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Program neve  Interreg V-A Románia-Magyarország program 

Területi kijelölés Az elemzésben szereplő jogosult terület Magyarország és Románia nyolc megyéjéből áll (NUTS III régiók): 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,  

 Hajdú-Bihar megye, 

 Békés megye, 

 Csongrád megye, 

 Satu Mare,  

 Bihor,  

 Arad, 

 Timis. 
Ezek a megyék az alábbi romániai NUTS II régiók részei:  

 Észak-nyugat (RO11): Bihor megye, Satu Mare megye,  

 Nyugat (RO42): Arad megye, Timis megye.  

 NUTS II Észak-Alföld (HU32): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,  

 Dél-Alföld (HU33): Békés megye, Csongrád megye.  
Ezeknek a megyéknek az együttes területe több mint 50 ezer km2, ami a két ország területének 15.2% -t teszi ki (Magyarország 

23.7% -t, illetve Románia 11.9%-t). A megyék területe 4.263 km2 (Csongrád) és 8.697 km2 (Timis – amely egyúttal Románia 

legnagyobb megyéje) között mozog. 

Tematikus célok 1. A kutatás, műszaki fejlesztés és innováció (KMFI) megerősítése: 

 Problémák: A KMFI kiadások alacsony szintje és a kutatási tevékenységek szektorokra való 

összpontosításának hiánya miatt a jogosult terület innovációs potenciálja nincs teljes mértékben 

kihasználva, 

 Lehetőségek: A jogosult terület egyetemei erős tudományos háttérrel és KMFI kapacitással rendelkeznek, 

amelyek jó alapot nyújtanak a kutatási eredmények jobb hasznosításához. 

2. Az IKT-hoz való hozzáférés megkönnyítése, illetve annak használata és minősége, 

 Problémák: 

 Az IKT mutatói az IKT fejlesztésének alacsony szintjét jelzik; ez korlátozza a jogosult terület 

versenyképességét, 

http://www.intelligensregio.hu/


     
  

 

IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Szentháromság u. 49/a és 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 9. Tel/Fax: 06-62-Tel/Fax: 06-62-444-188, 

www.intelligensregio.hu, e-mail: info@intelligensregio.hu 

Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. akkreditált tanácsadó (ROP-VTSA-2012-1135) vállalat. 

 Az IKT fejlesztési szintjének társadalmi és területi egyenlőtlenségei a jogosult területen belül 

csökkentik a vállalkozói szektor, valamint a lakosságnak, mint munkaerőnek a versenyképességét 

a kevésbé fejlett régiókban. 

 A mobil internet eszközök (és a mobil internet) gyors elterjedése fokozatosan megszünteti az internethez 

való hozzáférésben és az IKT használatának hozadékában tapasztalható nagyobb területi különbségeket 

3. A KKV-k versenyképességének növelése, 

 Problémák:  

 A tartós adminisztratív terhek akadályozzák a vállalkozások szélesebb körű együttműködését, ami 

hosszú távú negatív hatással van a jogosult terület gazdasági teljesítményére és vonzerejére, 

 A technológiaátadási folyamatok és a KKV-k innovációs potenciálja nem megfelelőek, 

 Habár a jogosult területen több iparág is jelen van, a szektorokra való összpontosítás hiánya 

megnehezíti az egész határon átnyúló régió komplex és koncentrált gazdasági fejlődését. 

 Lehetőségek: 

 A jogosult terület 4 milliós lakossága, amely 8 nagyvárost foglal magába, nemcsak egy potenciális 

közös piacot jelent, hanem egy versenyképes munkaerőkészletet is a KKV-k számára, 

 A helyi KKV-k - hagyományos (részben mezőgazdasági) minőségi termékeire alapozva- többet 

adhatnának el termékeikből a szélesebb (határon átnyúló) régión belül, ami alapvető fontosságú a 

jogosult terület jobb gazdasági teljesítménye szempontjából, 

 A létező vállalkozói infrastruktúra jobb kihasználása és, ha ez szükséges, új létesítmények építése a 

megfelelő helyszíneken a jogosult terület közös gazdaságának stabilitása és kölcsönös 

összekapcsolása érdekében. 

