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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Interreg V-A Románia-Magyarország Program 

Az Európai Bizottság jóváhagyta az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 

módosítását 

2019. március 7-én az Európai Bizottság jóváhagyta az Interreg V-A Románia-

Magyarország Program módosítását. 

A rendelkezésre álló források közzétételét követően, valamint a külső szakértőkkel 

végzett részletes elemzés alapján 2018. augusztus 10-én az Irányító Hatóság kérelmet 

nyújtott be az együttműködési program módosítására a Bizottság elektronikus adatcsere-

rendszerén keresztül. A kérelem egy átdolgozott együttműködési Program kíséretében 

került beküldésre, amelyben Románia a különböző prioritási tengelyek és a program 

prioritásai közötti összegek átcsoportosítását javasolta. 

A benyújtott, megfelelően indokolt módosítási kérelem olyan technikai intézkedéseket 

tartalmaz, amelyek összeegyeztethetőek az érdekelt felek igényeivel, ezáltal optimalizálva 

az együttműködési Programot és hozzájárulva az intelligens, fenntartható és inkluzív 

növekedés uniós stratégiájához. 

Az együttműködési Program módosítása a pénzeszközök prioritási tengelyek közötti 

újraelosztására, következésképpen a vonatkozó mutatók referenciaértékeinek és 

célkitűzéseinek megfelelő beillesztésére vonatkozik. Az átcsoportosítás következtében az 

ERFA támogatás mértéke az alábbiaknak megfelelően módosul az egyes tengelyeken 

belül: 

 Az 1. Prioritási tengely „Közös védekezés valamint a közös értékek és források 

hatékony felhasználása” 1.840.098 euróval nő; 

 A 2. Prioritási tengely „A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a 

szűk keresztmetszetek megszüntetése” 12.478.003 euróval csökken;  

 A 3. Prioritási tengely „A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-

mobilitás támogatása” 2.632.463 euróval csökken;  

 A 4. Prioritási tengely „Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” 10.364.068 

euróval nő;  

 Az 5. Prioritási tengely „A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés” 2.906.300 

euróval nő. 

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek 

közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények 

kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban 

megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió  
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euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható 

határmenti terület a következő megyéket foglalja magába: Arad, Bihor, Satu Mare, és Timiș a román oldalon, illetve 

Békés, Hajdú-Bihar, Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg, a magyar oldalon. 

 


