
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.intelligensregio.hu 
……………………………………………………………….. 

 

Alapítva 2000-ben 

IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 

6725 Szeged, Szentháromság u. 49/a  

06-62-444-188, www.intelligensregio.hu, e-mail: info@intelligensregio.hu 

Akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135)

Interreg VI-A IPA CBC Magyarország Szerbia 

2021-2027 
- 

Összefoglaló 

http://www.intelligensregio.hu/
http://www.intelligensregio.hu/
mailto:info@intelligensregio.hu


1 

 

Interreg VI-A IPA CBC Magyarország Szerbia 2021-2027 

Jóváhagyásra került az 

Interreg VI-A IPA CBC 

Magyarország – 

Szerbia Program 

 

Az Európai Bizottság (EB) 2022. október 14-én elfogadta a Magyarország és Szerbia közötti új határon átnyúló 

együttműködési programot. 

 

A Program teljes uniós hozzájárulása (ERFA/IPA – Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) 63.550.000 euró. A nemzeti 

hozzájárulást figyelembe véve (beleértve a projektpartnerek saját hozzájárulásait is), az Interreg VI-A IPA CBC 

Magyarország–Szerbia Program teljes költségvetése 74.764.705 euró. Az új Program a 2021-2027-es tervezési időszak 

keretében valósul meg. 

 

Az INTERREG VI-A IPA Magyarország-Szerbia Program (2021 - 2027) programterülete megegyezik a két ország közötti 

korábbi (2014 – 2020-as időszakra vonatkozó) együttműködési programhoz meghatározott programterülettel. Az érintett 

terület nagysága 34.335 km2, ez 2,76 millió lakost jelent. 

 

A Program az alábbi NUTS III vagy azzal megegyező szintű területi egységeket foglalja magába: 

 

Magyarországon: 

 Csongrád-Csanád megye - HU333 

 Bács-Kiskun megye - HU331 

 

Szerbiában: 

 Nyugat-Bácska (Zapadnobački upravni okrug) - RS121 

 Észak-Bácska (Severnobački upravni okrug) - RS125 

 Észak-Bánát (Severnobanatski upravni okrug) - RS124 

 Dél-Bácska (Južnobački upravni okrug) - RS123 

 Közép-Bánát (Srednjobanatski upravni okrug) - RS126 

 Dél-Bánát (Južnobanatski upravni okrug) - RS122 

 Szerémség (Sremski upravni okrug) - RS127 
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A legfontosabb közös 

kihívások: 

 

Területi kihívások 

 

A határon átnyúló tájak esetében elsősorban az éghajlatváltozással, a mezőgazdasággal és környezetvédelemmel 

kapcsolatos problémák igényelnek közös megoldásokat a védelem, a megelőzés, a negatív hatások mérséklése és a 

tájgazdálkodás terén. Annak ellenére, hogy a határon átnyúló közlekedés erősítésében hatalmas lehetőségek rejlenek, 

jelenleg mind az áru-, mind a személyforgalom korlátozott, mivel sem a kemény, sem a puha infrastruktúra nem megfelelő: 

nincs elegendő számú és kapacitású határátkelő, és hiányoznak a multimodális tömegközlekedési kapcsolatok is. 

 

Környezetvédelem és környezeti fenntarthatóság 

A tájvédelmi körzetek és természetvédelmi területek esetében az inkluzív gazdasági működés megteremtéséhez 

elengedhetetlen az együttműködés, különösen a turizmussal összehangolva. Olyan fenntartható megoldásokra van tehát 

szükség, amelyekkel nem csak az élőhelyek védelme, de például az (öko)turizmusban új munkahelyek teremtése és képzési 

programok kialakítása is biztosítható. 

 

A környezetvédelem, a gazdálkodás és fenntartható turizmusfejlesztés szempontjából kiemelkedő biodiverzitású területek 

közé tartoznak – egyebek mellett – a Kiskunsági Nemzeti Park, a Kőrös-Maros Nemzeti Park, a Duna-Dráva Nemzeti Park, 

a Fruška Gora Nemzeti Park, a Felső-Dunamellék Természetvédelmi Rezervátum, a Slano Kopovo Természetvédelmi 

Rezervátum, a „Selevenjske pustare” Természetvédelmi Rezervátum és a Predeo Izuzetnih Odlika "Subotička peščara" 

egyes részei. 

 

Elengedhetetlenné vált a vízgazdálkodás és a vízügyi védekezés jobb összehangolása, a végrehajtott projektek és 

eredmények további fejlesztése, és a különböző érdekelt felek – a katasztrófavédelem és a vízügyi irányító szervek – közötti 

intézményi szintű együttműködés. 

 

A geotermikus- és napenergia, valamint a biomassza alkalmazása komoly lehetőségeket kínálnak, ezek kihasználtsági 

szintje még mindig alacsonynak mondható. 

