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Vezetői összefoglaló 
A Románia és Magyarország határ menti régiójában található Kis és Középméretű 
Önkormányzatok (a továbbiakban: KKÖ-k) határon átnyúló együttműködésének közös 
stratégiája Élesd önkormányzatának megbízásából készült a Románia - Magyarország határ 
menti régió városai közötti közigazgatási híd projekt keretében (ROHU 179, rövidítés 
ABBTROHU). A projektben öt romániai és magyarországi KKÖ határon átnyúló partnerségének 
együttműködését az Interreg V-A Románia-Magyarország program (ROHU CBC Program) 
révén finanszírozzák. A partnerek a romániai Élesd és Margitta városok, valamint Șinteu 
község, illetve a magyarországi Berettyóújfalu és Szarvas önkormányzatai. 
A projekt elérte a fő célkitűzését azáltal, hogy javította a határ menti térségből származó öt 
önkormányzat határon átnyúló szakmai kapcsolatait, illetve hozzájárult az általuk nyújtott 
közszolgáltatások minőségéhez. Így a projekt segítette az önkormányzatokat egy olyan 
környezet megteremtésében, amely ösztönözni fogja közösségeik társadalmi és gazdasági 
fejlődését, és végül hozzájárul lakosságaik valamint a határ menti régió lakosságának életének 
javításához. 
Az EU által támogatott, határon átnyúló együttműködési (CBC) programok olyan 
finanszírozási források, amelyek a határ menti régiók fejlődésének támogatására szolgálnak a 
határon átnyúló partnerségekben megvalósított projektek révén. A jelen tanulmány és 
stratégia célja, hogy segítse a KKÖ-ket a rendelkezésre álló forrásokhoz való hozzáférésük 
javításában, a sikeresebb pályázatok benyújtásában és a határ menti régió lakói számára 
legkedvezőbb projektek megvalósításában. Ezért a KKÖ-k korábbi CBC tapasztalatainak 
mélyreható elemzését rendkívül relevánsnak tekinthető a stratégiai fejlesztés meghatározása 
során. A tanulmány és stratégia feltárja a jövőbeli kezdeményezések lehetőségeit, és 
meghatározza azokat az elemeket, amelyek szilárd alapot képezhetnek a határon átnyúló 
együttműködéshez a projekt befejezése után. Ennek elérése érdekében az elemzést és az 
ajánlásokat a vonatkozó szabályozási keret - az ERFA, a CBC és más vonatkozó rendeletek és 
dokumentumok - támasztja alá. 
A Románia és Magyarország határ menti régiójában a CBC program a 2021-2027 közötti 
időszakban folytatódik, és ennek a stratégiának az a célja, hogy meghatározza azokat a 
területeket, ahol a határon átnyúló együttműködés elmélyíthető és / vagy kiterjeszthető a 
jövőbeli programozási időszakban, különösen az ABBTROHU projektben részt vevő 
önkormányzatok szemszögéből. Jelen tanulmány végső célja annak feltárása, hogy milyen 
mértékben lehet fokozni az KKÖ-k részvételét a határon átnyúló együttműködésben és 
stratégiailag összpontosítani a közös érdeklődés tárgyát képező területekre / témákra, a 
lehető legtágabb földrajzi terület és a legnagyobb lakosság javára. 
Mivel az összes rendelkezésre álló releváns forrásból összegyűjtött, jól strukturált 
információkon alapul, a stratégia azzal a céllal lett kidolgozva, hogy jól megalapozott 
kiindulópontként, vagy akár lényeges eszközként szolgáljon a Románia és Magyarország határ 
menti régiójában található KKÖ-k közötti jövőbeni együttműködés megtervezésében és / vagy 
megvalósításában.  
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Bevezetés 

