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Programterület

A Szlovénia-Magyarország Interreg Program programterülete a 2021–2027 közötti 
időszakban a következő támogatható NUTS 3 régiókat foglalja magában:

- Szlovéniában Pomurje és Podravje régiók és

- Magyarországon Vas és Zala megyék.

A szlovén-magyar határvidék területe összesen 10,627  km², a terület kétharmada 
Magyarországhoz, egyharmada pedig a szlovén határvidékhez tartozik, egy 102 km hosszú 
határszakasszal. A népsűrűség 90,6 fő/km², ami elmarad az EU-27 átlagától. Podravje 
régió Maribor (Szlovénia második legnagyobb városa) miatt a legsűrűbben lakott régió, 
míg a többi régió ritkán lakott, és vidéki sajátosságokkal rendelkezik. A programterület 
településszerkezete kettősséget mutat: néhány fontos nagyobb város mellett a terület 
nagy része jellemzően vidéki, ritkán lakott, sok kis faluval rendelkező régió.

A program területét különböző tájtípusok jellemzik: a sík Pannon területek (Pomurje, 
Podravje, Vas), a dombos területek (Podravje, Zala) és az alpesi területek (Pomurje, Vas) 
váltakoznak.

Vas

Zala
Pomurska

Podravska
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A program jövőképe és küldetése

A Szlovénia és Magyarország 
közötti programterület 
számos olyan lehetőséget, 
igényt és kihívást azonosított 
a programterület szereplői 
által, amelyek egyértelműen 
azt mutatják, hogy a terület 
fontos átmenetek előtt áll, 
amelyeket közösen lehet 
kezelni. A program korlátozott 
számú tematikus területre 
összpontosít, és egyesíti az 
erőforrásokat, hogy ösztönözze 
a változást, és kihasználja a 
lehetőséget az együttműködési 
kapacitás növelésére, az új 
fejlesztésre és az azonosított 
kihívásokra adandó közös 
megoldásokra.
 
A határon átnyúló program 
célja, hogy hozzájáruljon 
egy olyan aktív és 
együttműködő határrégióhoz/
programrégióhoz, amely 
tisztában van környezeti, 
természeti és kulturális 
értékeivel, azáltal, hogy 
előmozdítja a turisztikai célú 
fenntartható hasznosítást, 
megőrzést és kiaknázást, 
valamint jól azonosítható és 
vonzó zöld turisztikai célpontot 
hoz létre.

Együtt őrizzük meg és 
fejlesztjük közös régiónkat 

a jövőnk érdekében.

“A 
koordináció 

és az együttműködés 
javítása a szlovén-magyar 

határ menti térségben 
a határral összefüggő 

akadályok csökkentése és az 
ellenálló és versenyképes 

régió lehetőségeinek 
kiaknázása 
érdekében .”
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A program struktúrája és a 
stratégia
A 2021–2027-es időszakra vonatkozó Szlovénia-Magyarország Interreg Program (IP) előké-
szítési szakaszában területi és társadalmi-gazdasági elemzést végeztek annak érdekében, 
hogy megalapozzák azokat a tematikus területeket, ahol a határon átnyúló együttműkö-
dés a leginkább hozzájárulhat a határ jelentette akadályok és a regionális egyenlőtlensé-
gek leküzdéséhez. Az elemzés azonosította a terület fő közös kihívásait, szükségleteit és 
lehetőségeit, valamint a határon átnyúló együttműködés stratégiailag releváns területeit, 
amelyek képesek leküzdeni a határ menti akadályokat és a területi egyenlőtlenségeket, 
figyelembe véve a gazdasági, társadalmi, környezeti és egyéb releváns szempontokat. A 
területi és társadalmi-gazdasági elemzés mellett a stratégiai tematikus irányok kidolgozá-
sa során a programozási munkacsoport megbeszélései során figyelembe vették a 2014–
2020-as program értékelésének főbb eredményeit, a vonatkozó stratégiák és érdekelt fe-
lek által megadott fejlesztési irányokat (interjúk és online felmérés). 