 

A településhálózat térszerkezete 

Számos elővárosi területet kettészel a határ, ami akadályozza a határon átnyúló funkcionális együttműködést és bizonyos 

városi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

A funkcionális fejlesztés lehetséges együttműködési tengelyei a következők: a Tisza/Tisa keleti partján fekvő folyóparti 

városok csoportja, pl. Szeged, Kanjiža (Magyarkanizsa), Senta (Zenta) és Bečej (Óbecse), a középső területen a 
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Kecskemét-Kiskunfélegyháza-Subotica (Szabadka)-Novi Sad (Újvidék) tengely, míg a keleti részen a Duna mentén Baja, 

Sombor (Zombor) és Apatin. A területeken fontos lenne közös, területileg integrált (intelligens) megoldások alkalmazása. 

 

Közlekedési kapcsolatok 

Közvetlen, határon átnyúló vasúti tömegközlekedés nem működik. A határrégión belül a vasúti forgalom hiánya különösen 

Baja és Sombor (Zombor), valamint Subotica (Szabadka) és Szeged között érezhető, annak ellenére, hogy a vasúti pályák 

és a lehetőségek is rendelkezésre állnak. 

Hasonlóan komoly potenciállal rendelkezik a szegedi, szabadkai és bajai agglomerációkat összekötő határon átnyúló 

multimodális tömegközlekedési integráció is. 

 

Még mindig nagy az igény a kerékpárutakra, különösen a meglévők összekapcsolása révén, mellyel létrejöhetne egy határt 

átlépő, kiterjedt fő/gerinchálózat, és kialakításra kerülhetnének az ehhez kapcsolódó infrastruktúraelemek. 

 

Területi kohézióhoz kapcsolódó közös beavatkozási igények: 

 

2. szakpolitikai célkitűzés ii., iv., v. és vii. egyedi célkitűzése: 

- Közös felkészülés a megújuló energiaforrások fenntartható és hatékony felhasználására. 

- Az éghajlatváltozáshoz – ezen belül is különösen az aszályosodáshoz, a szélsőséges időjárási eseményekhez és az 

egyenlőtlen csapadékeloszláshoz – való közös alkalmazkodás, fellépés. 

- Fenntartható mezőgazdasági termelés érdekében hozott közös intézkedések. 

- Víztestekkel kapcsolatos kockázatmegelőzés, különös tekintettel az éghajlatváltozás hatásaira. 

- Közös vízgazdálkodás és védekezés. 

- A közös természeti értékekkel, élőhelyekkel, természetvédelmi területekkel kapcsolatos együttműködés erősítésének 

szükségessége. 

- A növényzet degradációjának és átalakulásának, valamint az idegenhonos inváziós fajok terjedésének megállítása. 

 

3. szakpolitikai célkitűzés iii. egyedi célkitűzése:  
- Az új közlekedési infrastruktúra támogatására szolgáló tervek és tanulmányok közös elkészítése; A határon átnyúló 

hálózatokba integrálható új kerékpárutak közös létrehozása. 

 

4. szakpolitikai célkitűzés iii. és iv. egyedi célkitűzése:  

- Tudásmegosztás és közös képzések. 
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5. szakpolitikai célkitűzés i. és ii. egyedi célkitűzése:  

- Az intelligens város koncepcióba illeszkedő közös kezdeményezések és megoldások. 

- Határon átnyúló városi szolgáltatások közös fejlesztése és biztosítása a határmenti elővárosok és funkcionális 

várostérségek részére. 

 

2. Interreg-specifikus célkitűzés: 

- A határátkelőhelyek infrastrukturális és műszaki szűk keresztmetszeteinek felszámolása az áthaladási kapacitás 

növelése érdekében. 

- A határátkelőhelyek biztonságának kiépítése és korszerűsítése. 

 

Gazdasági kihívások 

 

Gazdasági kohézióhoz kapcsolódó közös beavatkozási igények: 

 

1. szakpolitikai célkitűzés i., iii. és iv. egyedi célkitűzése:  

- Intelligens specializáció; Határon átnyúló innovációs ökoszisztémák támogatása; Közös ipar 4.0 kezdeményezések 

- Közösen végzett kutatás-fejlesztés vagy innovációs (RDI) tevékenységek, technológiai fejlesztés. 

- Regionális termékekre építő rövid értékláncok közös létrehozása. 

 

2. szakpolitikai célkitűzés iv. és vii. egyedi célkitűzése: 

- Közös fellépés az éghajlatváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásának mérséklése érdekében. 

- Határon átnyúló fenntartható turizmus támogatása, ökoturizmus útvonalak és termékek kialakítása. 

