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INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

A program 2020. évi végrehajtási jelentését a Bizottság (EU) 2015/207 végrehajtási
rendeletének 10. számú mellékletével összhangban készítettük el. A jelentés célja, hogy
számot adjon a 2020-es évben lezajlott programozással kapcsolatos tevékenységekről.

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
A Program 2020-ban érte el a csúcspontját. A Közös Titkárság folyamatosan dolgozik a már
lezárt pályázatokkal az utókövetési időszakban, a futó projekteket támogatja a
megvalósításban és az utolsó pályázati felhívás nyerteseivel bonyolítja a szerződéskötést. A
napi feladatokkal párhuzamosan az új program tervezése is zajlik. Így a Titkárság teljes
kapacitással működik, hogy teljesítse a követelményeket.

A 2020-as év középpontjában az SKHU/1902 pályázati felhívás projektjavaslatainak
feldolgozása állt, amely feltehetően a programozási időszak (2014-2020) utolsó felhívása volt.
Mind a 123 pályázat teljes körű értékelése (formai, jogosultsági és szakmai értékelés) 2020.
május végéig zajlott. A projektek kiválasztásáról szóló döntést a 2020. július 13-án tartott
online Monitoring Bizottsági ülésen hozták meg. Összesen 46 projektet hagytak jóvá, 36
pedig tartaléklistára került. A szerződéskötési eljárás a kiválasztott projektekkel 2020.
augusztus végén kezdődött.
Idén ünnepeltük az Interreg, a határokon átnyúló európai együttműködés 30 éves évfordulóját.
Az Európai Bizottság ezt választotta az Európai Együttműködés Napjának fő témájául. Ebből
az alkalomból feltártuk a Magyarország és Szlovákia közötti együttműködés kezdeteit 1999-ig
visszamenőleg. Összegyűjtöttünk néhány projektet a PHARE, HU-SK-UA III-A, HUSK 20072013 és az Interreg V-A SKHU korszakból is. Végül ezeket egy online lapozóban mutattuk be,
Interreg 30 év - Sikertörténetek a szlovák-magyar határtérségben 1999 óta címmel. Ezt 2020.
október 16-án tettük közzé a program honlapján, és azóta is elérhető. Egy Facebook hirdetési
kampány segítségével 29.864 embernek sikerült legalább egyszer megmutatni a könyvet.

Az Interreg SKHU Program főbb mutatói 2020-ban:

Mindegyik prioritás esetében vannak már lezárt projektek, nagyszerű eredményekkel. Lássunk
néhány példát:

1. PRIORITÁSI TENGELY , TERMÉSZET ÉS KULTÚRA
MADARAK HATÁROK NÉLKÜL
A szlovák-magyar közös projekt célja a Szlovák Környezetvédelmi Hatóság (Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky) és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága együttműködésében
a madármegfigyelési tevékenység fejlesztése, összehangolt madárgyűrűző-táborozási
tevékenység és a szükséges infrastruktúra kiépítése volt.

1 Madárfigyelő magasles a tornagörgői halastónál,
Szlovákia

3 Mozgó osztályterem

2 Madárfigyelő torony a tornagörgői halastónál,
Szlovákia

4 Madárgyűrűző előadás gyermekeknek

2. PRIORITÁSI TENGELY , MOBILITÁS
MÁRIA VALÉRIA BIKE
A projekt célja egy határon átnyúló, közösségi kerékpármegosztó rendszer létrehozása volt
Esztergomban és Párkányban, amely jobban összeköti a határ menti régió lakóit.

5 Az Esztergomi Bazilika látképe Párkányból,
Szlovákia

6 Mária Valéria Bike dokkoló állomás, Esztergom,
Magyarország

3. PRIORITÁSI TENGELY , FOGLALKOZTATÁS
SZERVES, HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TERÜLETFEJLESZTÉS AZ IPOLY MENTÉN (ORG-EMP)
Az akcióterv célja olyan gazdasági fejlesztések elindítása, amelyek lehetővé teszik a korábbi
szerves kapcsolatok helyreállítását, és a munkaerő mobilitásának elősegítésével támogatják
a foglalkoztatási helyzet javulását. Ennek érdekében újjáépítik az Ipolyhídvég és
Drégelypalánk közötti hidat. A híd a Nagyorosziban és Rétságon működő nagyobb
üzemeket, ahonnan több száz munkavállaló ingázik át a határon, az elszigetelt szlovákiai
falvak irányából is elérhetővé teszi. Ezen ingázók számát várhatóan növeli a Fespizz Kft.
nagyoroszi üzembővítése, ahol 10 új munkavállalót vesznek fel. Ugyanakkor a híd lehetővé
teszi azt is, hogy a magyar oldalon már megkezdett fejlesztések eredményei a szlovák oldalon
is megjelenjenek, hiszen Ipolyhídvégen az Adorex által épített új bulgurgyártó üzemben 4 új
munkahely létesül. A két fejlesztés összekapcsolódását erősíti továbbá, hogy a két
fejlesztéshez szükséges képzéseket az ipolysági szakközépiskola fogja biztosítani. Ebből a
célból az iskola két tantermének korszerűsítésére is sor kerül. Az Ipoly-Táj Területfejlesztési
Társulás svájci modellt alkalmazva segít a felvett munkavállalók képességeinek a
munkáltatói elvárásokhoz való igazításában. A komplex fejlesztési terv teljes költségvetése
6 686 278 €.

7 Üzembővítés Nagyorosziban, Magyarország

8 Az ipolyhídvégi új bulgurüzem látványterve, Szlovákia

4. PRIORITÁSI TENGELY , INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉG ELŐMOZDÍTÁSA A SZAKKÉPZÉSBEN
A projekt középpontjában a vállalkozói készség előmozdítása állt, olyan interaktív és innovatív
módszerekkel, mint a Provocent mobilalkalmazás. A piactér segítségével a diákok a
projektpénz (Pcoin) egymás vállalkozásaiba történő befektetésével léphettek kapcsolatba
egymással. Ez a lehetőség sokkal emberközelibbé és életszerűbbé tette a tanulási folyamatot.

9 www.provocent.sk

Interreg 2021-2027
A következő programozási időszakra (2021-2027) vonatkozó új program tervezése
Magyarország és Szlovákia között 2019 óta zajlik.
A Közös Titkárság a CESCI-vel együttműködve tematikus workshopokat/webináriumokat
szervezett három fő témában: gazdasági fejlődés, örökséggazdálkodás és a területi elemzés
társadalmi kihívásai. A webináriumok eredményei beépültek a területi elemzés végleges
tervezetébe, amelyet a Programozási Bizottság 2020. augusztus 4-i második ülésén fogadtak
el.
Ezen az ülésen a 2021-2027-es Programdokumentum II. fejezetének ("Prioritások")
kidolgozására kiválasztott vállalkozó, az Ex-Ante Tanácsadó Kft. bemutatta a Kezdeti
jelentését. A tagok megvitatták és jóváhagyták a dokumentumot. A II. fejezet első tervezetét a
Kezdeti jelentés jóváhagyása után 5 hónappal, 2021 januárjáig kellett benyújtani a Közös
Titkárságnak.