Az alábbi programprioritások és egyedi célkitűzések alkotják az IP SI-HU finanszírozási 
stratégiájának gerincét a 2021–2027-es időszakban. A kiválasztott tematikus területekkel 
összhangban a határon átnyúló együttműködési tevékenységeknek a stratégiák, cselekvé-
si tervek, eszközök, képzések, kísérleti intézkedések és a kapcsolódó megoldások kidolgo-
zására és végrehajtására kell irányulniuk. Minden intézkedésnek tiszteletben kell tartania a 
fenntartható fejlődés horizontális elveit, beleértve a környezetvédelmet, valamint az esély- 
egyenlőséget, a megkülönböztetésmentességet és a nemek közötti egyenlőséget.
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A következő beavatkozási logika került meghatározásra:

1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás

Zöld  
határrégió

Fenntartható 
turizmuson alapuló 
inkluzív határrégió

Együttműködő
határrégió

1.1. egyedi célkitűzés 
A természet, a biológiai 

sokféleség és a zöld 
infrastruktúra védelmének 

és megőrzésének 
fokozása, többek között 

a városi területeken, 
valamint a szennyezés 

valamennyi formájának 
csökkentése

2.1. egyedi célkitűzés
A kultúra és a 

fenntartható turizmus 
szerepének erősítése a 

gazdaságfejlesztésben, a 
társadalmi befogadás és 

a szociális innováció terén

3.1. egyedi célkitűzés
Az együttműködés jobb 

irányítása

3.2. egyedi célkitűzés
A kölcsönös bizalom 
építése, különösen 
az emberek közötti 

kapcsolatokat 
erősítő fellépések 
előmozdításával 

4,2 
M

7,7 
M

1,4 
M

0,7 
M
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Programprioritások

Zöld határrégió

Fenntartható 
turizmuson alapuló 
inkluzív határrégió

Együttműködő
határrégió
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1. PRIORITÁS

Zöld határrégió
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A 
természet,  a 

biológiai sokféleség 
és a zöld infrastruk-
túrák védelmének és 

megóvásának fokozása , 
többek között a városi 
térségekben , valamint 
valamennyi szennye-

zési  forma csök-
kentése

Az egyedi célkitűzés célja 
a meglévő növény- és 
állatvilág megőrzésének 
és a szennyezés 
csökkentésének 
előmozdítása.
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Az intézkedések típusai és azok várható 
hozzájárulása az egyedi célkitűzéshez

Az intézkedések típusai:

1. Határon átnyúló/közös elemző tanulmá-
nyok, stratégiák, cselekvési tervek és mo-
dellek kidolgozása a természeti értékek és a 
biológiai sokféleség hatékonyabb megőrzése, 
valamint a természeti értékek javítása vagy 
fenntartása érdekében

Az ezen intézkedés keretében végzett te-
vékenységek típusai (indikatív):

• A vízkészletek mennyiségi és minőségi 
elemzése, monitoring rendszer kialakítása;

• Kutatási projektek a biológiai sokféleség 
területén, különböző növény- és állatfajok 
katasztereinek kidolgozása és bemutatása;

• A természetvédelemre és a biológiai sokfé-
leségre vonatkozó közös stratégiák;

• Stratégiák és cselekvési tervek a közös vé-
delmi intézkedések meghatározására;

• Stratégiák és cselekvési tervek a fenntart-
ható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási 
megközelítések bevezetésére, beleértve a 
természetes vízmegtartó intézkedéseket 
és a természetalapú megoldások előny-
ben részesítését a határ menti területen, 
különösen a határon átnyúló vízfolyások 
tekintetében; 

• A városi területek és a vidéki tájak jobb te-
rületrendezése, különös tekintettel a ter-
mészet védelemére;

• Az éghajlatváltozás biológiai sokféleségre 
gyakorolt hatásainak modellezése a jövőre 
nézve, valamint kísérleti projektek kidolgo-
zása a lehetséges megoldások, köztük az 
innovatív digitális megoldások tesztelésére;

• Közös tevékenységek kidolgozása a ter-
mészeti katasztrófák kezelésére, az ön-
kormányzatok koordinációs szerepének 
megerősítése;

• Cselekvési tervek a szennyezés különbö-
ző formáinak (víz, levegő, talaj stb.) csök-
kentésére.