 

4. szakpolitikai célkitűzés v. egyedi célkitűzése: 

- Közös, határon átnyúló kulturális turisztikai útvonalak és termékek kialakítása 

- Határon átnyúló fenntartható turizmus támogatása, ökoturizmus útvonalak, termékek kialakítása és közös 

információs szolgáltatások létrehozása 

- Határon átnyúló úticél-menedzsment kialakítása, a kapcsolódó szervezetek és szolgáltatások támogatása 

- A kreatív iparágak támogatása 

 

Társadalmi kihívások  
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A társadalmi kohézió tekintetében a legnagyobb kihívásokat a határrégió gyenge népességmegtartó ereje, az 

állampolgárok közötti együttműködés még mindig pontszerű, nem intézményesített jellege, valamint a meglévő struktúrák 

kihasználatlansága jelenti. Hasonló okok húzódnak meg az elöregedésből, a kivándorlásból, a munkanélküliségből, és a 

szegénységből eredő problémák, illetve általában az élet-, jövedelem- és munkaerő-piaci feltételeknél a határhatás 

kompenzálásának szükségszerűsége mögött, amelyek azonban olyan horderejűek, hogy óhatatlanul figyelembe kell őket 

venni a jövőbeli program kidolgozásakor. 

 

Társadalmi kohézióhoz kapcsolódó közös beavatkozási igények: 

 

4. szakpolitikai célkitűzés i. és ii., iv., v. egyedi célkitűzése: 

- Határon átnyúló, közös munkaerő-piaci szolgáltatások; Közös foglalkoztatási cselekvési tervek. 

- Az oktatási hálózatokra építő együttműködés javítása, a képzési rendszerek jobb összehangolása. 

- Közös intézkedések a határon átnyúló közösségépítés, és a regionális identitás erősítésének ösztönzésére. 

- Új képzési programok közös fejlesztése vagy átadása. 

- Közös tevékenységek az ezüstgazdaságban és az aktív öregedés terén. 

- Az iskolai lemorzsolódás megelőzése és a hátrányos helyzetű fiatalok gyenge teljesítményének közös fejlesztése 

képzésekkel és mentori programokkal. 

- Közös intézkedések a határon átnyúló közösségépítés, és a regionális identitás erősítésének ösztönzésére. 

- A közös örökségi elemek együttes kezelése. 

- A sokszínűbb turizmus és a kreatív ágazatok támogatása a hátrányos helyzetű emberek, települések és kieső 

területek bevonásával. 

- Kulturális helyszínek fejlesztése. 

 

5. szakpolitikai célkitűzés ii. egyedi célkitűzése:  
- Közös szociális szolgáltatások fejlesztése a határon átnyúló vidéki területeken. 

 

1. Interreg-specifikus célkitűzés: 

- Közös rendezvények, sport-, vallási- és kulturális programok szervezése. 

- A regionális partnerek intézményesítésének támogatása. 

- Határon átnyúló médiatartalmak közös fejlesztése, a programterülethez kapcsolódó tartalomgyártás támogatása. 

- Kapacitásépítés a már meglévő együttműködési formákhoz, ideértve különösen az Európai Területi Társulásokat, 

az eurorégiókat és a testvértelepüléseket. 
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- Civil szervezetek közös fellépésének támogatása. 

- A fejlesztési és szabályozási tervek közös online tárházának kialakítása. 

- Tervek és tanulmányok közös készítése. 

- Jogi akadályok felszámolására irányuló közös intézkedések a munkaerő-mobilitáshoz, foglalkoztatáshoz és 

életkörülményekhez kapcsolódó új mechanizmusok támogatásával. 

 

Prioritások és 

célkitűzések 

 

A Program középpontjában a következő prioritások és célkitűzések szerepelnek: 

 

1. prioritás: Zöldebb régió 

- 1.1. sz. célkitűzés: Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatmegelőzés 

(2.4. egyedi célkitűzés) 

 

- 1.2. sz. célkitűzés: Biológiai sokféleség és szennyezéscsökkentés  

(2.7. egyedi célkitűzés) 

 

2. prioritás: Emberi és kulturális értékek fejlesztése 

- 2.1. sz. célkitűzés: Oktatás és egész életen át tartó tanulás  

(4.2. egyedi célkitűzés) 

 

- 2.2. sz. célkitűzés: Kultúra és turizmus  

(4.6. egyedi célkitűzés) 

 

3. prioritás: Határon átnyúló intézményi és civil együttműködés 

- 3.1. sz. célkitűzés: Együttműködésen alapuló harmonikus szomszédsági kapcsolatok  

(1. Interreg-specifikus célkitűzés) 

 

- 3.2. sz. célkitűzés: Határátkelőhelyek működtetése  

(2. Interreg-specifikus célkitűzés) 

 

1. prioritás: Egy 

zöldebb régió 

 

2.1 Egy zöldebb régió 
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Egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás egy nettó nulla szén-dioxidkibocsátású gazdaság és reziliens 

Európa irányába a tiszta és igazságos energetikai átmenet, a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az 

éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható 

városi mobilitás előmozdításával. 

 

2.1.1 Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatmegelőzés 

 

A feltárt problémák hatékony kezelése és az éghajlatváltozás negatív hatásainak enyhítése érdekében a jelen Egyedi 

Célkitűzés három intézkedés típus megvalósítását határozta el. 

 

1. sz. Intézkedés típus 

A határon átnyúló kockázatmegelőzési és katasztrófavédelmi rendszerek közös kialakítása, koordinálása és fejlesztése 

 

A cél a határmenti, határon átnyúló katasztrófavédelmi kapacitás növelése, valamint a katasztrófavédelemben részt vevő 

szervek koordinációs és reagálási képességeinek javítása. 