4. Az alacsony szénkibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden szektorban, 

 Problémák: 

 A létező erőművek főként elavultak és csak ritkán hasznosítanak megújuló energiaforrásokat, ami 

növeli a jogosult terület energiafüggőségét, 

 A közinfrastruktúra nem megfelelő energiahatékonysága növeli a jogosult területnek az 

energiaforrásoktól és energia-behozataltól való függőségét. 

 Lehetőségek: 
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 A jogosult terület figyelemreméltó geotermikus, nap-, szél-, víz- és biomassza-energia kapacitással 

rendelkezik, ami jelentős potenciált kínál a megújuló energiaforrások jelenlegi szerény 

részarányának növelésére a teljes energiafogyasztáson belül (amely sokkal alacsonyabb a terület 

magyarországi oldalán). 

5. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése; kockázat-megelőzés és kezelés, 

 Problémák: 

 A jogosult területen a nyári időszakban a középhőmérséklet jelentős növekedésére, a fagyos 

napokon pedig jelentős csökkenésére lehet számítani, ezen kívül a nyári hónapokban a 

csapadékmennyiség hirtelen változásaival is számolni kell, ami a mezőgazdaság és más ágazatok 

magasabb szintű alkalmazkodását teszi szükségessé. 

 Természeti katasztrófák és civilizációs eredetű veszélyek fenyegetnek településeket, 

 Lehetőség: 

 A lakosság növekvő érzékenységet mutat a környezeti problémákkal szemben, ami jelentős 

ösztönző tényező a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra és az azzal kapcsolatos 

kockázat-megelőzésre, 

 A vészhelyzetre való reagálás, katasztrófa-megelőzés és kezelés mindkét országban jól működő 

szervezeteken nyugszik, amelyek hagyományokkal rendelkeznek az együttműködés terén; ez jó alap 

lehet a jövőbeni hatékony határon átnyúló, akár több területre kiterjedő együttműködéshez is. 

6. A környezet megőrzése és védelme és forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, 

 Problémák: 

 A mezőgazdaságban, erdészetben, szállításban, bizonyos iparágazatokban és a turizmusban 

megjelenő növekvő emberi tevékenység, valamint a háztartási szilárd hulladék mennyiségének 

növekedése veszélyeztetheti a természetet (légszennyezés, vízszennyezés, a biodiverzitás 

megszűnése stb.), ami az életminőség romlásához vezet, 

 A látnivalók megközelítésére szolgáló tömegközlekedés elégtelensége, a turisztikai infrastruktúra, 

szolgáltatások és programcsomagok hiánya csökkenti a jogosult terület vonzerejét és megnehezíti a 

kiegészítő attrakciók közös kifejlesztését, 

 A jogosult terület gazdag felszíni vizekben - ezek mennyiségének és minőségének a megőrzéséhez 
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koordinációra és jelentős forrásokra van szükség. 

 Lehetőségek: 

 A közös természeti kincsek, elsősorban a víz- amennyiben megfelelően védik és kezelik- a jogosult 

terület fontos közös vagyonává válhatnak a felszíni és felszín alatti vizek növekvő globális 

jelentősége miatt (öntözés, energiatermelés, ivóvíz, fürdő- és egészségturizmus. 

 A közös hulladékgyűjtéssel és hulladékgazdálkodással csökkenthető a szemétlerakó telepeken tárolt 

szilárd háztartási hulladék aránya és tovább növelhető az újrahasznosított és komposztált hulladék 

aránya, ami a források hatékonyabb kihasználását eredményezi, 

 A jogosult terület természeti, történelmi és kulturális örökségei (hévizek és fürdők, 

természetvédelmi területek, színházak, kulturális intézmények, várak, templomok, vízimalmok és 

egyéb történelmi és régészeti helyek) stabil alapot biztosítanak a határon átnyúló/nemzetközi 

turizmus magasabb szintjéhez és azoknak az intézményeknek, amelyek segítenek megőrizni a 

kulturális örökséget (a kultúra bölcsője). 

7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a fő hálózati infrastruktúrákban előforduló szűk keresztmetszetek 

eltávolítása, 

 Problémák: 

 A határon átnyúló tömegközlekedés (vasút és autóbusz) hiányosságai akadályozzák a gazdasági és 

munkaerőpiac integrációját és közvetetten nehezítik a szén-dioxid kibocsátások csökkentését, 

 Az utak sűrűségében és minőségében jelentkező, határon átnyúló hatású problémák közvetlenül 

mobilitási kényelmetlenségeket (hosszú elérési idő, balesetveszély stb.), közvetetten gazdasági 

hátrányokat okoznak, 

 A kerékpárút-infrastruktúra hiányosságai gyengítik a határmenti területen élő emberek mobilitását. 

