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Jogszabályi környezet

3 EU rendelet – tárgyalás alatt!
• Egységes szabálykönyv (CPR), COM(2018) 375
• ERFA és Kohéziós Alap rendelet, COM(2018) 372
• Európai Térségi Együttműködés (ETC) rendelet, COM(2018) 374
A módosítások fő célja:
• Egyszerűsítés, adminisztrációs teher csökkentése (11 helyett 5 szakpolitikai 

célkitűzés, stb.)
• Nagyobb rugalmasság (félidős felülvizsgálat 2025-ben)
• Szinergiák kiaknázása egyéb uniós eszközökkel (pl. közös agrárpolitika, Horizont 

Európa, LIFE, Erasmus+)
A jelen prezentáció az ETE 1A komponensére, vagyis a belső EU 
határszakaszokra vonatkozó előírásokra fókuszál.



PO1: A smarter Europe 

Egy intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás 
előmozdítása révén:

• Kutatási és innovációs kapacitások erősítése, korszerű technológiák támogatása
• A digitális átállás elősegítése, a digitalizáció előnyeinek kiaknázása
• A KKV-k növekedésének és versenyképességének előmozdítása
• Az intelligens szakosodáshoz, ipari átalakuláshoz és vállalkozáshoz szükséges 

készségek fejlesztése



PO2: A greener, low-carbon
Europe 

Egy zöldebb, karbonmentes Európa, amely beruház a megújuló energiaforrásokba, 
a körforgásos gazdaságba, és az éghajlatváltozás elleni küzdelembe:

• 1. Energiahatékonyság előmozdítása:
• Megújuló energia-használat ösztönzése
• Intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése

• 2. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatkezelés és 
katasztrófavédelem fejlesztése:

• Fenntartható vízgazdálkodás
• Körkörös gazdaságra való átállás
• A városi környezet biodiverzitásának, környezetbarát infrastruktúrájának 

megerősítése, a környezetszennyezés csökkentése



PO3: A more connected Europe

Egy jobban összekapcsolt Európa, amely stratégiai szállítási és digitális 
hálózatokkal rendelkezik:

• Az informatikai összekapcsoltság megerősítése
• Fenntartható, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó, intelligens, biztonságos és 

intermodális transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T)
• Fenntartható, az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó, intelligens és intermodális

nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása (pl. TEN-T-kapcsolódások, 
határon átnyúló mobilitás)

• Fenntartható multimodális városi mobilitás



PO4: A more social Europe

Specifikus célok az ETE 1A. komponense (belső EU határok) számára, egy 
biztonságosabb és szociálisabb Európa érdekében:

• Munkaerőpiacok hatékonyságának növelése, a minőségi munkahelyekhez 
történő hozzáférés javítása a határokon átnyúlóan

• A minőségi oktatáshoz, képzéshez és élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés 
határokon átnyúló javítása, az iskolázottság és szakképzettség szintjének növelése

• A minőségi, fenntartható és megfizethető egészségügyi és hosszú távú ápolási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés határokon átnyúló bővítése

• A társadalmi befogadás elősegítése és küzdelem a szegénység ellen, többek között 
az egyenlő esélyek határon átnyúló növelésével



PO5: A Europe closer to citizens

Egy, a polgáraihoz közelebb álló Európa, amely támogatja a helyileg irányított 
fejlesztési stratégiákat és fenntartható városi fejlődést:

• Integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és 
biztonság előmozdítása városi területeken

• Integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális 
örökség és biztonság előmozdítása vidéki területeken, pl. közösségvezérelt helyi 
fejlesztés (CLLD) révén



+1: Better Interreg governance

Interreg-specifikus célkitűzés a „Jobb Interreg-kormányzás” érdekében:

• A közigazgatási szervek intézményi kapacitásának fejlesztése, pl. makroregionális
stratégiák végrehajtása érdekében (HU-HR: Duna régióra vonatkozó uniós 
stratégia)

• A hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, 
valamint az állampolgárok és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, a 
határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából



Költségvetési keret és korlátok

ERFA költségvetés 2021-27 között: 201 milliárd €
ETE költségvetés: 8 430 millió € (az ERFA-keret 4,2%-a)
1. komponens (határmenti együttműködés): 4 440 millió € (az ETE keret 52,7%-a)
Költségvetési megkötések:
• Min. 60% fordítandó legfeljebb 3 szakpolitikai célkitűzésre?
• Minimálisan elvárt arány a PO1 és PO2 célokra?
• Min 15% a „Jobb Interreg-kormányzás” c. Interreg-specifikus célkitűzésre?
• Támogatási arány: 70-75%?
• Kötelezettségvállalások visszavonása: n+2 vagy n+3 év?



A kérdöíves felmérés föbb
adatai

A felmérés célja és felépítése:
• A helyzetfeltárás elősegítése

• Jelenlegi állapot, tendenciák és preferenciák mérése

• Érdekeltek fejlesztési célkitűzéseinek összegyűjtése

• Az ETE új szakpolitikai célkitűzéseihez igazodó tartalom:
PO1: Smart, PO2: Zöld, PO3: Összekapcsolt, PO4: Befogadó, PO5: Részvétel-alapú

Célcsoportok:
• Helyi önkormányzatok, közintézmények, üzleti támogató szervezetek, vállalkozások, civil 

szervezetek, oktatási intézmények, egészségügyi és szociális intézmények

• 879 érintett a programterület 8+3 megyéjének címlistáiból

• 312 Vezető Partner és + 1278 egyéb együttműködő/érdeklődő a Közös Titikárság címlistájából

