazandó intézkedéseket bevezetni. 
 
A bővítés következményeképpen a Közösség szárazföldi és tengeri határai számának 
növekedésére tekintettel, elő kellett segíteni a Közösségen belül a határokon átnyúló, a 
nemzetek, valamint a régiók közötti együttműködés erősítését. 
 
A már létező intézmények, úgy, mint az európai gazdasági egyesülés, kevésbé bizonyul-
tak alkalmasnak az INTERREG kezdeményezés alapján a 2000—2006-os tervezési 
időszakra a strukturális alapok programjainak keretében a rendszerezett együttműködés 
megszervezésére. 
 
Európai területi együttműködési csoportosulás hozható létre a Közösség területén, a 
Tanács 1082/2006/EK rendeletében meghatározott feltételek és szabályok szerint. 
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A csoportosulás célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítésének kizáró-
lagos céljából lehetővé tegye és előmozdítsa a határokon átnyúló, transznacionális 
és/vagy interregionális együttműködést. 
 
A csoportosulás jogi személyiséggel rendelkezik. A csoportosulás minden tagállamban 
az adott tagállam jogában a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel 
rendelkezik. 
 
A csoportosulások tagjai lehetnek: 
• tagállamok;  
• regionális és helyi hatóságok;  
• egyéb közjogi intézmények;  
• társulások.  
 
Az európai területi együttműködési csoportosulás első ízben teszi lehetővé, hogy a kü-
lönböző tagállamok hatóságai a nemzeti parlamentek által ratifikált nemzetközi szerző-
dések nélkül működjenek együtt. Mindazonáltal a tagállamoknak jóvá kell hagyni a 
leendő tag részvételét a csoportosulásban, csakúgy, mint annak hatáskörét és feladatait. 
 
Egy csoportosulást létrehozó egyezmény értelmezésére és végrehajtására annak a tagál-
lamnak a joga alkalmazandó, amelyben a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye 
található. 
 
Az egyezmény az alábbiakat határozza meg: 
• a csoportosulás neve és székhelye;  
• tagjainak listája  
• annak a területnek a kiterjedése, amelyen ellátja feladatait  
• célja  
• feladatai  
• működésének időtartama. 
 
Az alapszabályt és annak bármely későbbi módosítását az abban a tagállamban alkal-
mazandó nemzeti jognak megfelelően kell bejegyezni és/vagy kihirdetni, amelyben a 
csoportosulás a létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezik. A csoportosulás a be-
jegyzés vagy a kihirdetés 
napján – attól függően, hogy melyik történik előbb – szerez jogi személyiséget. A tagok 
tájékoztatják az érintett tagállamokat és a Régiók Bizottságát az egyezményről és az 
alapszabály bejegyzéséről és/vagy kihirdetéséről. 
 
A közalapok csoportosulás általi kezelésének ellenőrzését annak a tagállamnak az ille-
tékes hatóságai szervezik meg, amelyben a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhe-
lye található. Az a tagállam, amelyben a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye 
található, e feladat elvégzésére illetékes hatóságot jelöl ki. 
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Amennyiben a többi érintett tagállam nemzeti jogszabályai azt előírják, annak a tagál-
lamnak a hatóságai, amelyben a csoportosulás létesítő okirat szerinti székhelye találha-
tó, meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a többi érintett tagál-
lam illetékes hatóságai számára lehetővé tegyék a csoportosulás e tagállamokban vég-
zett cselekményeinek a területükön való ellenőrzését, valamint a megfelelő információk 
cseréjét. 
Valamennyi ellenőrzésnek a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok szerint 
kell lezajlania. 
 
A rendeletet 2007. augusztus 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Az Európai Unió pénzügyi alapjaiból 7,8 milliárd eurót fordít 2007-2013 között az 
Európai Területi Együttműködésre (ETE). 
 
2. Az európai területi együttműködési csoportosulás hazai szabályozása 
 
A határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítá-
sa érdekében - összhangban az Európai Közösség jogszabályaival – a 2007. évi XCIX. 
törvény  
hívta életre és szabályozza az európai területi együttműködési csoportosulást. 
 
A csoportosulás elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható, 
közhatalmi tevékenységet nem végezhet.  
 
A helyi önkormányzat  
• költségvetési szerve csoportosulásban való részvételéhez történő hozzájárulás a 

képviselő-testület át nem ruházható hatásköre,  
• csoportosulásban való részvételéről szóló képviselő-testületi döntés a jogi szemé-

lyiséggel rendelkező társulásra ruházható át.  
 
A csoportosulásban a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel 
rendelkező társulása és a helyi önkormányzat költségvetési szerve felelőssége nem 
haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét (korlátolt felelősség). 
 
A „korlátolt felelősségű európai területi együttműködési csoportosulás” jóváhagyásáról 
– kérelemre – illetékmentes, nemperes eljárás keretében a Fővárosi Bíróság dönt. 
 