 Lehetőségek: 

 Az új határátkelő helyek és más rekonstruált vagy javított (regionális vagy helyi) utak 

megsokszorozhatják a határmenti régióban élő emberek és az itt működő vállalkozások közötti 

kölcsönösen előnyös kölcsönhatásokat, 

 A létező és potenciális új logisztikai központok hozzájárulnak a határon átnyúló közlekedési és 

üzleti kapcsolatok elősegítéséhez, 
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 A kerékpárút-hálózat kifejlesztése hozzájárulhat az emberek mobilitásának a növeléséhez és a 

határmenti terület turisztikai potenciáljának a jobb kihasználásához. 

8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás elősegítése és a munkaerő-mobilitás támogatása, 

 Problémák: 

 A jogosult terület gyenge gazdasági potenciálja és a megfelelő munkalehetőségek részleges hiánya 

következtében nő a szelektív elvándorlás. Ezért és a lakosság számának természetek csökkenése 

miatt a jogosult terület munkaerő-potenciálja csökken. Hosszútávon ez az önmagát erősítő folyamat 

gyengíti a határmenti régió gazdasági teljesítményét, 

 Az adminisztratív akadályok, nyelvi problémák, és a nem megfelelő információáramlás a határon 

átnyúló munkaerő-piaci mobilitást marginalizálják és egy közös munkaerőpiac megteremtését 

megnehezítik. 

 Lehetőségek: 

 Egy közös munkaerőpiac kifejlesztése- az intézményi és adminisztratív akadályok elhárításával- 

csökkentheti a régión belüli és a határon átnyúló különbségeket a foglalkoztatottság szintjén, és 

emelheti az aktivitási és foglalkoztatottsági rátát, valamint enyhítheti a munkaerőpiac strukturális 

problémáit az egész jogosult területen, 

 A jogosult területeken működő vállalkozások infrastrukturális feltételeinek javítása növelheti azok 

versenyképességét, ami magasabb foglalkoztatottsági rátát eredményezhet. 

9. A társadalmi befogadás elősegítése, harc a szegénység és a diszkrimináció ellen 

 Problémák: 

 Az egészségügyi és szociális ellátásban és szolgáltatásokban jelentkező egyenlőtlenségek (egyéb 

tényezőkkel együtt) hozzájárulnak a határ romániai oldalán meglevő rosszabb egészségügyi 

helyzethez, valamint a romániai pácienseknek a magyarországi kórházakba való migrációjához, 

 A határon átnyúló egészségügyi ellátás finanszírozására vonatkozó megfelelő adminisztratív 

feltételek megteremtésének hiánya a féltörvényes vagy törvénytelen gyakorlat elterjedéséhez vezet 

és akadályozza a határon átnyúló egészségügyi ellátás kifejlődését, 

 A szegénység által veszélyeztetett emberek (15-25%) és a szegény vidéken élők (17.4%) magas 

aránya a jogosult területen az érintett társadalmi csoportok és területek visszafordíthatatlan 
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társadalmi-gazdasági marginalizációjának a fokozott veszélyéhez vezet (küszködő gazdaság, 

alacsonyan fejlett infrastruktúra és szolgáltatások, veszélyeztetett megközelíthetőség, az emberek 

alacsony jövedelme, szociális problémák, gyakran a szélsőséges mértékben szegény roma 

közösségek magas aránya, erős elvándorlás), 

 Lehetőségek: 

 A jogosult terület kórházai közötti létező határon átnyúló együttműködés alapján, amely különösen 

hatékony a „puha“ intézkedések alkalmazásakor, az egészségügyi ellátás infrastruktúrája és 

szolgáltatásai jobban harmonizálhatók annak érdekében, hogy ellássák a potenciális betegeket, 

biztosítsák a kapacitások hatékony kihasználását és javítsák az egészségügyi ellátás mutatóit: 

közvetlenül a életminőség tényezőit, és közvetetten foglalkoztatottság tényezőit, 

 A nélkülöző vidéki szegény területeken és szegregált városi közösségekben élő emberek általános 

életfeltételeinek a javítása hozzájárul a jogosult terület társadalmi stabilitásához. 