• 346 kitöltött kérdőív



Földrajzi elhelyezkedés és 
intézménytípusok
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Korábbi HU-HR 
kedvezményezettek
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Vállalkozás-fejlesztés,
innováció (PO1)

Változás 2010-2020 között 
(+/-3 skálán)

Jövőbeni fontosság
(1 és 5 között)

0,90

0,69

0,84

1,11

N/A

1,631,02

0,65
1,02

1,14

0,82

4,32

4,12

4,28

4,25

N/A

4,684,40

4,27
4,49

4,36

4,23

• Partnerkeresés, információcsere, tapasztalatátadás támogatása

• Versenyképesség erősítése, célzott térségi foglalkoztatás-támogatással, 
kistelepülési vállalkozások adókedvezményével, helyi termelők erősítésével, 
vidéki turizmus szolgáltatások fejlesztésével

• Értékteremtő tevékenységek fejlesztése (szolgáltatásfejlesztés, márkaépítés, 
hatékonyság-orientált és innováció fókuszú működés)

• Mezőgazdasági vállalkozások ne legyenek kizárva a pályázati lehetőségekből

• Szakoktatás fejlesztése, presztízsének növelése, intézmények közötti 
tapasztalatcsere és együttműködés

• Kivándorlás, munkaerő-elvándorlás megállítása munkahelyteremtéssel



Zöld gazdaság, 
karbonmentesség (PO2)

Változás 2010-2020 között 
(+/-3 skálán)

Jövőbeni fontosság
(1 és 5 között)

0,43

0,79

0,81

0,99

N/A

1,360,15

0,67
1,10

0,98

0,67

4,62

4,34

4,31

4,44

N/A

4,684,65

4,50
4,33

4,44

4,29

• A megújuló energiaforrásokat (biomassza, geotermikus- és napenergia) hasznosító helyi 
szintű beruházások támogatása

• Elektromos autótöltő állomások telepítése

• Csomagolásmentes kereskedelem

• Határon átnyúló tömegközlekedés fejlesztése

• Hatósági szintű környezet- és természetvédelmi együttműködés a két ország között 
(monitorozás, kutatás, élőhelykezelés, víz- és talajvédelem)

• Információcsere, jó gyakorlatok megismertetése, szemléletformálás, oktatás

• Aktív- és ökoturizmus fejlesztése

• A vidéki életmód lehetőségeinek bővítése (kistermelők, kézművesek, agroturisztikai
szolgáltatók, szociális gazdaság szereplői, helyi termékek, kulturális sokszínűség 
támogatásával)



Összekapcsoltság, elérhetöség, 
digitalizáció (PO3)

Változás 2010-2020 között 
(+/-3 skálán)

Jövőbeni fontosság
(1 és 5 között)

0,74

0,56

1,14

0,75

N/A

0,990,66

0,60
1,21

0,63

1,05

4,15

4,33

3,95

4,15

N/A

4,524,59

4,28
4,38

4,10

3,93

• Közúti határátkelő bővítése, új kompjáratok létesítése

• Helyi tömegközlekedés fejlesztése

• Nagysebességű vasúti kapcsolatok kialakítása

• Tervezett gyorsforgalmi utak (M60, M9) és főutak megvalósítása

• Kerékpárút-hálózat fejlesztése

• Nyelvi és digitális kézsségek fejlesztése

• Egymás kultúráját, életmódját megsimertető programok



Társadalmi befogadás (PO4)
Változás 2010-2020 között 

(+/-3 skálán)
Jövőbeni fontosság

(1 és 5 között)

0,05

-0,06

0,40

0,79

N/A

1,240,10

0,50
1,00

0,53

0,30
4,44

4,30

3,96

4,25

N/A

4,604,57

4,43
4,49

4,33

3,95

• Egymás nyelvének oktatása, kultúrájának megismerése

• Szociálisan hátrányos csoportok felzárkóztatására irányuló oktatási és 
foglalkoztatási programok

• Oktatási intézmények együttműködése

• Kistelepülési egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése

• Idősek foglalkoztatásának támogatása

• A társadalmi tolerancia növelése, érzékenyítés, jó gyakorlatok terjesztése



Társadalmi részvétel (PO5)
Változás 2010-2020 között 

(+/-3 skálán)
Jövőbeni fontosság

(1 és 5 között)

0,76

N/A

1,340,33

0,42
0,35

-
0,05

0,33

0,74

0,83

0,68
4,07

3,93

3,96

3,99

N/A

4,044,19

4,09
3,81

3,97

3,93
• Határon túli jogszabályi, adózási, számviteli környezet megismertetése, ezek 

harmonizálása

• Vállalkozói kapcsolatok erősítése, határon átnyúló partnerkeresés, 
vállalkozásfejlesztés, K+F tevékenységek támogatása 

• Információáramláson és vállalkozói kultúra erősítésén alapuló 
együttműködések ösztönzése



Célterületek összesített értékei
Változás 2010-2020 között:
1. PO1: Vállalkozás-fejlesztés, innováció 0,97

2. PO2: Zöld gazdaság, karbonmentesség 0,84

3. PO3: Összekapcsoltság, elérhetőség, digitalizáció 0,82

4. PO5: Társadalmi részvétel 0,60

5. PO4: Társadalmi befogadás 0,54

Jövőbeni fontosság:
1. PO2: Zöld gazdaság, karbonmentesség 4,45

2. PO4: Társadalmi befogadás 4,34

3. PO1: Vállalkozás-fejlesztés, innováció 4,33

4. PO3: Összekapcsoltság, elérhetőség, digitalizáció 4,24

5. PO5: Társadalmi részvétel 4,01

Somogy sorrendje:
1.

3.

2.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.



Somogyi szófelhö


