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lehetnek kétoldalúak (határon átnyúló)

országcsoporton belüliek (transznacionális)

vagy az EU egészét lefedőek (interregionális)

Magyarország 13 Interreg programban vesz részt:

- 7 határon átnyúló
- 2 transznacionális: CENTRAL EUROPE és DANUBE
- 4 interregionális: ESPON, INTERREG EUROPE, URBACT, INTERACT

Interreg: együttműködési programok, 

amelyeket több ország közösen valósít meg



A határmenti megyék intézményei pályázhatnak az egyes programok 
prioritásainak megfelelő együttműködések támogatására.

Program Honlap

magyar-román https://interreg-rohu.eu/

magyar-szlovák https://www.skhu.eu/

osztrák-magyar https://www.interreg-athu.eu/hu/

szlovén-magyar http://www.si-hu.eu/

magyar-horvát http://www.huhr-cbc.com/

magyar-szerb http://www.interreg-ipa-husrb.com/

magyar-szlovák-román-ukrán https://huskroua-cbc.eu/

Határon átnyúló Interreg programok



2-3 éves nemzetközi 
együttműködési 
projektek

Legalább 3 ország 
részvételével

80%+15% támogatás

Pályázati felhívások 
nagyjából évente

Első kétlépcsős felhívás: 
várhatóan 
szeptemberben

https://www.interreg-
danube.eu/

DTP 2021-2027

https://www.interreg-danube.eu/


Szakpolitikai célkitűzés Specifikus célkitűzés

PO1 Okosabb Európa SO1.1 - kutatási és innovációs kapacitások

SO1.4 - intelligens specializációval, ipari átmenettel kapcsolatos

és a vállalkozói készségek fejlesztése

PO2 Zöldebb Európa SO2.2 - megújuló energia

SO2.4 - éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

SO2.5 - vízgazdálkodás 

SO2.7 - biodiverzitás, a zöld infrastruktúra 

PO4 Szociálisabb Európa SO4.1 - munkaerőpiacok hatékonyabb működése

SO4.2 - oktatás, képzés és élet hosszig tartó oktatás

SO4.5 - kultúra és fenntartható turizmus

ISO1 - Jobb együttműködés EUSDR támogatása és hagyományos, intézményi együttműködést 

támogató projektek

DTP 2021-2027: Prioritások

Az egyes specifikus célkitűzések fókuszáról bővebben a DRS szeptemberi 
projektfinanszírozási konferencián bemutatott DTP prezentációban olvashatnak:
https://dunaregiostrategia.kormany.hu/sikerrel-zarult-a-6-eusdr-projektfinanszirozasi-
konferencia

https://dunaregiostrategia.kormany.hu/sikerrel-zarult-a-6-eusdr-projektfinanszirozasi-konferencia
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Interreg Central Europe 2021-2027

2-3 éves nemzetközi 
együttműködési 
projektek

Legalább 3 ország 
részvételével

80%+15% támogatás

Pályázati felhívások 
nagyjából évente

Második felhívás: 
várhatóan januárban 
(pioneer projects)

https://www.interreg-
central.eu/

https://www.interreg-central.eu/
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Interreg Central Europe 2021-2027: Prioritások

Szakpolitikai célkitűzés Specifikus célkitűzések

1. Egy együttműködés
révén okosabb Közép-
Európa (PO1)

1.1 Az innovációs kapacitások erősítése Közép-Európában
1.2 Készségek fejlesztése a közép-európai intelligens 
szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz és a vállalkozói 
tevékenységhez

2. Egy együttműködés 
révén zöldebb Közép-
Európa (PO2)

2.1 Az energiaátmenet támogatása egy
klímasemleges Közép-Európa érdekében

2.2 Az éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képesség növelése Közép-Európában

2.3 A körforgásos gazdaság előmozdítása Közép-
Európában

2.4 A környezet védelme Közép-Európában
2.5 városi mobilitás zöldebbé tétele Közép-Európában

3. Egy együttműködés 
révén még inkább 
összekötött Közép-
Európa (PO3)

3.1 A vidéki és periférikus régiók közlekedési 
kapcsolatainak javítása Közép-Európában

4. A közép-európai 
együttműködés jobb 
irányítása (ISO1)

4.1 Az integrált területi fejlődés irányításának 
megerősítése Közép-Európában 
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Interreg Europe 2021-2027
Cél: Fejlesztéspolitikai 
eszközök 
hatékonyságának 
növelése,

azok irányító 
hatóságainak vagy 
közreműködő 
szervezeteinek 
bevonásával 

Legalább 4 ország 
részvételével

80%+15% támogatás

Pályázati felhívások 
nagyjából évente

Első felhívás: nyitva 
május 31-ig

https://www.interreg
europe.eu/



2014-2020: Eredmények

Elektronikus kiadvány hazai intézmények részvételével 
megvalósult 

projektekről: 
https://regionalispolitika.kormany.hu/download/2/48/c2000

/Interreg%20Kiadvany%202021.pdf

https://regionalispolitika.kormany.hu/download/2/48/c2000/Interreg%20Kiadvany%202021.pdf


Hegyesi Béla

Pénzügyminisztérium 
Területfejlesztési Tervezési Főosztály

bela.hegyesi@pm.gov.hu
+36 1 89 60 594

+36 30 475 85 73

Köszönöm a figyelmet!