 

A tevékenységek – többek között, de nem kizárólag – az alábbiak lehetnek: 

- Tapasztalatcsere és a know-how megosztása a katasztrófavédelemben részt vevő szakmai és önkéntes egységek 

között. 

- Beruházások (berendezések vásárlásába, és az infrastruktúra fejlesztésébe) a katasztrófavédelmi egységek 

kapacitásbővítése. 

- Közös prevenciós programok az éghajlatváltozás hatásainak tárgyában. 

 

2. sz. Intézkedés típus 

Közös fellépés az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése érdekében, az éghajlatváltozás miatt bekövetkező természeti 

jelenségek kezelésével 

 

A cél a határrégió klímaváltozással szembeni ellenálló képességének (rezilienciájának) növelése. 

A tevékenységek: 

- Közös tervek és beavatkozások a vízgazdálkodás területén. 
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- A mezőgazdaságot – mint a klímaváltozás negatív hatásainak fokozottan kitett területet – érintő kockázatok 

mérséklésére irányuló olyan tevékenységek. 

- A természetes élőhelyek (pl. erdők, vizes élőhelyek vagy mezők, vízi ökoszisztémák) megőrzése. 

 

3. sz. Intézkedéstípus 

Közös figyelemfelkeltő és ismeretterjesztő tevékenységek az éghajlatváltozás okairól, következményeiről és a negatív 

hatásokat csökkentő intézkedések lehetséges alkalmazásáról 

 

A cél a határrégió klímaváltozással szembeni ellenálló képességének (rezilienciájának) növelése. 

 

A tevékenységek: 

- A régió mezőgazdasági termelőit célzó közös tájékoztató kampányok. 

- A klímaváltozási kockázatok vagy károk által legsúlyosabban érintett határmenti lakosságot célzó közös tájékoztató 

kampányok. 

- Kapacitásbővítő tevékenységek civil szervezetek részére a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás. 

 

Fő kedvezményezetti célcsoportok: 

- A határrégió lakossága 

- Mezőgazdasági termelők (gazdák) 

- Diákok és pedagógusok 

 

az alábbi szervezetek által megvalósított tevékenységek révén: 

- Katasztrófavédelmi szervezetek 

- Vízügyi szervezetek 

- Környezetvédelmi szervezetek 

- Klímavédelemmel foglalkozó kormányzati szervek 

- Természetvédelmi szervezetek igazgató szervei 

- Erdészeti szervezetek 

- Helyi önkormányzatok 

- Szakmai szervezetek (pl. mezőgazdasági kamarák) 

- Civil szervezetek és nonprofit társaságok 

- Oktatási intézmények 
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- Kutatóintézetek 

- Térségi fejlesztési tanácsok és egyéb érintett szervezetek 
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2.1.2 Biológiai sokféleség és a szennyezés csökkentése 

 

Erősítik a határ két oldalán működő érintettek közötti együttműködést a természeti értékek és élőhelyek védelmében és 

megőrzésében, miközben növelik a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló intézkedések hatékonyságát. A cél az 

éghajlatváltozás és az emberi tevékenységek következtében a fennmaradó természeti területeken megfigyelhető kedvezőtlen 

folyamatok kezelése. 

 

1. sz. Intézkedés típus 

A határon átnyúló szennyezési források meghatározását és megszüntetését célzó közös tevékenységek 

 

Célja, hogy a határrégióban csökkentse vagy megelőzze a levegő, talaj vagy vizek további szennyezését. 

 

A tevékenységek: 

A szennyezés forrásainak feltérképezésére, és/vagy a levegő, talaj vagy víz különböző szennyezési forrásoktól és 

szennyezőanyagoktól való megtisztítására szolgáló korszerű megoldások kifejlesztésére indított közös beavatkozások. 

 

2. sz. Intézkedés típus 

A természeti területek fenntartható fejlődését biztosító közös kezdeményezések 

 

Célja, hogy fokozza a határrégió természeti területeinek fenntartható használatát. 

 

A tevékenységek: 

- beavatkozások (pl.: holtágak) a természetes élőhelyek in-situ megőrzésére, 

- őshonos fajok újratelepítése határon átnyúló élőhelyekre, 

- tanösvények létrehozása, 

- együttműködési hálózatok (pl. az agrárszektorban) létrehozása a környezetvédelem, a természetvédelem és a 

biológiai sokféleség területén. 

 

3. sz. Intézkedés típus 

Közös figyelemfelkeltő és ismeretterjesztő tevékenységek a határ menti régió környezetvédelmi és természetvédelmi 

témáiban 
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A célja olyan hatékony kommunikáció és tájékoztatás kialakításának támogatása, amely hozzájárul a fenntartható fejlődés 

célkitűzéseinek egységes megértéséhez. 