Ez a stratégiai dokumentum adatközpontú és gyakorlati ajánlásokat dolgozz ki, amelyeket 
kifejezetten a KKÖ-k számára lettek kifejlesztve az együttműködés folytatása, megerősítése 
és fokozása, valamint az EU által finanszírozott, határon átnyúló együttműködési programok 
forrásaihoz való hozzáférés javítása érdekében. A ROHU-179 projekt fő célja a határ menti 
régióban levő KKÖ-k közötti határon átnyúló kapcsolatinak erősítése volt, hozzájárulva az 
általuk nyújtott szolgáltatások minőségi szintjének javulásához. A projekt a határ menti 
térségben azonosított bevált gyakorlatokra épült, elősegítve a szolgáltatásnyújtás általános 
színvonalának és a helyi közigazgatás munkájának javítását az öt résztvevő önkormányzatban. 
A projekt tevékenységeit úgy tervezték és valósították meg, hogy javítsák a romániai és 
magyarországi települések közötti szakmai együttműködést, a határ mindkét oldalán fekvő 
helyi közigazgatás érdeklődési körével kapcsolatos témákban. A tevékenységeket úgy 
tervezték és szervezték meg, hogy minden partnerintézmény aktívan részt vegyen a 
tapasztalatcserében és a tanulási folyamatban, nem csak az általuk szervezett és 
megvalósított események és kísérleti jellegű tevékenységek során, hanem a többi partner 
által megvalósított projekttevékenységekben is.  
A partnerek közötti hasonlóságok és különbségek azonosítását követően, a stratégia a CBC 
projekt(ek) kapcsolatban észlelt hasznosságának és hatékonyságának felmérését tűzte ki 
célul, valamint a legértékesebb elemeik felismerését és alapos vizsgálatát, amely segítséget 
nyújthat az önkormányzatoknak együttműködésük megerősítésére, illetve az 
együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználásában. Ezen információk rendkívül 
hasznosnak bizonyulhatnak más közigazgatási intézmények által megvalósított projektek, 
illetve (hasonló) tematikájú projektek vagy hasonló célokkal rendelkező projektek esetében. 
A stratégia biztosíthatja a projekt eredményeinek és azok hatásának átvételét a politikai 
döntéshozatali folyamatokban helyi, regionális, illetve, esetleg és kívánatosan, nemzeti 
szinten is. Remélhető, hogy ez a tanulmány, valamint az általa beazonosított ajánlások és 
intézkedések ösztönzően fognak hatni arra, hogy szélesebb körben foglalkozzanak a témával, 
és több önkormányzatot ösztönöz majd a határon átnyúló partnerségekhez való 
csatlakozásra. Így a projekt során kidolgozott és használt dokumentumok és eszközök 
hasznosnak bizonyulhatnak a tudáshiánynak áthidalásában vagy más hasonló intézmények 
vagy hasonló (határon átnyúló) kezdeményezésekben felmerülő problémák megoldásában.  
Ennek a stratégiának a célja azoknak a területeknek a meghatározása, amelyekben a határon 
átnyúló együttműködést el lehet mélyíteni, kibővíteni és / vagy fokozni a 2021-2027 közötti 
időszakban, különös tekintettel az ABBTROHU projektben részt vevő önkormányzatok 
szempontjából. Ebben a tekintetben különösen releváns volt a kapcsolódó szabályozási keret 
- az európai ERFA, a CBC rendeletek stb. - megismerése és elemzése a projektfejlesztés és 
megvalósítás szempontjából bekövetkező változások azonosítása érdekében. Ezek a 
változások döntő hatással lehetnek a közös kezdeményezések létrehozásának és 
sikerességére - például az ERFA finanszírozási intenzitásának várható csökkenése - annak 
érdekében, hogy erős stratégiai hatásuk legyen. 
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Mindent egybevetve, a dokumentum a projekt olyan kimenetét képezi, amely nemcsak 
hozzájárul a projekt fő célkitűzéséhez, hanem eszköz is a projekt eredményeinek 
fenntarthatóságának biztosítására és megerősítésére. Ez egy közös stratégia, amely a KKÖ-k 
közötti határon átnyúló együttműködés folytatására és fokozására irányuló intézkedéseket 
határoz meg, biztosítva a hosszú és tartós együttműködésüket. E stratégiai dokumentum 
kidolgozása során az adatgyűjtés, elemzés és értelmezés leginkább jövőorientált volt. A 
múltbeli és jelenlegi helyzet elemzésével egy gyakorlati, megvalósítható és hatékony 
intézkedéscsomag lett kidolgozva empirikusan megerősített, releváns és naprakész 
információk alapján.  
Maga a dokumentum négy fejezetben tartalmazza az elemzést és a következtetéseket. A 
dokumentumokon alapuló kutatás kezdetben kiindulópontként szolgált a KKÖ-k Románia és 
Magyarország közötti CBC-ben való részvételéhez. Az azt követő fejezetek a KKÖ-k Románia 
és Magyarország közötti jelenlegi CBC-programban való részvételének részletesebb 
elemzését mutatják be. Emellett ugyanaz a fejezet tartalmazza a lefolytatott felmérés 
eredményeit és megbeszéléseit, valamint az interjúkat. Online felmérést használtunk a 
jelenlegi programban és a korábbi határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben 
részt vevő KKÖ-k tapasztalatainak összegyűjtésére. A projekt partnerintézményeinek, 
valamint a megyei és állami szintű intézményeknek, illetve a program szerveinek érdekelt 
feleivel folytatott interjúk szintén lényeges információ források voltak. Amint az elemzésből 
kitűnik, a jól strukturált és mindenre kiterjedő adatgyűjtés biztosítja, hogy az együttműködés 
további folytatására javasolt cselekvési terv adat- és valóság-orientált legyen, de e közben 
továbbra is jövőorientált maradjon. Az utolsó fejezet bemutatja a cselekvési tervet, amely 
feltárja az együttműködés lehetőségeit a nemzeti és nemzetközi környezetben bekövetkezett 
fejlemények révén, és intézkedéscsomagot mutat be, amelyek meghatározzák azok 
megvalósításának határidejét, a költségek becslését és a lehetséges finanszírozási források 
azonosítását. 
Így az önkormányzatok társadalmi-gazdasági jellemzőitől kezdve, a középtávú fejlődésre 
vonatkozó előrejelzéseik alapján, figyelembe véve az együttműködésüket befolyásoló 
kiszámítható külső körülményeket, a stratégia számos olyan beavatkozási területet 
azonosított, amelyekben a határon átnyúló együttműködés mérhető hatást gyakorolhat a 
határ menti régió fejlődésére. Ez a stratégiai dokumentum az együttműködés fejlesztési 
lehetőségeire összpontosít határon átnyúló partnerségek révén, elsősorban az ABBTROHU 
projekt megvalósításában részt vevő önkormányzatok között - Élesd város, Margitta város és 
Șinteu község Romániából, valamint Berettyóújfalu és Szarvas települések a határ magyar 
oldalán. 
Mindazonáltal a projekt eredményeinek tartósságának és transzferabilitásának biztosítása 
érdekében, a keletkezett tapasztalat és tudás összegyűjtésre, strukturálásra, értelmezésre 
került és az összes érdekelt önkormányzat számára elérhetővé lett téve. Ugyanakkor, más 
KKÖ-k tapasztalata és know-how-ja is fel lett dolgozva, annak érdekében, hogy a jövőbeni 
projektek megvalósításában akár eszközként is fel lehessen használni, a folyamatok 
lebonyolításában. Ezenkívül a stratégia kiemeli a jó gyakorlatokat a projekt megvalósítás 
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során létrehozott kapcsolatok további megerősítésére és kibővítésére annak érdekében, hogy 
a projekt befejezése után is maximális hatást és tájékoztatást lehessen biztosítani.  
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Módszertan 
 