A támogatott projektek várhatóan 
olyan közös megoldásokat és 
tevékenységeket eredményeznek, 
amelyek hozzájárulnak a határ menti 
terület biológiai sokféleségének 
javításához és fenntartásához, 
a zöld és kék infrastruktúra 
állapotának javításához, a víztestek 
minőségének javításához, valamint 
a programterületen a szennyezés 
különböző formáinak csökkentéséhez.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
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Az intézkedések típusai és azok várható 
hozzájárulása az egyedi célkitűzéshez

Az intézkedések típusai:

2. Közös kísérleti intézkedések végrehajtása, 
amelyek hozzájárulnak a biológiai sokféleség 
védelméhez, a közös víz- és katasztrófakeze-
lés előmozdításához és a szennyezés csök-
kentéséhez

Az ezen intézkedés keretében végzett te-
vékenységek típusai (indikatív):

• A biológiai sokféleséget, a határon átnyú-
ló ökológiai összeköttetést és a zöld inf-
rastruktúrát javító közös tevékenységek;

• Közös protokollok, monitoring, beavatko-
zási rendszerek a természeti katasztrófák 
kezelésére;

• A határokon átnyúló vízfolyások revitali-
zációja, vízminőségének javítása és fenn-
tartható kezelése, beleértve a fenntart-
ható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási 
megközelítések és természetes vízvissza-
tartási intézkedések tesztelését és alkal-
mazását, beleértve a digitális megoldások 
támogatását a határ menti térségben;

• A biológiai sokféleséggel, a természet- és 
környezetvédelemmel, az éghajlatvéde-
lemmel és az alkalmazkodással, a kataszt-
rófákkal (pl. erdőtüzekkel), a szennyezés 
különböző formái elleni küzdelemmel 
kapcsolatos tudatosságnövelő és meg-
előző tevékenységek. 

A támogatott projektek várhatóan 
olyan közös megoldásokat és 
tevékenységeket eredményeznek, 
amelyek hozzájárulnak a határ menti 
terület biológiai sokféleségének 
javításához és fenntartásához, 
a zöld és kék infrastruktúra 
állapotának javításához, a víztestek 
minőségének javításához, 
valamint a programterületen a 
szennyezés különböző formáinak 
csökkentéséhez.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

“A végrehaj-
tott projekteknek 

az érintett intézmények 
közötti  közös együttműködés 

és kölcsönhatás eredményeként 
kell  megvalósulniuk,  kézzelfog-

ható és alkalmazható megol-
dásokat kell  nyújtaniuk,  és 

növelniük kell  az érintett 
szereplők kapacitása-

it.”
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2. PRIORITÁS

Fenntartható turizmuson  
alapuló inkluzív határrégió
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A kultúra és 
a fenntartható 

turizmus 
szerepének erősítése a 

gazdaságfejlesztésben , a 
társadalmi befogadás és 

a szociális innováció 
terén 

Az egyedi célkitűzés célja 
fenntartható turisztikai 
modellek kidolgozása a 
határ menti régióban.
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Az intézkedések típusai és azok várható 
hozzájárulása az egyedi célkitűzéshez

Az intézkedések típusai:

1. Közös turisztikai minőségi szabványok és 
közös turisztikai desztinációmenedzsment 
modellek kialakítása a jelentős kulturális (és 
természeti) potenciálok és a turisztikai szer-
vezetek együttműködése által.

Az ezen intézkedés keretében végzett te-
vékenységek típusai (indikatív):

• A meglévő minőségi szabványok feltérké-
pezése és összegyűjtése;

• A határon átnyúló zöld turizmusra vonat-
kozó közös minőségi szabványok és már-
kák létrehozásának előmozdítása;

• A mikroturisztikai célpontok összekap-
csolása a fenntartható turisztikai célpon-
tok határon átnyúló irányítási rendszerei-
nek kialakítása érdekében;

• Kreatív eszközök alkalmazása a turisták 
vonzására és promócióra, beleértve a di-
gitális megoldások és az IKT-eszközök in-
novatív használatát;

• A helyi idegenforgalmi ágazat humán ka-
pacitásának javítása (tudatosságnövelő 
intézkedések, képzések).