 

A tevékenységek: 

- Környezetvédelmi és természetvédelmi témájú tájékoztató kampányok 

- Oktatási programok elindítása a környezettudatosság fejlesztése 

- Közös oktatási és/vagy ismeretterjesztő programok gyerekeknek 

 

Fő kedvezményezetti célcsoportok: 

- A határrégió lakossága, az intézkedések közvetlen kedvezményezettjei 

- Diákok és pedagógusok  

 

az alábbi szervezetek által megvalósított tevékenységek révén: 

- Természetvédelmi szervezetek igazgató szervei 

- Környezet- és természetvédelmi szervezetek 

- Vízügyi szervezetek 

- Civil szervezetek és nonprofit társaságok 

- Oktatási intézmények 

- Kutatóintézetek 

- Helyi önkormányzatok 

- Katasztrófavédelmi szervezetek 

- Szakmai szervezetek (pl. mezőgazdasági kamarák) 

- Térségi fejlesztési tanácsok és egyéb érintett szervezetek 
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2. prioritás: Az emberi 

és kulturális értékek 

fejlesztése 

 

2.2 Az emberi és kulturális értékek fejlesztése 

 

Szociálisabb Európa – Egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének 

végrehajtásával. 
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2.2.1 Oktatás és egész eléten át tartó tanulás 

 

Minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás 

területén. 

 

A lakosság és a (jövőbeli) munkaerő oktatása, képzése és készségei, az egészségük, valamint jólétük hasonlóan 

meghatározó szerepet töltenek be a régió kulturális és gazdasági fejlődésében és az életminőség javításában is. A célkitűzés 

hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és megkülönböztetés-mentesség előmozdításához. A régióban feltárt problémák és 

kihívások megfelelő és hatékony kezelése érdekében, a jelen Egyedi Célkitűzés három intézkedés típus megvalósítását 

határozta el. 

 

1. sz. Intézkedés típus 

Élethosszig tartó tanulással támogatható a társadalmi befogadás, a társadalmi kohézió, valamint a környezeti 

szempontból fenntartható és egészséges digitalizáció 

 

A tevékenységek: 

- Interkulturális és nyelvi képzések, és egyéb releváns kompetencia-fejlesztések. 

- A rászoruló társadalmi csoportok és hátrányos helyzetű tanulók (pl. fogyatékossággal élő gyermekek) oktatásának 

javításához a legjobb gyakorlatok kidolgozása és megosztása. 

- A fogyatékosággal élők, a vidéki lakosság, romák, alacsony jövedelmű családok, fiatalok és adott esetben idősek, 

illetve egyéb rászoruló csoportok számára szervezett gyakorlati képzések és csereprogramok, amelyekből 

megismerhetik a mindennapi ügyintézésekhez, álláskereséshez, és az egészséges életmódhoz nélkülözhetetlen 

digitális szolgáltatásokat (pl. az e-egészségügyi, e-kormányzati és online ügyintézési platformokat, álláskereső 

weboldalakat és alkalmazásokat), és elsajátíthatják ezek használatát. 

- Bárki számára korlátlanul elérhető, többszintű képzések, így különösen tömeges nyílt online kurzusok (angol 

rövidítéssel: MOOC), amelyek célja a digitális készségek fejlesztése, a technológiai kihívások, innovatív 

technológiák, kockázatok áttekintése, a magánélet és adatvédelem, a felelős és biztonságos internethasználat 

hangsúlyozása, a közösségi hálózatok, nyílt forráskódú szoftverek bemutatása. 

- Egészséges életmódot és a digitális eszközök kiegyensúlyozott használatát népszerűsítő programok, például az ülő 

életmód, a rossz étkezési szokások, a látásromlás, a mozgáshiány és más egészségügyi kockázatok megoldásainak 

bemutatása. 
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2. sz. Intézkedés típus 

Az iskolai lemorzsolódás megelőzését és visszafordítását célzó képzési, mentori és tájékoztató programok közös 

fejlesztése 

 

A második Intézkedés célja olyan közösen kidolgozott oktatási és képzési intézkedések és kampányok lebonyolítása, 

amelyek segítenek az iskolai lemorzsolódás megelőzésében és visszafordításában a határ mindkét oldalán. 

 

A tevékenységek: 

- Helyben, oktatási intézményekben vagy online megtartható képzési programok – különös tekintettel a digitális 

készségek fejlesztésére – olyan tantervek mentén, amelyekkel kezelhető az iskolai lemorzsolódás. 

- Gyakorlati képzés és készségfejlesztés iskolába nem járó gyermekek számára. 

- Gyakorlati képzések és csereprogramok tanárok és pedagógusok számára. 

 

3. Intézkedés típus – Szakképzési programok közös kidolgozása 

 

Célja olyan befogadó (inkluzív) szakképzési program és gyakorlati oktatás kialakítása határon átnyúló együttműködésben, 

amelyben hangsúlyosabban jelenik meg a gyakorlati oktatás, pl. egy munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, munkahelyi 

gyakorlatra építő képzési szisztéma. 