A Fővárosi Bíróság a csoportosulás adatairól számítógépes nyilvántartást vezet, mely-
ben a csoportosulás alábbi adatai szerepelnek:  
a) a csoportosulás neve, székhelye,  
b) a csoportosulásban tagként részt vevők neve, székhelye,  
c) a csoportosulás célkitűzése és feladatai,  
d) a csoportosulás működésének időtartama,  
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e) a csoportosulás igazgatójának neve, lakóhelye, a képviseleti jog gyakorlásának módja 
(önálló vagy együttes),  
f) az alapszabály, egyezmény kelte,   
g) a csoportosulás nyilvántartásba vételének időpontja,  
h) a csoportosulás nyilvántartási száma,  
i) ha a csoportosulás csőd, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás, va-
lamint megszüntetés hatálya alatt áll, akkor erre a tényre utalás, és az eljárás kezdő 
időpontja,  
j) a csoportosulás megszűnésének időpontja.  
 
A nyilvántartás fennálló, illetve törölt adatai, valamint az alapszabály és az egyezmény 
nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és azokról feljegyzést készíthet. 
 
A csoportosulás az egyezményben meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan 
gazdálkodik.  
 
A csoportosulás az alapszabályban meghatározottak szerint vállalkozási tevékenységet 
végezhet, amennyiben az a csoportosulás célját nem veszélyezteti.  
 
A csoportosulás - mint külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő 
egyéb szervezet – beszámoló készítési, könyvvezetési és számviteli kötelezettségeire a 
számvitelről szóló törvény, és a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírtak vo-
natkoznak. 
A csoportosulás beszámolóját a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 150 napon belül közzéte-
szi. 
 
A közhasznúsági minősítést kérhető gazdálkodó szervezetként definiált európai területi 
együttműködési csoportosulás jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy ezt ered-
ményező gazdasági tevékenységéből a társasági és osztalékadóról szóló törvény alkal-
mazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:  
• az alapszabályban nevesített cél szerinti tevékenység, ideértve az e tevékenységhez 

kapott támogatást, juttatást is;  
• a kizárólag a cél szerinti tevékenységet szolgáló immateriális javak, tárgyi eszkö-

zök, készletek értékesítésének ellenértéke, bevétele;  
• a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, 

az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott ér-
tékpapír hozamának olyan része, amelyet a cél szerinti tevékenység bevétele az 
összes bevételben képvisel, azzal, hogy a bevételt e kamat és hozam nélkül kell 
számításba venni. 

 
Az európai területi együttműködési csoportosulás uniós és hazai jogrendben való megje-
lenése az Európa Tanács 1980-ban elfogadott Madridi Megállapodása és az azt kiegé-
szítő jegyzőkönyvei után újabb lehetőséget kínál az intézmények és önkormányzatok 
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számára, hogy decentralizált szerveződés tagjaiként, közös pályázatok közvetlen jogala-
nyaiként elő tudják segíteni a határon átnyúló együttműködések fejlődésében érdekelt 
emberek és vállalkozások gazdasági és nem gazdasági kapcsolatainak erősődését. 
 
II. Európai Területi Együttműködés: ETE, IPA, ENPI 2007-2013  
 
Magyarország számos, az Európai Unió által kezdeményezett és finanszírozott határon 
átnyúló, transznacionális vagy egyéb együttműködési programban vesz részt a 2007-
2013-as időszakban:  
 
1. Az Európai Területi Együttműködés (ETE) keretében az EU belső határai mentén – 
tehát a tagországok között – valósulnak meg kétoldalú fejlesztési programok. Az ETE 
Programok az INTERREG programokat váltották fel a 2007-2013-as időszakban. Fő 
céljuk a határok elválasztó jellegének csökkentése, a határon átnyúló infrastruktúrák és 
együttműködések fejlesztése, ill. a határ menti közösségek kapcsolatainak erősítése.  
 
Magyarország partnerei: Ausztria, Románia, Szlovákia és Szlovénia.  
 
A programban Magyarország számára 2007-2013 között mintegy 100 milliárd forint 
forrás áll majd rendelkezésre kifejezetten a határ menti együttműködésre, amelyet az 
érintett szomszédos országok hasonló összeggel egészítenek ki. 
 
2. Egy következő csoportot képeznek azon, az EU külső határai mentén található orszá-
gok, amelyek csatlakozási tárgyalásokat folytatnak Brüsszellel (pl.: Horvátország), ill. 
amelyek taggá válásával középtávon számolni lehet (pl.: Szerbia). A kapcsolatok szoro-
sabbra fűzését ezen országok esetében az ún. Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz-
ből (IPA – Instrument for Pre-Accession Assistence) támogatja az Európai Unió a Ta-
nács 1085/2006/EK rendelete (2006. július 17.) alapján. 
 
Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) 2007 januárjától egy sor olyan közösségi 
programot és pénzügyi eszközt helyettesít, melyeket tagjelölt, illetve potenciálisan tag-
jelölt országokra irányultak. Ilyen program volt a PHARE, a PHARE CBC, az ISPA, a 
SAPARD, a CARDS, valamint a Törökország számára létrehozott pénzügyi eszköz. 
 