A támogatott természeti és kulturális 
turizmussal kapcsolatos projektek 
várhatóan a régió fenntartható 
és összehangolt, határon átnyúló 
turisztikai kínálatát eredményezik, 
és a helyi gazdaságba való 
jobb integrációval rendelkező 
desztinációmenedzsmentet, amely 
hozzájárul a helyi turisztikai bevételek 
és a foglalkoztatás növeléséhez a 
programterületen.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
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Az intézkedések típusai és azok várható 
hozzájárulása az egyedi célkitűzéshez

Az intézkedések típusai:

2. Kísérleti intézkedések és közös megoldá-
sok végrehajtása annak érdekében, hogy 
a kultúra és a kulturális örökség jobban be-
épüljön a minőségi turisztikai látványosságok 
és az összekapcsolt turisztikai szolgáltatások 
fejlesztésébe

Az ezen intézkedés keretében végzett te-
vékenységek típusai (indikatív):

• A határon átnyúló turisztikai célpontok 
minőségének javítása, különös tekintettel 
a kevésbé ismert területek vonzerejére 
(pl. a zöld standardok és márkák népsze-
rűsítése és elfogadása, a fenntartható 
mobilitási megoldások népszerűsítése a 
határon átnyúló turisztikai termékfejlesz-
tésben (kerékpározás, túrázás, tömegköz-
lekedés használata), az éghajlatváltozás 
hatásainak tudatosítása, az ökoinnováció 
népszerűsítése a turizmusban, kapacitá-
sépítés és támogatás a zöld és körkörös 
koncepciók elfogadásához, a helyi ellátási 
láncok támogatása, megújuló energiafor-
rások használata);

• Közös, határokon átnyúló környezetba-
rát turisztikai termékek és szolgáltatások 
létrehozása, amelyek a határon átnyúló 
jelentőséggel bíró különböző turisztikai 
kínálat integrációjára összpontosítanak;

• A turisztikai látványosságok határon át-
nyúló hozzáférhetőségének javítása.

A támogatott természeti és kulturális 
turizmussal kapcsolatos projektek 
várhatóan a régió fenntartható 
és összehangolt, határon átnyúló 
turisztikai kínálatát eredményezik, 
és a helyi gazdaságba való 
jobb integrációval rendelkező 
desztinációmenedzsmentet, amely 
hozzájárul a helyi turisztikai bevételek 
és a foglalkoztatás növeléséhez a 
programterületen.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
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KÖVETENDŐ VEZÉRELVEK:
 
• A természeti értékekkel és kulturális érté-

kekkel rendelkező, kevésbé ismert vidéki 
területekre való összpontosítás;

• A turizmust csak környezeti szem-
pontból fenntartható módon lehet 
fejleszteni. A turisztikai fejlesztés so-
rán mindig figyelembe kell venni az 
ökológiai hálózatok (törzsterületek, 
ökológiai folyosók, pufferzónák) és a 
Natura 2000 területek védelmét. A lé-
tesítmények megfelelő elhelyezésével és 
a turisztikai termékek és szolgáltatások 
gondos tervezésével el kell kerülni a védett 
területekre nehezedő nyomást;

“A 
támogatott 

projekteknek a közös 
turiszti kai termékek és 

szolgáltatások létrehozására , 
to vábbfejlesztésére és multipli-

kálására kell  összpontosítaniuk 
a fenntartható turiszti kai mo-

dellek fejlesztésével,  különös 
tekintettel  a kevésbé is-

mert területekre.”

• A turizmusnak pozitív hatást kell gyakorolnia a helyi kulturális örökségre, és összhang-
ban kell lennie az örökség megőrzésével, fenntartásával és korszerűsítésével kapcsola-
tos bevált gyakorlatokkal. 