 

A tevékenységek 

- Gyakorlati és duális képzések, munkaalapú oktatási programok tantervének közös kialakítása, pl. mezőgazdasági 

területen; 

- Képzési programok közös kidolgozása főként nagyon keresett (új) munkakörökhöz, különös tekintettel a zöld és 

digitális készségek, szolgáltatások fejlesztésére, a legújabb műszaki kompetenciák átadására, valamint e-

megoldások és innovatív technológiák beépítésére; 

- A szakképzés társadalmi presztízsének helyreállítását célzó széleskörű intézkedések támogatása; 

- Konkrét vállalathoz kapcsolódó, non-profit alapon működő szakképzési centrummal kapcsolatos határon átnyúló 

együttműködés és tapasztalatcsere. 

 

A program szem előtt tartja, hogy a mezőgazdaság részaránya a regionális gazdaságban az országos átlagnál nagyobb. 

Ennek hosszú távú kihasználásához a régióban ágazati szakképzési és oktatási programokra van szükség. Ezt a témát a 

program célzott kiválasztási módszerrel kezeli. 
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Fő kedvezményezetti célcsoportok: 

- A régió lakossága 

- Rászoruló és hátrányos helyzetű csoportok 

- Munkanélküliek és nehezen foglalkoztató emberek 

- Iskolai lemorzsolódásban érintett gyermekek és fiatalok 

- Iskolai lemorzsolódás kockázatának kitett gyermekek és fiatalok 

- Oktatási szakemberek és hatóságok 

- Szociális munkások 

- Általános iskolások és középiskolába/szakiskolába jelentkező fiatalok 

- Középiskolások/szakiskolások 

- Szakiskolák és szakképzési központok diákjai, valamint tanárai, oktatói, képzésvezetői és pedagógusai 

 

az alábbi szervezetek által megvalósított tevékenységek révén: 

- Formális és informális oktatással foglalkozó intézmények és nonprofit szervezetek 

- Szociális intézmények és szociális ellátó szervezetek 

- Gyermek-, család-, és ifjúságvédelemmel foglalkozó civil szervezetek 

- Szakiskolák és nonprofit képzési központok és egyéb érintett szervezetek 
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2.2.2 Kultúra és turizmus 

 

A kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdaságfejlesztésben, valamint a társadalmi befogadás és a 

szociális innováció terén. 
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A modern kor eszközeinek felhasználásával és a térségben végzett innovatív tevékenységek beépítésével az intézkedések 

elősegítik egy versenyképes és társadalmilag befogadó turisztikai kínálat létrehozását. Az intézkedések keretében 

kidolgozott idegenforgalmi termékeknek létező kulturális hagyományokon és természeti értékeken kell alapulniuk, így 

biztosítva a turizmus, különösen az aktív vagy ökoturizmus fenntarthatóságát. 

 

A kreatív iparágak által kifejlesztett termékek és szolgáltatások hasznosítása, a digitalizáció és a kulturális örökség online 

hozzáférhetővé tétele, és ezek beépítése az intézkedések keretében létrehozott turisztikai termékekbe lehetővé teszi, hogy 

mindenki – ezen belül kifejezetten a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű, csökkent mozgásképességű vagy 

fogyatékossággal élő emberek – szabadon hozzáférhessenek a kulturális örökséghez. 

 

A turisztikai fejlesztések végrehajtásánál figyelembe kell venni a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat, mivel 

valamennyi kulturális és idegenforgalmi beavatkozás ösztönözve van a környezeti, társadalmi és gazdasági 

fenntarthatóság biztosítására. 

 

1. Intézkedés típus  

Közös turisztikai termékek fejlesztése, közös termékmarketinggel 

 

Valamennyi közösen fejlesztett turisztikai terméknek közös idegenforgalmi stratégián, és igazoltan meglévő igényen kell 

alapulnia. A terméknek egyaránt kell tárgyi és immateriális elemeket tartalmazni, például természeti, kulturális és ember 

alkotta erőforrásokat, látnivalókat, létesítményeket, szolgáltatásokat és tevékenységeket. A legfontosabb azonban az, hogy 

ezeket az elemeket egy olyan kidolgozott turisztikai program keretében kell megjeleníteni, amely úgynevezett látogatói 

élményt teremt, tehát érzelmi reakciót vált ki a potenciális turistákból. 

 

A tevékenységek: 

- A vízi turizmus (tó, folyó, csatorna) fejlesztése és népszerűsítése a kapcsolódó kerékpáros turisztikai termékekkel, 

dokkok, hajókikötők üzemeltetése, szolgáltatók bevonásával jobb megközelíthetőség, tájékoztatás és kapcsolatok 

megvalósítása; 

- Egészség és egyéb aktív turizmus (pl. lovas, gyalogos) fejlesztése 

- Határon átnyúló tematikus utakat tartalmazó turisztikai ajánlatok kidolgozása, vagy meglévő ajánlatok kibővítése 

valamely kulturális örökséghez és természeti értékhez kapcsolódó művészeti vagy kulturális turizmus, ökoturizmus, 

aktív turizmus és falusi turizmus formájában; 
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- A turisztikai szervezetek és gazdasági egységek kapacitásainak fejlesztése a turizmusban, a turisztikai potenciálok 

promóciója, a terület megerősítése a hangsúlyt az oktatásra, digitalizációra, gazdasági hálózatépítésre, start-up 

és mentorprogramokra, a turisztikai attrakciók rekonstrukciójára, a zöld infrastruktúrára és az információs és 

képzési központok létrehozására helyezve. 