Az IPA által nyújtott támogatás felhasználására a következő öt területen kerülhet sor: 
 
• az intézmények átalakításának és megszilárdításának elősegítése;  
• határokon átnyúló együttműködés (az EU tagállamaival, valamint az IPA-

támogatásokra jogosult más államokkal is);  
• regionális fejlesztés (közlekedés és szállítás, környezetvédelem, gazdasági fejlő-

dés);  
• emberi erőforrások (a humán tőke erősítése, kirekesztés ellen folytatott küzdelem); 
• vidékfejlesztés.  
 



Dankó László  A határokon átnyúló együttműködések keretei és programjai… 

131 

Az IPA támogatásaira jogosult országokat két csoportra osztjuk: 
 
• a tagjelölt országok (Horvátország, Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köz-

társaság) az IPA támogatásait mind az öt területen felhasználhatják;  
• a Kelet-Balkánhoz tartozó potenciális tagjelölt országok (Albánia, Bosznia-

Hercegovina, Montenegró és Szerbia – benne Koszovó) csak a két első területen 
használhatják fel az IPA - támogatásokat.  

Az IPA országonkénti és támogatási területenkénti bontásban bocsátja rendelkezésre a 
pénzügyi forrásokat. 
 
A 3., 4. és 5. területre irányuló támogatások többéves programokon keresztül kerülnek 
kiosztásra. Az IPA felkészíti a tagjelölt országokat arra, hogy később kezelni tudják 
azokat a támogatásokat, amelyeket az ugyanezeket a célokat szolgáló európai alapok: 
 
• az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA),  
• a Kohéziós Alap,  
• az Európai Szociális Alap (ESZA) és az  
• Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) nyújtanak. 
 
Az IPA pénzügyi támogatását a Tanács (minősített többséggel hozott) döntéssel 
felfüggesztheti, amennyiben valamely kedvezményezett ország nem tartja be azon köte-
lességvállalásait, melyeket a csatlakozási vagy európai partnerségben meghatározott 
prioritások tekintetében – elsősorban az emberi jogok és a kisebbségek jogainak tiszte-
letben tartásával kapcsolatban – tett. 
 
3. A területi együttműködések harmadik csoportja azon országok felé irányul, amelyek 
várhatóan tartósan az EU-n kívül maradnak (pl.: Ukrajna). Elkerülendő, hogy az új 
külső határok mély politikai-gazdasági választóvonalként húzódjanak végig a kontinen-
sen, az EU az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközből (ENPI – European 
Neighbourhood and Partnership Instrument) támogat a külső határokon átnyúló együtt-
működési programokat.  
 
III. Határon átnyúló együttműködési programok Magyarország  

régiói/megyéi számára 
 
A 2007-13 közötti tervezési időszakra a hazánkat, illetve a régiókat, megyéket érintő 
területi együttműködések fejlődését segítő programok az alábbiak: 
 
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-
2013,  
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013,  
Magyarország-Horvátország Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013,  
Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.  
Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013  
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Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-
2013  
Magyarország-Románia-Szlovákia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013  
 
Ezeken kívül részt vehetünk az alábbi ETE célkitűzésbe tartozó programokban: 
 
Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013  
Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013  
INTERREG IVC Interregionális Együttműködés Operatív Program 2007-2013  
INTERACT 2 Operatív Program 2007-2013 (interregionális program)  
ESPON 2013 Operatív Program (interregionális program)  
URBACT 2007-2013 Operatív Program (interregionális program) 
 
A következőkben röviden áttekintjük a szűkebb régiónk számára a 2007-13-as tervezési 
periódusban leginkább szóbajöhető programokat és pályázati lehetőségeket: 
 
1. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív 
     Program 2007-2013 
 
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program az 
Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül végrehajtásra az Európai 
Területi Együttműködés célkitűzés keretében. A program hosszú távon a határtérség 
gazdasági és társadalmi integrációjának erősítését kívánja elérni. 
 
Támogatandó területek:  
• Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása  
• K+F és innovációs együttműködések támogatása  
• Közös turisztikai projektek elősegítése  
• Egészségügy  
• Hálózati, partnerségi, program- és projektmenedzsment kapacitások fejlesztése  
• Emberi erőforrások közös használata és fejlesztése  
• Kisprojekt alap - Emberek közötti kapcsolatépítés  
• Határon átnyúló környezetvédelem  
• Természetvédelmi együttműködés  
• Kisléptékű közlekedési infrastruktúra fejlesztés, utak, kerékpárutak, közösségi 

közlekedés  
• Jobb határátkelési lehetőségek biztosítása a határfolyókon  
• Határon átnyúló kommunikációs csatornák fejlesztése (1. sz. ábra) 
 
Pályázó szervezetek alapvetően állami, illetve non-profit szervezetek lehetnek.  
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1. ábra: Magyarország – Szlovákia határon átnyúló 
együttműködési program elemei 

 
Támogatásra jogosult területek:  
 
Magyar oldalon: Győr–Moson–Sopron megye, Komárom–Esztergom megye, Budapest, 
Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod–Abaúj–Zemplén megye, Szabolcs–
Szatmár–Bereg megye.  
Szlovák oldalon: Pozsony megye, Nagyszombat megye, Nyitra megye, Besztercebánya 
megye, Kassa megye.(2. sz. ábra) 
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2. ábra: A Magyarország – Szlovákia együttműködési program érintett területei 

 
A program összköltségvetése mintegy 207 millió euró, melyből 176 millió euró (85%) 
az Európai Unió ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) hozzájárulása. A pályá-
zóktól elvárt önerő mértéke minimum 5%.  
 