• A meglévő turisztikai termékek és csomagok (külö-
nösen a 2014–2020-as időszakban a határon 
átnyúló együttműködési projektek kereté-
ben kifejlesztettek) kapitalizációja és kor-
szerűsítése, valamint ezeknek a határon 
átnyúló turisztikai termékekbe való 
integrálása;

• Nagy hangsúly helyezése a határon 
átnyúló turizmus hatékony népsze-
rűsítésére és a regionális turisztikai 
célpontok nemzetközi szinten látha-
tó menedzsmentjének előmozdítá-
sára;

• A turizmus integrálása a helyi gazda-
ságba, innovatív módszerek keresése 
a helyi szereplők (helyi önkormányzatok, 
vállalatok, polgárok) bevonására, valamint 
a kiszolgáltatott helyzetben lévő lakosság tu-
risztikai kínálatba való bevonásának elősegítése.
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3. PRIORITÁS

Együttműködő határrégió
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Ezen együttműködési és 
koordinációs tevékenysé-
gek célja a hatékony köz-
igazgatás fokozása a jogi 
és közigazgatási együtt-
működés, valamint a pol-
gárok, a civil társadalom 
szereplői és az intézmé-
nyek közötti együttmű-
ködés előmozdításával, 
különösen a határ menti 
régióban fennálló jogi és 
egyéb akadályok megol-
dása érdekében.

A 
hatékony köz-

igazgatás erősítése 
a jogi és közigazgatási 

együttműködés,  valamint az 
állampolgárok,  a civi l  társa-

dalmi szereplők és az intézmé-
nyek közötti  együttműködés 

elősegítésével,  különösen a ha-
tár menti régiókban fennálló 

jogi és egyéb akadályok 
megszűntetése céljá-

ból.
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Az intézkedések típusai és azok várható 
hozzájárulása az egyedi célkitűzéshez

E prioritás célja, hogy különböző tematikus 
területeken javítsa a helyi döntéshozók 
ismereteit, új, alulról felfelé irányuló 
kezdeményezéseket hozzon létre a határon 
átnyúló együttműködés érdekében, és 
jobban összehangolt tervezési rendszereket 
és folyamatokat, adatgyűjtési és értékelési 
módszereket, közösen meghatározott 
regionális érdekeket és új fejlesztési irányok 
vizsgálatát eredményezzen. 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

Az ezen intézkedés keretében végzett tevékenységek típusai:

• Közös és összehangolt területi tervezés a fejlesztési tevékenysé-
gek megkönnyítése érdekében;

• Közös stratégiák kidolgozása a határon átnyúló együttműködés 
jogi és adminisztratív akadályainak csökkentése érdekében;

• Közös együttműködési tevékenységek az alacsony szén-dioxid-ki-
bocsátású kezdeményezések (energiahatékonyság, megújuló 
energia, körforgásos gazdaság) területén;

• A hivatalos tanterveket kiegészítő/támogató közös oktatási és 
szakképzési programok kidolgozása, különös tekintettel a nyelv-
oktatásra;

• A célcsoportok és azon túli érdekeltek közös készségfejlesztése;

• A határon átnyúló szociális és egészségügyi szolgáltatási együtt-
működés lehetőségeinek és területeinek feltárása és meghatá-
rozása;

• Szociális ügyekkel foglalkozó közös stratégiák és cselekvési 
tervek kidolgozása és a horizontális témák (pl. nemek közötti 
egyenlőség és társadalmi befogadás, beleértve a fiatalokat, nő-
ket és fogyatékkal élőket) jobb integrációja;

• Közös programok létrehozása és koordinálása a határ menti 
média által a helyi lakosság jobb tájékoztatása érdekében.
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TEMATIKUS TERÜLETEK, AMELYEK-
RE ÖSSZPONTOSÍTANI KELL:
 
a) Közös együttműködési tevékenységek 

az alacsony szén-dioxid-kibocsátá-
sú kezdeményezések terén, többek 
között a középületek felújítási hullá-
mának és a megújuló energiaforrá-
sok megfizethető felhasználásának 
előmozdítása, a háztartások ener-
giaszegénysége elleni küzdelme, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csök-
kentésére szolgáló intelligens tech-
nológiák használatának támogatása, 
a polgárok energiatudatosságának és 
fenntartható viselkedésének tudatosítása, 
az optimális energiahatékonysági intézkedé-
sekkel kapcsolatos tapasztalatcsere, az üvegházha-
tásúgáz-kibocsátás csökkentésének különböző területeire 
vonatkozó tantervek kidolgozása;