 

2. sz. Intézkedés típus 

Kulturális együttműködés 

 

A tevékenységek: 

- Kulturális szakmai intézmények/szervezetek közötti együttműködés nem formális kulturális oktatási- és 

kompetenciafejlesztési programok megvalósításában, különös tekintettel a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 

csoportok fejlesztése. 

- A kortárs művészetek fenntartható népszerűsítése és a kulturális örökség megóvása. 

- Turisztikai célú közös kulturális programok, rendezvények és fesztiválok szervezése. 

 

3. sz. Intézkedés típus 

Turisztikai és kulturális célú tájékoztató információk közös kezelése 

 

Olyan közös információkezelést célzó tevékenységek, amelyek folyamatos tájékoztatást nyújtanak a belföldi és külföldi 

turistáknak a határrégió turisztikai és kulturális ajánlatairól. 

 

A lehetséges tevékenységek: 

- tájékoztatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése,  

- egyablakos turisztikai tájékoztatás,  

- információs és marketingrendszer működtetése 

- marketingkampányok lebonyolítása 

 

Fő kedvezményezetti célcsoportok: 

- A határrégió lakossága 

- Turisztikai szolgáltatók (pl. szálláshelyek, éttermek, vendéglátóhelyek) 

- Turisták 
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az alábbi szervezetek által megvalósított tevékenységek révén: 

- Helyi önkormányzatok 

- Megyei és regionális szintű intézmények és szervezeteik 

- Turisztikai desztinációmenedzsmenttel foglalkozó szervezetek 

- A kulturális értékek megőrzéséért és hasznosításáért felelős közintézmények 

- Kulturális intézmények/kulturális szolgáltató szervezetek 

- Turisztikai szakmai szervezetek 

- Kulturális tevékenységet végző civil szervezetek 

- Idegenforgalmi tevékenységet végző civil szervezetek 

- Térségi fejlesztési tanácsok 

- Kulturális információs központok 
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3. prioritás: Határon 

átnyúló intézményi és 

civil együttműködés 

 

2.3 Határon átnyúló intézményi és civil együttműködés 
 

2.3.1 „Harmonikus jószomszédi kapcsolatok előmozdítása a felek együttműködésén keresztül” 

 

A határrégió kapcsán meghatározott szükségletekre és kihívásokra figyelemmel a tervezett Intézkedések hozzájárulnak a 

helyi önkormányzatok és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztéséhez, s ezzel a határrégióban élők közötti bizalom 

erősítéséhez. A fiatalok, az idősek és a fogyatékossággal élők, mint kiemelt célcsoportok lehetnek a motorjai a határon 

átnyúló kapcsolatok erősítésének, a beszélt anyanyelvtől függetlenül biztosítva ezzel a megkülönböztetés-mentesség 

előmozdításához való tényleges hozzájárulást. 

 

1. sz. Intézkedés típus 

A kölcsönös bizalom építése, különösen az emberek közötti kapcsolatokat (P2P) erősítő fellépések előmozdításával 

 

A P2P Intézkedés keretében lehetőség van olyan kisebb léptékű projektek támogatására, amelyek ösztönzik a határrégióban 

élő generációk mindennapos együttműködését. 

 

A tevékenységek: 

- Határon átnyúló sportprogramok és -tevékenységek szervezése, pl. táborok, versenyek, elsősorban fiatalok 

számára; 

- A helyi hagyományokat, új programok létrehozását célzó közös tevékenységek megvalósítása a helyi közösség 

bevonásával, pl. zenei, kézműves, vagy színházi programok stb.; 

- A célcsoportok – például fiatalok, idősek, fogyatékossággal élők, nemzetiségi csoportok és kisebbségek stb. – 

bevonásával megvalósított tevékenységek; 

- Új vagy megújított Együttműködési Megállapodások és Cselekvési Tervek kidolgozása a Testvérvárosok vagy 

falvak közös tevékenységeinek végrehajtására. Az Együttműködési Megállapodások és Cselekvési Tervek 

végrehajtásával összefüggésben a következő tevékenységek támogathatók: pl. készségfejlesztés, a helyi 

önkormányzatok, városüzemeltetési nonprofit társaságok és intézmények közötti szakmai tudásmegosztás az érintett 

civil szervezetek bevonásával, többek között a zöld városi mobilitás, a közlekedésbiztonság, az energiafogyasztás 

nyomon követése, a megújuló energia használata, a zöld infrastruktúra fejlesztése, a lakossággal való 

kommunikáció, közigazgatási informatikai megoldások alkalmazása stb. 
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A fenti tevékenységeknél lehetőség van tárgyi eszközök beszerzésére. 