Az NFÜ és a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma október 
15.-én hirdetett először pályázatot Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program 2007-2013 keretében.  
 
A pályázati felhívással a fenntartható gazdasági fejlődés, a turizmus, humánerőforrás-
fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttműködések, környezet- és természet-
védelem, valamint az infrastruktúrafejlesztés terén megvalósuló határon átnyúló 
együttműködések támogatására nyílik lehetőség. 
 
Pályázat benyújtására és támogatásra jogosultak a helyi önkormányzatok, önkormány-
zati társulások, kistérségi társulások, ezen szervezetek intézményei, non-profit szerveze-
tek (egyházak, alapítványok, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, ill. köz-
hasznú non-profit gazdasági társaságok), oktatási intézmények, fejlesztési tanácsok és 
ügynökségek, kamarák. 
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Partnerként legalább egy, a jogosult programterületen működő magyarországi és egy 
szlovákiai szervezetnek kötelezően kell részt vennie a megvalósításában. 
 
Az első pályázati felhívás keretében összesen 63 538 887 euró ERFA közösségi forrás 
áll rendelkezésre.  
 
A pályázatokat egyfordulós nyílt, vagy kétfordulós eljárásrend keretében, bizonyos 
esetekben a két eljárásrend párhuzamos alkalmazásával a program Közös Szakmai Tit-
kárságához kell benyújtani a következő címre:   
 
Magyarország-Szlovákia HÁEP Közös Szakmai Titkárság, 
Váti Kht. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32,  
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
Egyfordulós eljárásrend keretében benyújtott pályázatok esetén (1. és 2. prioritás): 
2008. december 15., 12 óráig. 
Kétfordulós eljárásrend keretében benyújtott pályázatok esetén: 2008. december 17., 12 
óráig. 
További információ és a pályázati felhívás anyaga letölthető a Program honlapjáról: 
http://www.husk-cbc.eu 
 
2. Magyarország - Szlovákia - Románia - Ukrajna Európai Szomszédsági  
    és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program  
    2007-2013 (HU-SK-RO-UA OP) 
 
A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 előkészítése az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (a továbbiakban: ENPI, European Neighbourhood 
and Partnership Instrument) létrehozásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK 
Európa Parlamenti és Tanácsi Rendelet alapján történik.  
 
Az ENPI az Európai Bizottság által kezdeményezett pénzügyi eszköz, amely az EU 
belső határain megvalósuló Európai Területi Együttműködés célkitűzéstől eltérően a 
közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó 
partnerországok érintett régióival való együttműködést támogatja. Magyarország eseté-
ben az ukrán határszakasz tartozik ebbe a körbe. 
 
 E program keretében kizárólag olyan pályázatok benyújtására, illetve projektek támo-
gatására lesz lehetőség, amelyekben ukrán partner is részt vesz.  
 
A programozási folyamat 2006. júliusában kezdődött el, és várhatóan 2007. őszén feje-
ződik be a Programozó Munkacsoport által véglegesített Programdokumentum európai 
bizottsági jóváhagyásával.  
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A Program keretében rendelkezésre álló közösségi forrás (ENPI, a nemzeti társfinanszí-
rozás nélkül) várható összege 68,640 millió euró. A program jóváhagyását követően ez 
az összeg közös forrásnak minősül, amelyen belül nem lesznek országonként elkülöní-
tett keretösszegek.  
 
Az operatív program általános célkitűzése: az együttműködés fokozása és elmélyítése 
Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici megyéi és a tagállamok támogatott 
illetve ’szomszédos’ határmenti régiói között, környezeti, szociális a gazdasági szem-
pontból fenntartható módon.  
 
Támogatható prioritások, beavatkozások, tevékenységek:  
 
Prioritás 1 – Gazdasági és társadalmi fejlesztések 
Intézkedés 1.1.: Harmonikus turizmusfejlesztés 
Az intézkedés célja hogy növelje a határ menti régióba látogató turisták számát, a helyi 
kulturális és a természeti értékekre alapozva. A partnerségen alapuló együttműködés a 
turizmus különböző szereplői között és a gazdag turisztikai kínálat megteremtése a jövő 
útja a régióban. 
 
Intézkedés 1.2.: Jobb feltételek kialakítása a kis- és közepes vállalkozások fejlesztése 
érdekében  
Az intézkedés célja hogy a kis- és közepes vállalkozások fejlesztéséhez megfelelő gaz-
dasági és infrastrukturális környezetet alakítson ki a régióban. 
 