b) körforgásos gazdaság, különös tekintettel a körforgásos 
gazdaság üzleti modelljeire, kormányzati politikáira és fo-
gyasztói szokásaira azzal a céllal, hogy növeljék a hulladék 
újrahasznosíthatóságának arányát, valamint az anyagok 
másodlagos nyersanyagként való hasznosítását és felhasz-
nálását, beleértve a vizet is (a víz teljes értékének felismeré-
se és megragadása); 

c) oktatási és munkaerőpiaci együttműködés, különös tekin-
tettel az oktatási rendszerrel, a felvételi követelményekkel, 
az esetleges közös tevékenységekkel, a határon átnyúló 
gyakornoki programok teljesítésével, a foglalkoztatással, 
a rendelkezésre álló közszolgáltatások igénybevételével, 
a készségfejlesztéssel és a kommunikációval, valamint a 
fiatalok társadalmi integrációjával kapcsolatos ismeretek 
bővítésére;

d) szociális és egészségügyi ellátás, különös tekintettel a 
prevencióra és a népesség elöregedésére, beleértve a 
kereslet-kínálatra, a gondozási rendszerre, a fizikai és hu-
mánerőforrás-feltételekre, valamint a határon átnyúló szol-
gáltatásnyújtás lehetséges pontjaira vonatkozó informáci-
ók gyűjtését.

“Ezen 
egyedi célkitűzés 

beavatkozásainak 
arra kell  törekedniük,  hogy 
támogassák és fejlesszék a 

stratégiai és formalizáltabb 
határon átnyúló struktúrákat,  az 

együttműködést,  a koordinációt 
és az i lletékes érdekelt 
felek szakpoliti káit a 

programterületen .”
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A 
kölcsönös 

bizalom építése, 
különösen az emberek 
közötti  kapcsolatokat 
erősítő fellépések elő-

mozdításával

Ezen együttműködési 
tevékenységek célja 
a kölcsönös bizalom 
kiépítése, különösen 
az emberek közötti 
kapcsolatokat erősítő 
fellépések ösztönzésével.
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Az intézkedések típusai és azok várható 
hozzájárulása az egyedi célkitűzéshez

Az intézkedések típusai (indikatív):

• Bizalomépítő tevékenységek a művészet és 
a kultúra, a sport, a kisebbségek, az inter-
kulturális párbeszéd és a generációk közöt-
ti szolidaritás területén;

• Különböző rendezvények szervezése a cél-
csoportok és a nagyközönség bevonásával. 

Tematikus területek, amelyekre össz-
pontosítani kell:

a) Határon átnyúló együttműködés a művé-
szet és a kultúra területén;

b) Határon átnyúló sportesemények (verse-
nyek, ünnepségek, táborok);

c) A kisebbségek hagyományainak ápolása;

d) A bizalom és a interkulturális párbeszéd 
előmozdítása;

e) Határon átnyúló, generációk közötti szoli-
daritás előmozdítása.

Infrastrukturális beruházások támogatása 
nem szerepel ezen egyedi célkitűzésben.

A kölcsönös bizalomépítő projektek 
várhatóan új kapcsolatokat hoznak 
létre a civil társadalmi együttműködés 
terén a határ menti régióban, valamint 
bővítik az egyéni kapcsolatokat, 
a különféle eseményekben részt 
vevő szereplők új körét, valamint 
az együttműködés terén szerzett 
pozitív tapasztalatok eredményeként 
fokozzák a kölcsönös megértés 
szintjét. A bizalomépítő projektek 
stratégiai jelentőségűnek minősülnek, 
és nagymértékben hozzájárulnak a 
program láthatóságához.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
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Kapcsolat:  E-mail: si-hu.svrk@gov.si 
 Phone: 00386 1 400 3162

Ahol az együttmuködés fontos.


