
                          
 
 
 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

COMUNICAT DE PRESA 

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA: 

Prima reuniune a Comitetului de Programare 2020+ și  

cea de-a 7-a reuniune a Comitetului de Monitorizare 

 

Miercuri, 13 noiembrie 2019, a avut loc la Nyiregyhaza (Ungaria) prima reuniune a 

Comitetului de Programare, structura responsabilă cu planificarea și programarea 

strategică a Programului Interreg dintre România și Ungaria pentru perioada 2021-2027.  

În cadrul reuniunii au fost discutate mai multe aspecte importante, dintre care 

menționăm rolul Comitetului de Programare și responsabilitățile acestuia, dar și 

calendarul orientativ al procesului de programare. De asemenea, au fost prezentate și 

discutate proiectele de regulamente privind politica de coeziune a Uniunii Europene 

pentru 2021-2027, care se concentrează pe cinci obiective:  

 O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

 O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 

combaterea schimbărilor climatice 

 O Europă mai conectată, cu rețele de transport și digitale strategice 

 O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 

și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

 O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Joi, 14 noiembrie 2019, în contextul celei de-a 7-a reuniuni a Comitetului de 

Monitorizare al Programului Interreg V-A România - Ungaria, s-au prezentat stadiul 

de implementare al Programului și Raportul Anual de Control al Autorității de Audit. De 

asemenea, a fost aprobat Planul de Comunicare al Programului Interreg V-A România-

Ungaria pentru anul 2020.  

Ambele evenimente au beneficiat de prezența doamnei Valeria CENACCHI, din cadrul 

Comisiei Europene (DG REGIO, Unitatea pentru Cooperare Transfrontalieră), care, în cadrul 

reuniunii Comitetului de Programare, a adresat felicitări pentru demararea rapidă a 

pregătirii programului viitor și a apreciat progresul față de alte programe. În cursul 

reuniunii Comitetului de Monitorizare, reprezentanta Comisiei Europene a remarcat, de 

asemenea, progresul înregistrat de Programul Interreg V-A România-Ungaria și a apreciat 

capacitatea de gestionare a Autorității de Management. 
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Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, 

care abordează nevoi identificate pe ambele  părți 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. 

 

 