10. Befektetés az oktatásba, képzésbe és szakképzésbe, valamint az élethosszig tartó tanulásba az oktatási és 

képzési infrastruktúra fejlesztése által, 

 Problémák: 

 Az iskolát idő előtt elhagyók magas száma és az oktatási rendszer és a vállalkozói szektor közötti 

nem megfelelő együttműködés potenciálisan növeli a jogosult terület munkaerőpiacán jelentkező 

kereslet és kínálat közötti szakadékot, 

 Lehetőségek: 

 A (részben) kiegészítő képzést nyújtó felsőbb oktatási intézmények erős készlete biztosítja a 

magasan képzett munkaerő folyamatos utánpótlását, ami a befektetők számára növeli a jogosult 

régió vonzerejét. 

11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának növelése és hatékony közigazgatás, 

 Problémák: 

 Az adminisztratív és intézményi terhek, valamint a nyelvi akadályok csökkentik annak a 

lehetőségét, hogy rendszeres kapcsolat és fenntartható együttműködés alakuljon ki a jogosult terület 

intézményei (pld. a munkaerőpiac és vészhelyzet-kezelő intézmények) és közösségei között, 

 Sok létező, intézmények közötti együttműködés csak egyszeri, projekt-alapú kezdeményezés, amely 

részben a partnerek korlátozott pénzügy lehetőségei miatt csak korlátozottan fenntartható. 
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 Lehetőségek: 

 Az intézmények, önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek közötti kisléptékű 

együttműködések pozitív példái és régóta fennálló hagyományai alapot biztosítanak az intenzívebb, 

gyakoribb és szorosabb határon átnyúló kapcsolatokhoz, közvetlenül az együttműködés közös 

eredményeinek (pld. különböző területeken belüli közös protokollok és csoportok) és közvetetten a 

bizalom megerősítésének köszönhetően, 

 A határon átnyúló együttműködés, a kapacitások szomszédos közösségek általi közös használata 

javíthatja ezek rugalmasságát és hozzájárulhat lakóik életminőségének a növeléséhez. 

Beavatkozási 

kulcsterületek 

1. A határon átnyúló közlekedési létesítmények javítása  

2. A határon átnyúló kommunikáció javítása  

3. A környezet védelme  

4. A határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása  

5. A K&F és innováció területén folyó együttműködés támogatása  

6. Együttműködés a munkaerőpiac és oktatás területén - a készségek és tudás közös fejlesztése  

7. Egészségügyi ellátás és a közös veszélyek megelőzése  

8. Közösségek közötti kommunikáció  

Prioritási tengelyek 1. A közös értékek és források közös védelme és hatékony használata (Együttműködés a közös értékek és 

források terén): 

 ERFA + nemezti támogatás: 48.502.844 EUR, 

 Kedvezményezettek: 

a. Helyi és megyei önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei  

b. Vízgazdálkodási hatóságok  

c. Nemzeti / Természetvédelmi parkok hivatalai/szervei  

d. Környezetvédelmi intézmények  

e. Nem kormányzati szervezetek  

f. Mikroregionális egyesületek  

g. Regionális és megyei fejlesztési ügynökségek  

h. Eurorégiós irányító szervezetek  

i. Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) 
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j. Minisztériumok és ezek szakosodott intézményei, regionális hivatalai, 

k. Felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, 

l. Múzeumok, könyvtárak, színházak, 

m. Templomok, 

n. Kulturális örökségi hivatalok, 

o. Kereskedelmi kamarák, 

p. Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezetek  

 Célcsoport: a támogatható területen élő emberek és a kívülről ide látogató turisták  

 A támogatás lehetséges formái:  

a. vissza nem térítendő támogatás nyílt pályázati felhívásokon keresztül, 

b. vissza nem térítendő támogatás kiemelt projekt(ek) számára, amelyek kiválasztása célzott, 

meghívásos pályázati felhívásokon keresztül  

 Tematikus cél: A környezet megőrzése és védelme, valamint a forrásfelhasználás hatékonyságának 

növelése,  

 Speciális cél:  

a. A határt átszelő folyók és a talajvizek magasabb szintű minőségirányítása  

b. A természeti, történelmi és kulturális örökség fenntartható használata a jogosult területen  