 

2. sz. Intézkedés típus 

Jobb együttműködés irányítását elősegítő intézkedések 

 

Az intézkedés célja az intézmények és a civil szervezetek közötti határon átnyúló együttműködés ösztönzése, a 

tapasztalatcsere elősegítése. 

 

A tevékenységek: 

- A határon átnyúló, fenntartható közlekedés, mobilitás-fejlesztési tervek, ezen belül különösen a tömegközlekedési 

fejlesztések összehangolása. 

- A határon átnyúló munkaerő-piaci részvétel támogatása és ösztönzése, pl. a régióban biztosított tájékoztatás és 

tanácsadás fejlesztésével. 

- Tapasztalatcsere a szociális és egészségügyi szolgáltatások határon átnyúló biztosításának harmonizációjához és 

fejlesztéséhez. 

- A helyi mezőgazdaság és kézműves termékek szomszédos országban folytatott kereskedelmének támogatása. 

- Együttműködés a helyi médiával a határrégió mindennapi életének és eseményeinek bemutatásához szükséges 

információáramlás javításához. 

- A társadalmi innováció ösztönzése, valamint kreatív és innovatív intézményi megoldások alkalmazása a 

közigazgatásban. 

- Határon átnyúló területgazdálkodási szervezetek intézményi kapacitásának növelése. 

 

A fenti tevékenységeknél lehetőség van tárgyi eszközök beszerzésére és kisebb infrastrukturális beruházások 

végrehajtásárára. Kívánatos a civil szervezetek és az állampolgárok bevonása a tevékenységek végrehajtásába, legalább 

partnerségi konzultációk formájában. 

 

Fő kedvezményezetti célcsoportok: 

- A határrégió lakossága 

 

az alábbi szervezetek által megvalósított tevékenységek révén: 

- Helyi és regionális szinten működő állami hivatalok 
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- Helyi önkormányzatok 

- A tervezett intézkedések releváns témáival foglalkozó civil szervezetek, nonprofit társaságok és szakmai szervezetek 

- Helyi média és egyéb érintett szervezetek 

 

 
 

2.3.2 Határátkelőhelyek működtetése 

 

Ezek a tevékenységek az Interreg Egyedi Célkitűzéshez úgy járulnak hozzá, hogy a határellenőrzések működésének 

hatékonyabbá tételével megszüntetik a Magyarország és Szerbia, az EU külső határa közötti határátlépés szűk 

keresztmetszeteit. 

 

1. sz. Intézkedés típus 

A határátkelőhelyek irányításának kapacitásfejlesztése és mobilitás 
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A cél, hogy az intézkedés növelje a már meglévő vagy a jövőben létrehozni kívánt határátkelőhelyek kapacitását, és javítsa 

a határőrök és a vámszolgálatok biztonságát. 

 

A tevékenységek: 

- A határátkelőhelyek infrastrukturális feltétele és technikai felszereltségük fejlesztésének előkészítése (pl. 

vámhivatali helyiségek, veszélyes áruk szállítása, határállomások környezetének javítása, kapacitásbővítés, 

technológiai megoldások beszerzése és fejlesztése); 

- A határőrök és a vámügyintézők ismereteinek és készségeinek fejlesztése, képzések, workshopok és egyéb képzési 

események szervezésével; 

- A határőrizeti szolgálatok és a vámügyintézés humán kapacitásának bővítése a csúcsidőszakokban – közös 

kapacitásfejlesztési projektekkel; 

- A kommunikációs sávszélesség bővítése a határellenőrzés felgyorsítása érdekében; 

- A határállomás megközelíthetőségének javítása a határátkelőhelyen előforduló torlódások megszüntetése és a 

várakozási idők és a vonatkozó levegőszennyezés csökkentése érdekében (pl. a határátkelőhelyen az autóbusz-

forgalom feltételeinek megteremtése). 

 

A program megvalósítása során biztosított kell legyen , hogy a támogatásban részesülő projektek összhangban állnak az 

ún. belügyi alapokkal (HOME funds), különösen a Belső biztonsági alappal. 

 

Fő kedvezményezetti célcsoportok: 

- A határrégió lakossága 

- A határ menti régióba utazó vagy azon átutazó turisták 

- A határrégióban működő vagy határátlépéssel járó áruszállítást folytató vállalkozások 

 

az alábbi szervezetek által megvalósított tevékenységek révén: 

- Állami határőrizeti és határigazgatási hatóságok (határőrök és vámszolgáltatások) 

- Forgalomfejlesztésért felelős hatóságok vagy állami vállalatok 

- Helyi önkormányzatok és egyéb érintett szervezetek 
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Pénzügyi előirámyzat 

 

Forrás 

 

http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/hirek/legfrissebb-hirek/az-uj-2021-2027-program-elfogadva/  

http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/file/16754/ 

http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/file/18050/ 

 

 

http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/hirek/legfrissebb-hirek/az-uj-2021-2027-program-elfogadva/
http://www.interreg-ipa-husrb.com/en/file/16754/
http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/file/18050/