Intézkedés 1.3.: Intézményi együttműködés 
Célja hogy a határ menti régiók intézményei közötti kapcsolat fejlődését elősegítse. 
Megteremtse az intézményi, infrastrukturális és jogi kereteket az információk és a tudás 
szabad áramlásához az oktatásban, a kutatásban, az egészségügyben, a kultúrában és a 
bűnmegelőzésben. 
 
Intézkedés 1.4.: Az emberek közötti együttműködés segítése 
Célja, hogy az önszerveződő társadalmi csoportok minél szélesebb körben együttmű-
ködjenek a határ menti régiókban. 
 
Prioritás 2 – A környezet minőségének javítása 
Intézkedés 2.1.: Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítása 
Az intézkedés célja a környezeti elemek állapotának fenntartása vagy javítása, a talaj, a 
felszín alatti és felszíni vizek és a levegő állapotának megőrzése. A természeti környe-
zet, és az élővilág gazdagságának megőrzése kiemelt cél. 
 
Intézkedés 2.2.: Felkészülés a veszélyhelyzetekre  
Az intézkedés célja hogy a határ menti régióban felkészítse az ott élőket és a szervezete-
teket a természeti katasztrófahelyzetekre, úgy mint az árvizekre, t�z esetekre, és kör-
nyezetszennyezésre. 
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Prioritás 3. – A határ átjárhatóságának növelése 
Intézkedés 3.1.: A határellenőrzés és a vámeljárások javítása 
Az intézkedés célja, hogy egyszerűbbé és rövidebbé tegye a határokon zajló ellenőrzé-
seket, ügyintézést. 
 
Intézkedés 3.2.: A határokon át történő szállítás infrastruktúrájának fejlesztése 
Főként az ukrán határszakaszokon történő szállítási, kereskedelmi tevékenység feltétele-
inek javítása és gyorsítása. 
 
Prioritás 4: Technikai segítségnyújtás 
A prioritás célja, hogy segítse a sikeres programok lebonyolítását, kezdve a projektek 
generálásától, kiválasztásától, a megvalósításon át egészen az értékelésig.  A prioritás 
másik célja, hogy hozzájáruljon a programon belül a minőségileg jobb projektek megva-
lósulásához. 
 
Az operatív program támogatásra jogosult területei:  
 
Magyarország:   
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye  
 
Szlovákia: 
Kassa Megye  
Eperjes Megye  
 
Románia:  
Szatmár Megye  
Máramaros Megye  
Szucsava Megye  
 
Ukrajna:   
Kárpátalja Megye  
Ivano-Frankivszki Megye  
Csernovici Megye  
 
3. Európai Területi Együttműködés Dél-kelet Európai Transznacionális  
     Együttműködési program 2007-2013 (South-East European  
      Space – SEES) 
 
Megvannak a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program (South-East 
European Space – SEES) első körének nyertes pályázatai!  
 
A SEES Monitoring Bizottság 2008. szeptember 25-26-án Belgrádban tartott ülésén 
kiválasztotta a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program első pályá-
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zati felhívásának első fordulójában jól szereplő 95 db szándéknyilatkozatot. A beérke-
zett pályázatok közül 13 magyar lead partneres pályázat került ki nyertesen. A nyertes 
projektek listája már megtalálható a SEE honlapján, a http://www.se-eu.net/en/.  
 
A program célja  
 
A 2000-2006 között futó Interreg III Közösségi Kezdeményezés általános célja az Unió 
egész területén megvalósuló, harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés 
elősegítése, határon átnyúló (A), transznacionális (B) és interregionális (C) projekteken 
keresztül.  
 
A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy egy adott szempontból, 
egy területi egységként értelmezhető, több országból álló területek közösen keressenek 
megoldásokat a térséget érintő problémákra. Ehhez a program kialakításakor az Uniót és 
szomszédos területeit meghatározott gazdasági, földrajzi, társadalmi szempontból egy-
ségesnek tekinthető tizenhárom makro-térségre osztották fel. Magyarország a 18 orszá-
got magában foglaló közép-európai–adriai–dunai–délkelet-európai térség (Central 
Adriatic Danubian South-Eastern European Space - CADSES) részét képezi.  
 
A transznacionális projektek hagyományosan a programtér 5-7 országának 10-15 part-
nerének részvételével szoktak megvalósulni. A projektek leginkább kutatási, tervezési, 
szakmai együttműködési jellegűek, beruházási vagy komolyabb beszerzési elemet nem 
tartalmaznak.  
 
A CADSES program hatékonyságának növelése érdekében az Európai Bizottság úgy 
döntött, hogy a 2007-2013-as időszakban a makro-térséget két programtérre választja. 
Hazánk mindkét (közép-európai (CES) és dél-kelet európai (SEES)) programtérben 
teljes területével részt vesz.  
 