 Eredményindikátor: 

a. Kisebb mértékű javulás a határt átszelő folyók vízminősége (ökológiai körülményei) terén a jogosult 

területen található mérőpontokon 

b. Az egy vendégéjszakás szállást igénybe vevő turisták megnövekedett száma a jogosult területen  

2. A fenntartható, határon átnyúló mobilitás javítása és a szűk keresztmetszetek felszámolása (Az elérhetőség 

érdekében folytatott együttműködés) 

 ERFA + nemzeti támogatás: 34.995.589 EUR, 

 Kedvezményezettek: 

a. Helyi és megyei önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei  

b. Út- és Vasútkezelő hatóságok  

c. Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezetek  

d. Regionális és megyei fejlesztési ügynökségek  
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e. Eurorégiós irányító szervezetek  

f. Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) 

g. Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezetek  

h. Állami tulajdonban lévő közlekedési társaságok  

i. Vízgazdálkodási hatóságok  

j. Nemzeti / Természetvédelmi parkok hivatalai/szervei  

k. Nem kormányzati szervezetek  

l. Mikroregionális egyesületek  

 Célcsoport: a támogatható területen élő emberek, 

 A támogatás lehetséges formái: 

a. Vissza nem térítendő támogatás nyílt pályázati felhívásokon keresztül  

b. Vissza nem térítendő támogatás kiemelt projekt(ek) számára, amelyek kiválasztása célzott, 

meghívásos pályázati felhívásokon keresztül  

 Tematikus cél: A fenntartható közlekedés elősegítése és a fő hálózati infrastruktúrákban előforduló szűk 

keresztmetszetek felszámolása. 

 Speciális cél: 

a. Jobb elérhetőség a határon átnyúló közlekedés terén a második és harmadik szintű csomópontok 

TEN-T infrastruktúrához való kapcsolásával, 

b. A határon átnyúló közlekedés során fenntartható – alacsony szénkibocsátású, alacsony zajszintű – 

közlekedési módokat használó utasok magasabb  

 Eredményindikátor: 

a. A határmenti területeken élő lakosság TEN-T infrastruktúrához vezető modern hálózattal történő 

kiszolgálása, 

b. A határon átkelők személyek és közúti gépjárművek megemelkedett aránya  

3. A foglalkoztatás fejlesztése és a határokon átnyúló munkaerőpiac támogatására (A foglalkoztatás terén 

folytatott együttműködés) 

 ERFA + nemzeti támogatás: 55.070.771 EUR, 

 Kedvezményezettek: 

a. Helyi és megyei önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei 
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b. Üzleti és logisztikai központok irányító szervezetei  

c. Felsőoktatási intézmények  

d. Kereskedelmi kamarák  

e. Nem kormányzati szervezet  

f. Mikroregionális egyesületek  

g. Regionális és megyei fejlesztési ügynökségek  

h. Munkaügyi hivatalok / ügynökségek  

i. Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezetek 

j. Eurorégiós irányító szervezetek  

k. Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC)  

l. Környezetvédelmi intézmények  

 Célcsoport: a mikrorégiókban élő emberek (HU) és KTE-k40 illetve KTE-k (RO) csoportjai az országhatár 

közvetlen közelében (40: Román Köztársaság 351/2001 sz. törvénye szerint meghatározott városok és 

önkormányzatok/közösségek, KTE = Közigazgatási Területi Egység a Román Köztársaság 351/2001 sz. 

törvénye alapján) 

 A támogatás lehetséges formái:  

a. Vissza nem térítendő támogatás nyílt pályázati felhívásokon keresztül 

b. Vissza nem térítendő támogatás kiemelt projekt(ek) számára, amelyek kiválasztása célzott, 

meghívásos pályázati felhívásokon keresztül. 

 Tematikus cél: A fenntartható és minőségi foglalkoztatás elősegítése és a munkaerő-mobilitás támogatása  

 Speciális cél: A foglalkoztatás növekedése a jogosult területen  

 Eredményindikátor: Kisebb mértékű növekedés a munkaképes korú népesség foglalkoztatási aránya terén a 

jogosult területen  

4. Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése (Együttműködés az egészségügy és a megelőzés 

terén) 

 ERFA + nemzeti támogatás: 57.034.498 EUR, 

 Kedvezményezettek: 

a. Helyi és megyei önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei  

b. Közegészségügyi intézmények - kórházak, klinikák, szociális intézmények  
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c. Orvosi felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek 

d. Nem kormányzati, nonprofit szervezet  

e. Templomok  

f. Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezetek  

 Célcsoport: a támogatható terület lakossága, 

 A támogatás lehetséges formái: 

a. Vissza nem térítendő támogatás nyílt pályázati felhívásokon keresztül, 

b. Vissza nem térítendő támogatás kiemelt projekt(ek) számára, amelyek kiválasztása célzott, 

meghívásos pályázati felhívásokon keresztül. 

