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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

AZ INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG PROGRAMJA: 

A  2020+ PROGRAMOZÓ BIZOTTSÁG ELSŐ ÜLÉSE ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 7.-IK 

TALÁKOZÓJA 

 

2019.november 3.-án, Nyíregyházán (Magyarország), került sor a Programozó Bizottság 

első ülésére, melynek feladata az Interreg Románia-Magyarország Kooperációs  Program 

stratégiai tervezése  és  beütemezése. 

A találkozó alkalmával számos fontos kérdés került megvitatásra, melyek közül 

megemlítenénk a Programozó Bizottság szerepének és feladatainak- és a programozási 

folyamat  ütemterve kereteinek megtárgyalását .Bemutatásra és megbeszélésre kerültek 

még az Európai Unió 2021-2027-es kohéziós politikájának rendelettervezetei , melyek 5 

főbb irányelvet tartalmaznak : 

 Intelligensebb Európa, az innováció, a digitalizálás, a gazdasági átalakulás és a kis-és 

középvállalatok támogatása által 

Zöldebb Európa, széndioxid-kibocsátás nélkül, a Párizsi-egyezmény végrehajtása, az 

energetikai-átmenetbe való befektetések, az újrahasznosítható energiaforrások 

hasznosítása és az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

Csatlakoztatott Európa, stratégiai  közlekedési- és digitális hálózatokkal  

Szociálisabb Európa a szociális jogok európai pillérének megvalósításához és a 

munkahelyek-, az oktatás-, a késségek fejlesztése-, a társadalmi elfogadás-, és az 

egészségügyi rendszerhez való hozzáférés  minőségének támogatása  

A polgáraihoz közelebb álló Európa, a helyi fejlesztési stratégiák- és a  fenntartható 

városfejlesztés támogatása  az Európai Unióban  

2019. november 14.-én tartott 7.-ik Felügyelő Bizottsági ülésen bemutatásra került a 

Program végrehajtási stádiuma és az Ellenőrző Hatóság éves ellenőrzési jelentése. 

Elfogadásra került továbbá az Interreg V-A Románia-Magyarország Program 2020–as 

Kommunikációs Terve. 

Mindkét eseményt megtisztelte jelenlétével Valeria CENACCHI asszony, az Európai 

Bizottság (DG Régió, Határokon-átnyúló Együttműködés) képviselője, aki a Programozó 

Bizottság ülésén elismerését fejezte ki a jövendő Program előkészítésének gyors 

elindításával kapcsolatban és megdicsérte a többi Programhoz képest való 

előrehaladottságát.  Ugyanakkor elismerését fejezte ki az Interreg V-A Irányító 

Hatóságának vezetői munkájával kapcsolatban. 
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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 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. 

 

 


