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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Jóváhagyták a 2021-2027-es időszakra vonatkozó 

                                Interreg VI-A Románia-Magyarország Programot! 

 

Az Európai Bizottság 2022. december 16-án jóváhagyta az Interreg VI-A Románia-

Magyarország Programot. 

Az új programot, amelynek teljes költségvetése 175 940 025 euró, ebből 140 752 020 

euró ERFA, közösen valósítja meg Románia, mint Irányító Hatóság a Fejlesztési, 

Közmunkaügyi és Közigazgatási Minisztériumon belül, és Magyarország, Nemzeti 

Hatóságként működve a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. 

A ROHU program jövőképe egy zöldebb, ellenállóbb és összetartóbb határon átnyúló 

régió Románia és Magyarország között, amely jobban átlátja az együttműködés kínálta 

lehetőségeket, több bizalommal és kevesebb akadállyal segíti a közös munkát és 

fenntarthatóbb együttműködési keretek között halad az Agenda 2030 közös céljai felé. 

A ROHU Program stratégiája a következő 3 prioritás mentén valósul meg: 

- Együttműködés egy zöldebb és ellenállóbb határon átnyúló térségért Románia és 

Magyarország között (58 060 209 euró, amelyből 46 448 167 euró ERFA). 

- Együttműködés egy szociálisabb és összetartóbb programterületért Románia és 

Magyarország között (98 526 414 euró, amelyből 78 821 131 Euró ERFA). 

- Fenntarthatóbb, közösségi alapú és hatékony határon átnyúló együttműködés (19 

353 402 euró, amelyből 15 482 722 euró ERFA). 

A ROHU Program olyan, határon átnyúló közös kezdeményezéseket fog támogatni, 

mint például a tapasztalatcserék, közös stratégiák/akciótervek és közös tevékenységek 

megvalósítása, amelyek az alábbi várt eredmények eléréséhez járulnak hozzá: 

- Fokozottabb együttműködés a megújuló energiaforrások terén, amely hozzájárul 

a zöld, megújuló energiaközösségek létrejöttéhez a programterületen, beleértve a 

megújuló energiaforrások (RES) jobb felhasználása és további népszerűsítése 

érdekében született közös megoldásokat is (RES projektek generálása). 

- A kockázatkezelés és katasztrófavédelem kapacitásának és hatékonyságának 

együttműködés általi növelése (klímával kapcsolatos és egyéb szakterületeken 

egyaránt). 

- A határon átnyúló térség természeti örökségének fejlesztett védelme és kezelése. 

https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2022/12/Interreg-Programme-ROHU_VI-A_version-1.1.pdf
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- Ellenállóbb, személyre szabottabb és színvonalasabb egészségügyi ágazat a 

határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően. 

- Közös jövőkép kialakítása a kulturális és természeti örökség együttes 

népszerűsítésére, ideértve a kulturális kezdeményezéseket és a turisztikai 

látványosságok fejlesztését, valamint a releváns piaci rés kihasználását. 

- A határon átnyúló párbeszéd jobb megértése, valamint a hatékony közös 

fellépéshez szükséges kapacitás növelése, ami a közös stratégiák számának és 

minőségének növekedéséhez vezet. 

- A hatékony együttműködés útjában álló akadályok jobb megértése és lehetséges 

megoldások kidolgozása a megfelelő kormányzati szintek bevonásával. 

- Az határon átnyúló és a polgárok közötti együttműködés elősegítése közös 

kezdeményezések révén. 

A tervezett projektek hatással lesznek a teljes programterületre, amely összesen 8 

megyét foglal magába: 4-et Romániában (Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye) valamint 

4-et Magyarországon (Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye). 

 

A vonatkozó programozási dokumentumok, beleértve az SKV-eljárást is, itt érhetők el. 

 

https://interreg-rohu.eu/hu/proceduralis-keret/