 Tematikus cél: A társadalmi befogadás elősegítése, harc a szegénység és mindennemű diszkrimináció 

ellen, 

 Speciális cél: Magasabb szintű megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatások a jogosult terület 

egészén, 

 Eredményindikátor: Átlagban magasabb szintű szolgáltatások az egészségügyi intézményekben a jogosult 

területen  

5. A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés fejlesztése (Együttműködés a kockázat-megelőzés és 

katasztrófakezelés terén): 

 ERFA + nemzeti támogatás: 9.548.042 EUR, 

 Kedvezményezettek: 

a. Helyi és megyei önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei  

b. Katasztrófakezelő és vészhelyzet-elhárító szervezetek  

c. Tűzoltóság  

d. Mentők  

e. Rendőrség  

f. Nem kormányzati, nonprofit szervezet  

g. Eurorégiós irányító szervezetek  

h. Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC)  

i. Környezetvédelmi ügynökségek (Romániában a Víz-, Erdő- és Környezetvédelmi Minisztérium alá 

tartozó, vele együttműködő vagy hatáskörébe tartozó)  
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j. A megyék önkormányzati hivatalai Magyarországon  

k. Vízgazdálkodási hatóságok  

 Célcsoport: a támogatható terület lakossága, 

 A támogatás lehetséges formái: vissza nem térítendő támogatás nyílt pályázati felhívásokon keresztül  

 Tematikus cél: A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése; kockázat-megelőzés és kezelés  

 Speciális cél: Magasabb szintű határon átnyúló kockázat- és katasztrófakezelés  

 Eredményindikátor: Magasabb szintű közös kockázatkezelés  

6. Az intézmények és állampolgárok határon átnyúló együttműködésének támogatása (Intézmények és 

közösségek együttműködése): 

 ERFA + nemzeti támogatás: 4.013.379 EUR, 

 Kedvezményezettek: 

a. Helyi és megyei önkormányzatok / hivatalok, hatóságok és ezek intézményei  

b. Minisztériumok és ezek szakosodott intézményei, regionális hivatalai  

c. Eurorégiós irányító szervezetek  

d. Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC)  

e. Regionális és megyei fejlesztési ügynökségek  

f. Kereskedelmi kamarák  

g. Oktatási és felsőoktatási intézmények  

h. A megyékben található kormányhivatalok 

i. Nem kormányzati, nonprofit szervezet 

j. Mikroregionális egyesületek 

k. Templomok  

 Célcsoportok: 

a. Közintézmények és hatóságok  

b. Felsőoktatási intézményekben tanulók, oktatási intézmények tanulói  

c. A támogatható határmenti térségben élő emberek, 

d. a támogatható terület lakossága  

 A támogatás formái: vissza nem térítendő támogatás nyílt pályázati felhívásokon keresztül  

 Tematikus cél: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának növelése és hatékony 
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közigazgatás. 

 Speciális cél: Intézmények és közösségek fenntartható, határon átívelő együttműködésének megerősítése. 

 Eredményindikátor: Megnövelt intenzitású határon átívelő együttműködés. 

7. Technikai segítségnyújtás: 

 ERFA + nemzeti támogatás: 22.696.640 EUR, 

 Kedvezményezettek: 

a. Tanúsító funkcióval rendelkező irányító hatóság (MA), 

b. Magyar Nemzeti Hatóság (HUNA)  

c. Ellenőrző Hatóság (AA), 

d. első szintű ellenőrzés Romániából és Magyarországról (FLC)  

e. közös titkárság, 

f. információs pontok (IP) 

Pénzügyi 

előirányzat az 

ERFA-tól (eur) 

 2014: 9.381.425, 

 2015: 13.698.147, 

 2016: 19.561.825, 

 2017: 35.543.720, 

 2018: 36.254.593, 

 2019: 36.979.685, 

 2020: 37.719.277, 

 Összesen: 189.138.672  
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