A SEES program által felölelt terület  
 
EU tagállamok: Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, 
Románia, Olaszország (nem teljes területével)  
 
Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, 
Mace-dónia (FYROM), Szerbia, Montenegró,  
 
Harmadik országok: Moldávia, Ukrajna (nem teljes területével) (3. sz. ábra) 
 
Prioritások  
 
A 2006. március 9-i EU bizottsági javaslat az alábbiakban határozta meg a transznacio-
nális együttműködés javasolt fókuszait:  
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• Innováció: tudományos és technológiai hálózatok létrehozása és fejlesztése, vala-
mint a regionális K+TF és innovációs kapacitások fokozása;  

• Környezet: az egyértelműen transznacionális dimenziójú vízgazdálkodási, energia-
hatékonysági, kockázat-megelőzési és környezetvédelmi tevékenységek;  

• Elérhetőség: a közlekedéshez és a távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
valamint a szolgáltatások minőségének javítása (amennyiben ezek transznacionális 
dimenzióval rendelkeznek);  

• Fenntartható városfejlesztés: a policentrikus fejlesztés megerősítése transznacioná-
lis, nemzeti és regionális szinten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ábra: ETE Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési program  
területe 

 
A Bizottság javaslatából kiindulva a programozás folyamán a SEES országok képviselői 
az alábbi tervezett prioritásokat és intézkedéseket dolgozták ki:  
 
Prioritások:  
 
1. Az innováció és a vállalkozások támogatása  
 
A technológiai és az innovációs hálózatok speciális területeken történő fejlesztésének 
támogatása  
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Kedvező környezeti feltételek kialakítása az innovatív vállalkozások segítése érdekében  
Az innováció keretfeltételeinek megteremtése és szabad út biztosítása  
 
2. A környezet védelme és fejlesztése  
 
Az integrált vízgazdálkodás fejlesztése és az árvizek megelőzése  
A környezeti ártalmak megelőzése  
A természeti értékek és védett területek összefogásának segítése  
Hatékony energia és erőforrás felhasználás  
 
3. Az elérhetőség javítása  
 
Az elsődleges és másodlagos közlekedési hálózatok fejlesztése a koordináció, a tervezés 
és a működtetés fejlesztésével  
Különböző stratégiák kifejlesztése a digitális világ kettészakadásának megakadályozása 
érdekében  
A multi modális platformok kialakításához szükséges keretfeltételek javítása  
 
4. A transznacionális szinergiák erősítése a térségek fenntartható növekedése érdekében  
 
A városi térségeket és a települések regionális rendszerét érintő problémák kezelése  
A növekedési térségek vonzásképességének és megközelíthetőségének támogatása  
A kulturális értékek fejlődés érdekében történő felhasználásának ösztönzése  
 
Jogosult partnerek: közintézmények, "közjogi" intézmények, illetve a magánjog által 
szabályozott intézmények - bizonyos megkötésekkel. E kategóriába bármely jogi for-
mában működő intézmény besorolható:  
• amely kifejezetten olyan közérdekű célra jött létre, amely nem ipari vagy kereske-

delmi jellegű; valamint 
• amely jogi személyiséggel rendelkezik; valamint 
• amely vállalja, hogy a projekt eredményeit ellenszolgáltatás nélkül közzéteszi a 

szélesebb közönség számára is; valamint 
• amely vállalja, hogy a projekt végrehajtása során alkalmazza a közbeszerzés szabá-

lyait.  
A partneri jogosultság az egyik legproblematikusabb területe a transznacionális progra-
moknak. 
 
Minimális partnerszám: Legalább 3 partner a programtér legalább 3 országából (melyek 
közül legalább 1 EU tagállam) A transznacionális programok eddigi tapasztalatai alap-
ján a projektek átlagos partnerszáma 8-10 partner 4-5 országból, amit a transznacionális 
projektek azon általános célja indokol, hogy a projektek a teljes programtér - vagy an-
nak jelentős része - számára releváns problémával foglalkozzanak.) 
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Vezető partner elv: A projekt-partnerek egyike vállalja a vezető partner szerepét. Fel-
adata a pályázat készítésének és a projekt végrehajtásának szakmai és pénzügyi koordi-
nációja. Jogilag képviseli a projekt-partnereket a program felé (aláírja a támogatási 
szerződést a partnerek képviseletében). 
  
Projektek időtartama: maximum 36 hónap. 
  
A transznacionális projektek jellege: A transznacionális projektek célja, hogy a prog-
ramtér országai közösen keressenek az ország-csoport egésze vagy nagyja számára 
fontos problémákra megoldásokat. Az együttműködéseknek tehát olyan kérdésekkel 
kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös munka hozzáadott értékkel bír ahhoz 
képest, mintha az adott problémára a résztvevő országok külön-külön, nemzeti szinten 
keresnének megoldást. Fentiekből adódóan a projektek leginkább tervezési, kutatási, 
szakmai együttműködési jellegűek, melyek indokolt esetben kisebb kivitelezési eleme-
ket is magukban foglalhatnak. A program támogatja, hogy a közös munka későbbi - már 
nem e programból finanszírozott - beruházásokat indukáljon. E cél elérése érdekében az 
együttműködéseknek (figyelembe véve az elszámolható költségtípusok által meghatáro-
zott korlátokat) minél inkább törekedni kell a projekt-eredmények konkrétságára, to-
vábbi területfejlesztési akciókat, konkrét beruházásokat előkészítő jellegére. 
 
