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Muraszombat, 2015. október 20. – A Szlovén Köztársaság Fejlesztési és Európai Kohéziós 
Politikáért felelős Kormányhivatala (SVRK), mint az Interreg V-A Szlovénia – Magyarország 
Együttműködési Program Irányító Hatósága, a mai napon hivatalos nyitó rendezvény keretében 
mutatta be a programot. Alenka Smerkolj, a fejlesztésért, a stratégiai projektekért és a kohézióért 
felelős tárca nélküli miniszter megítélése szerint az esemény kiváló lehetőség volt a határon 
átnyúló együttműködés erősítése szempontjából, továbbá betekintést nyújtott a korábbi és az 
előttünk álló programok megvalósításába. A 2014-2020-as programozási időszak a Szlovénia és 
a szomszédos országok (Horvátország, Ausztria, Magyarország és Olaszország) közötti európai 
területi együttműködési programok folytatása, melyben önkormányzatok és regionális 
intézmények sikeresen valósíthatják meg célkitűzéseiket határon túli partnereikkel uniós 
szinten.  A határon átnyúló programok a természeti és kulturális örökségekben gazdag közös 
határ menti területek belső fejlődését támogatják, továbbá céljuk a közintézmények közötti 
együttműködés színvonalának javítása, különös tekintettel a környezetvédelemre. 
 
Az Európai Bizottság által 2015. szeptember 18-án jóváhagyott együttműködési programban közel 19 
millió euró (azaz a 2007-2013-as periódus keretösszegének kevesebb, mint fele) lesz elérhető a 
szlovén-magyar határtérség számára, melyből 15 millió eurót az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszíroz, és amelyhez valamivel kevesebb, mint 4 millió euró nemzeti hozzájárulást biztosít a két 
tagállam. A programterület részét képező Podravje és Pomurje régióknak Szlovéniában, Vas és Zala 
megyéknek Magyarországon 85%-os EU társfinanszírozás lesz elérhető, melynek célja a közös határ 
menti területek gazdag kulturális és természeti örökségén alapuló turisztikai tevékenységek fenntartható 
fejlesztésének elősegítése, továbbá a környezetvédelem, egészségügyi és szociális szolgáltatások, 
munkavállalás és kultúra területén együttműködő állami és nem állami szervezetek közös 
megoldásainak kidolgozása, a programban résztvevő szervezetek intézményi kapacitásának bővítése.  
 
Alenka Smerkolj miniszter kifejezte azon véleményét, mely szerint a programban való részvétel 
hozzájárul a nyitott határokhoz, a programban résztvevő régiók közötti tapasztalatcseréhez.  Kiemelte, 
hogy a területi együttműködési programok, melyek nélkül bizonyos határszakaszokon nem lenne 
együttműködés, idén ünneplik fennállásuk 25 éves évfordulóját.  „A határon átnyúló kooperáció magától 
nem erősödik, ezért is van szükség az együttműködési programokra a jövőben is. Mi több, mivel ezen  
programok az Európai Unión belüli integrációs folyamatokhoz is hatékony módon járulnak hozzá,  a 
gyakorlatban magasabb számú innovációs ötleteket és  fenntartható megoldásokat jelentenek.” fejtette 
ki Alenka Smerkolj. A miniszter asszony tájékoztatása szerint az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország 
Együttműködési Program keretében a pályázati felhívás megjelenése 2015. december közepére 
várható. A 2007-2013-as programozási időszak hasonlóságai mellett azonban a 2014-2020-as 
periódusban a kedvezményezetteknek nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a projektek eredményeire és 
azok népszerűsítésére.  
 
A 2007-2013 programozási időszakban 43 társfinanszírozott projekt valósult meg, melyek az 
energiahatékonyság növeléséhez, a kulturális örökség megőrzéséhez és a határterület gazdasági, 
intézményi, kulturális különbözőségeinek kölcsönös felismeréséhez, megértéséhez és elfogadásához 
szükséges közös kezdeményezések és megoldások kidolgozásához járultak hozzá.  
 
A rendezvényen a programban résztvevő két tagállam, az Európai Bizottság, a program által érintett 
intézmények és a program potenciális kezdeményezettjeinek képviselői vettek részt.  
 
 


