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COMUNICAT DE PRESĂ 

Programul Interreg V-A România-Ungaria 

Prima întâlnire tehnică privind viitoarea perioadă de programare 2021-2027 

În data de 14 februarie 2019, structurile de management ale Programului Interreg V-A 

România-Ungaria s-au reunit la Békéscsaba – Ungaria în cadrul primei întâlniri tehnice 

bilaterale, cu scopul de a  demara discuții principiale la nivel tehnic cu privire la subiecte 

cheie privind viitorul cadru multianual de cooperare teritorială.  

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Autorităţii de Management, Autorităţii 

Naţionale maghiare, Secretariatului Comun, precum şi ai organismelor de Control de 

Prim Nivel din cele două ţări.  

Evenimentul a fost onorat de prezenţa Excelenţei Sale domnul Marius Lazurca, 

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Ungaria. 

Ca urmare a reuniunii, au fost stabilite aspecte importante privind pregătirea perioadei 

de programare 2021 - 2027, dintre care menționăm: 

 Etape de lucru, inclusiv termene indicative pentru realizarea obiectivelor 

intermediare.  

 Elemente preliminare ale metodologiei de lucru privind identificarea 

priorităţilor și a obiectivelor tematice. 

 Principii de bază privind constituirea și funcționarea Grupului Comun de Lucru 

pentru activitatea de programare, referitor la care atât mărimea, cât și 

componenţa şi competenţele acestuia vor fi adaptate realității procesului de 

programare. 

 Punctarea criteriilor privind expertiza necesară pregătirii viitorului Program de 

Cooperare România-Ungaria.  

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-

ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare 

comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. 

Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi 

dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, 

reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a 

programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română a graniței şi, 

respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe partea ungară a 

acesteia. 

 