A 2007-2013-as operatív program jelenlegi állása  
 
A Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési programot az NFÜ Nemzetközi 
Együttműködési Programok Főosztálya 2007. júliusában nyújtotta be az Európai Bizott-
ságnak. Az operatív program 2007. december 20-án elfogadásra került. A programindító 
konferenciát 2008. március 27-28-án Budapesten rendezték meg, melynek fő célja a 
program bemutatása volt. A SEES programmal kapcsolatos bővebb információ a 
http://www.se-eu.net/en/ vagy a www.southeast-europe.net honlapon található.  
 
4. Európai Területi Együttműködés Közép-európai Transznacionális  

Együttműködési program 2007-2013 (Central European Space – CES) 
 
A transznacionális együttműködési programok lényege, hogy egy adott szempontból 
egy területi egységként értelmezhető több országból álló területek közösen keressenek 
megoldásokat a térséget érintő problémákra.  
 
A transznacionális projektek hagyományosan a programtér 5-7 országának 10-15 part-
nerének részvételével szoktak megvalósulni. A projektek leginkább kutatási, tervezési, 
szakmai együttműködési jellegűek, beruházási vagy komolyabb beszerzési elemet nem 
tartalmaznak.  
 
Tervezett prioritások  
 
Az innováció támogatása Közép-Európában  



Dankó László  A határokon átnyúló együttműködések keretei és programjai… 

142 

Közép-Európa külső és belső elérhetőségének javítása  
A környezet felelősségteljes használata  
Városok és régiók versenyképességének és vonzerejének növelése  
A program megvalósításában részt vevő országok  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ábra: ETE Közép-európai Transznacionális Együttműködési program területe 

 
EU tagállamok: Ausztria, Csehország, Németország (nem teljes területével), Magyaror-
szág, Olaszország (nem teljes területével), Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia  
Nem EU tagállamok: Ukrajna (nem teljes területével) (4. sz. ábra) 
 
5. INTERACT 2007-2013 - Európai Területi Együttműködés programok  
     felelős irányítása 
 
A program Célcsoportját az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok me-
nedzsmentjét és irányítását végző intézmények alkotják, elsősorban az irányító hatósá-
gok, a közös szakmai titkárságok, a monitoring bizottságok tagjai és nemzeti kontakt-
személyek, valamint a pénzügyi ellenőrzésben résztvevő szervezetek, audit hatóságok 
képviselői. A program alapvetően a teljes időszakra szóló ETE programok Technikai 
Segítségnyújtás tevékenységeinek támogatását jelenti. 
 
Az INTERACT program a hatékony irányításról és végrehajtásról szól – különös tekin-
tettel az Európai Területi Együttműködés komplexitására – építve az INTERREG égisze 
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alatt működő határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések, 
valamint hálózatok által felhalmozott tapasztalatokra. 
 
Alapvető célja: az Európai Területi Együttműködési programok (és lehetőség szerint az 
EU külső határain induló IPA programok) minél eredményesebb végrehajtásának előse-
gítése a résztvevő kulcsszereplők tapasztalatainak hasznosítása révén, azok valós igé-
nyeire koncentrálva. 
 
A program lefedi az Európai Unió teljes területét. 
 
A program különös hangsúlyt fektet: 
• ezen célcsoportok tagjai között a tudás és tapasztalatok átadására 
• a folyamatok és eszközök fejlesztésének elősegítésére a végrehajtás minőségének 
javítása érdekében  
• a hatékony programirányítás módszereinek bemutatására 
• folyamatos minőségbiztosításra.  
 
1. Prioritás: Szolgáltatás-fejlesztés és szolgáltatás-nyújtás    
Célkitűzések:  
Információ-erőforrás  
Együttműködés 
Ismeretek és tapasztalatok átadása  
 
Tevékenységek:  
Tudásbázis 
Eszközök 
Hálózatok közötti koordináció 
Ismeretek és tapasztalatok átadása  
Ismeretátadás és nyilvánosságra hozatal  
Termékek és szolgáltatások terjesztése és nyilvánosság biztosítása 
 
2. Prioritás: Technikai Segítségnyújtás    
Célkitűzések:  
Technikai segítségnyújtás  
 
Tevékenységek:  
Monitoring- és értékelési tevékenység 
Információs tevékenység 
Pénzügyi ellenőrzés  
 
Pénzügyi források: a program költségvetését az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
biztosítja. A rendelkezésre álló ERFA forrás a 2007-2013-as programperiódusra össze-
sen 34 033 512 Euró. 
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Az INTERACT speciális jellegéből adódóan projektek finanszírozására nincs lehetőség, 
mindazonáltal a program-végrehajtási kiadások fedezésére elengedhetetlen a résztvevő 
országok által nyújtandó ex-ante hozzájárulás biztosítása. 
 
