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Magyarország és Szerbia határon átnyúló együttműködési Programja az együttműködést bemutató
projektrendezvényekkel tiszteleg az Európai Együttműködés Napja előtt
A Program hét projektjének 15 ingyenes rendezvénye várja az érdeklődőket a határ mindkét oldalán
Budapest, 2018. szeptember 6. – Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési Program az EU által társfinanszírozott kezdeményezésként idén szeptemberben és
októberben a Program hét projektje által rendezett 15 rendezvényével ünnepli az Európai
Együttműködés Napját.
A Program Közös Titkársága szeretné megmutatni a két szomszédos ország közötti határon átnyúló
együttműködés lényegét és felhívni a figyelmet arra, mekkora értéket jelentenek a térségnek az uniós
befektetések. Ezért meghívja a magyar–szerb határtérség lakosait és az érdeklődőket az idei
ünnepségre.
A látogatókat többek között szabadtéri fesztiválok, ingyenes sportrendezvények, művészeti kiállítások és
gyerekszínház várja.
A rendezvényekről a Program weboldala nyújt részletes tájékoztatást.
A rendezvényeken résztvevő és egyben a magyar–szerb határtérség kulturális örökségvédelmével,
idegenforgalmának fellendítésével, vízgazdálkodásának javításával foglalkozó projektek a következők:
ActiveGirls – „Lányok sporttevékenységének és testmozgásának támogatása”, CB Basket – „Határmenti
kosárlabda játékok”, CommonHeritage – „Együtt a közös jövőért, közös kulturális örökségünkért”,
FOLKcoolTOUR – „Népművészet és kultúra, mint turisztikai attrakció – rejtett értékek és kincsek”,
OPTI-BIKE – „A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése”, THEATRO
– „Színházi művészet, mint a gyermekek szocializációjának regionális központja”, továbbá WATERatRISK
– „A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését támogató
aszály és belvíz monitoring megoldások fejlesztése”.
A Program Közös Titkárságának vezetője, Viktor Tunić szerint: „Nem is tiszteleghetnénk jobban az
Európai Együttműködési Nappal ünnepelt területi együttműködés eredményei előtt, mint az
eredményes határon átnyúló együttműködés bemutatásával. A projektek keretében tartott
rendezvények kiváló lehetőséget kínálnak a magyar–szerb határtérség lakosságának az együttműködés
megismerésére, valamint a térségünkbe érkező uniós befektetések igazi értékének felmérésére. Nagyon
várjuk, hogy együtt ünnepelhessük ezt a különleges alkalmat”.
Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programmal az Európai Unió
jelenleg 72 projektet támogat a Magyarország–Szerbia határtérségben. Ezek a projektek a következő
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területek fejlesztését célozzák: vízgazdálkodás, határon átnyúló forgalom, idegenforgalom és kulturális
örökségvédelem, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlesztése. A projektek száma várhatóan
növekedni fog, hiszen a Program 2019-ben tervezi elindítani a Harmadik Pályázati Felhívást.
Az Európai Együttműködés Napjával minden évben szeptember 21-e körül ünneplik a különböző
európai régiók – és az Európai Unióval szomszédos országok – közötti területi együttműködés
eredményeit.
###
Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programról
Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 20142020 időszakra vonatkozó pénzügyi keretrendszerének előcsatlakozási eszköze (IPA) keretében valósul
meg. A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerén” alapulva a Program
szervezetek közötti együttműködési projekteket finanszíroz és támogat a magyarországi Csongrád és
Bács-Kiskun megyékből és a következő szerbiai kerületekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska,
Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség.
A Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének
javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést,
támogatja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, továbbá hozzájárul
környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.
További információkért látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.
További információért forduljon az alábbi szervezetekhez:
Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés
Közös Titkárság
Jelena Dašić, kommunikációs vezető
E-mail: jdasic@interreg-ipa-husrb.com; tel: +36 1 457 55 13
Külgazdasági és Külügyminisztérium, Magyarország
(a Program irányító hatósága)
Törő Zsuzsanna, programirányító
E-mail: zsuzsanna.toro@mfa.gov.hu
Európai Integrációért Felelős Minisztérium
a Szerb Köztársaság Kormánya
(a Program nemzeti hatósága)
Katarina Ginić, programkoordinátor
E-mail: katarina.ginic@mei.gov.rs
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Jogi nyilatkozat:
A jelen dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A jelen dokumentum tartalma az
Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország–Szerbia közös titkárságának helyt
adó Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. kizárólagos felelősségi körébe tartozik, és semmilyen
körülmény között sem tekinthető az Európai Unió álláspontjának.
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