A Program tevékenységei részletesen a többéves Operatív Programban és az Éves Mun-
katervekben kerülnek meghatározásra. 
További információ: http://www.interact-eu.net  
 
6. Interregionális Együttműködési Program (INTERREG IVC) 
 
Az Interregionális Együttműködési Operatív Program 2007-2013 az INTERREG IIIC 
(2002-2006) Közösségi Kezdeményezés tapasztalataira épít. A program célja, hogy 
növelje a regionális fejlesztési politikák hatékonyságát, és, hogy a régióközi együttmű-
ködésen keresztül hozzájáruljon az innováció, a tudás alapú gazdaság, a környezetvéde-
lem és kockázat-megelőzés területén Európa gazdasági modernizációjához és növekvő 
versenyképességéhez. 
 
A program két tematikus prioritás köré épül: 
 
1. Prioritás: az innovációs és tudás alapú társadalom témakörével foglalkozik, olyan 
altémákra koncentrálva, mint az innováció, a kutatás és technológiai fejlődés, a vállal-
kozások és KKV-k, az információs társadalom, valamint a foglalkoztatás és képzés. 
 
2. Prioritás: a környezet és kockázat-megelőzés területe, a legfontosabb altémái a kö-
vetkezők: természeti és technológiai kockázatok, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, 
biodiverzitás és a természeti örökség megtartása, energia és fenntartható tömegközleke-
dés, kulturális örökség és tájkép. 
 
A program két beavatkozási típust különít el: 
 
• „Regional Initiatives”, mely helyi vagy regionális szinten kezdeményezett projek-

teket foglal magában. Ezen projektek célja a tapasztalatcsere. A projektek során 
meghatározzák az egyes kiemelt témákban bevált gyakorlatokat és a megvalósítá-
sukhoz új eszközöket és megközelítéseket alakítanak ki. Ebben a kategóriában a 
projektek megvalósulhatnak a az Interreg IIIC-ben megismert „egyedi projekt”, 
„hálózat” és „regionális keretművelet” jelleggel.  

• “Capitalisation Projects”, melyek során egy-egy kiemelt területen nagy tapasztalat-
tal rendelkező régiók hálózatot építenek ki olyan régiókkal, melyek ezen tudás 
megszerzésére törekednek. A projektek célja hogy az egyes kiemelt témákban 
meghatározott bevált gyakorlatokat átültetésre kerüljenek a Konvergencia és ver-
senyképességi programokba. 

 
Tekintettel arra, hogy a program célja az uniós politikák hatékonyságának növelése, az 
Európai Bizottság kiemelt figyelemmel fogja követni a beérkező projekt ötleteket és 
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pályázatokat. Amennyiben egy kezdeményezés felkelti a Bizottság érdeklődését, annak 
megvalósításában és az eredmények hasznosításában a Bizottság illetékes egységei is 
részt fognak venni. Ezeket a kiemelt bizottsági érdeklődésre számot tartó projekteket 
„Fast Track” projekteknek fogják nevezni.  
 
Földrajzi jogosultság: Az EU 27 tagországa, valamint Norvégia és Svájc 
 
Partneri jogosultság: Hasonlóan az Interreg IIIC-hez a projektekben közintézmények és 
„kvázi” közintézmények vehetnek részt, ahol „kvázi” közintézménynek az a közjog 
által szabályozott intézmény számít, amely:  
• a köz érdekét szolgálja, illetve közszükségletek kielégítésére került felállításra, 

mindenféle ipari, illetve kereskedelmi jelleg nélkül, és  
• jogi személyiséggel rendelkezik, és 
• nagy részben az állam, illetve regionális vagy helyi hatóságok (vagy a közjog által 

szabályozott egyéb intézmények) finanszírozzák, vagy irányítását ilyen testületek 
felügyelik, vagy adminisztratív, irányító, vagy felügyelő tanácsa tagjainak több, 
mint a felét ilyen testületek jelölik ki. 

 
A 2-3 évig futó projekteknek legalább három országból kell partnereket egyesíteniük.  
Csakúgy, mint az Interreg IIIC idején a projektekben a vezető partner elv érvényesül: a 
pályázó partnerek nevében a Vezető Partner nyújtja be a közös pályázatot, majd a pro-
jekt jóváhagyása esetén a végrehajtást is koordinálja. 
 
A program teljes ERFA költségvetése a teljes programidőszakra 321.000.000 Euro, amit 
a program összesen hat pályázati felhívás keretében kíván megpályáztatni hat év alatt 
(évente egy pályázati kör). Egy projekt legalább 500.000 és legfeljebb 5.000.000 Euró 
ERFA támogatást igényelhet („capitalisation project” esetében minimum 500.000, ma-
ximum 3.000.000 Euró).  
 
A magyar projektpartnerek esetében az uniós társfinanszírozás 85% lesz. A projektek 
utófinanszírozásúak, a felmerült költségekkel való elszámolásra és a támogatás vissza-
menőleges igénylésére félévente lesz lehetőség.  
 
A pályázati felhívásokat a program Lille-ben (Fr) működő közös titkársága jelenteti 
meg angol nyelven. 
 
A program megvalósításáért Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felelős. 
 
Programdokumentumok, pályázati anyagok, projekt-kezdeményezések: 
www.interreg4c.net 
Magyarországi kapcsolattartó pont: VÁTI Kht.  
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