Ez a stratégia azzal a céllal készült, hogy a projekt azon elemeit tárja fel amelyek a határon 
átnyúló együttműködésből a legeredményesebbnek és leghatékonyabbnak bizonyultak. Célja 
továbbá azon főbb akadályok azonosítása és vizsgálata, amelyekkel a KKÖ-k a CBC programok 
által nyújtott támogatások igénybevételekor vagy a projekt megvalósítása során találkoznak. 
Az akadályok elemzése után gyakorlati és életképes megoldásokat kínál azok leküzdésére. 
Így az adatgyűjtés, különösen a felmérés egyik célja a jelenlegi helyzet átvilágítása és 
elemzése, valamint KKÖ-k képességének értékelése a CBC projektek megpályázásában és 
megvalósításában, illetve a határon átnyúló intézményekkel való együttműködés 
lehetőségeinek kihasználásában. A megfigyelések és eredmények segíthetnek a jövőbeni 
együttműködésre vonatkozó gyakorlati ajánlások kidolgozásában. A gyenge pontok 
azonosítása után lehetséges intézkedéseket kínál, így a hiányosságokat beavatkozási és 
javítási lehetőségekké alakítja. 
Figyelembe véve a stratégia célját és tervezett használatát, a következő eszközöket és 
módszereket választottuk ki és alkalmaztuk annak kidolgozásában: 

 Forrás elemzés 
 A határ menti térségben a helyi közigazgatás képviselőit megcélzó kérdőívek, különös 

tekintettel a romániai Bihar megyére, valamint a magyarországi Hajdú-Bihar és Békés 
megyékre. 

 Félig strukturált interjúk az érintett szereplőkkel a határ menti térségben a határon 
átnyúló együttműködés szempontjából, hangsúlyt fektetve a fent említett három 
romániai és magyarországi megyékre. 

Az e három módszertani eszközzel összegyűjtött adatok elemzésének eredményei a jövőbeli 
kezdeményezésekre vonatkozó ajánlások alapjául szolgálnak. Hangsúlyozni kell, hogy az 
ajánlásokat kifejezetten a KKÖ-k számára lettek kialakítva, segítve őket létrehozni (vagy 
folytatni), megerősíteni és fokozni együttműködésüket, és javítani a határon átnyúló 
együttműködési programokból származó forrásokhoz való hozzáférés lehetőségét. 
 

Forrás elemzés 
 
A forrás elemzés elsősorban a nyilvános forrásokból rendelkezésre álló információk 
gyűjtésére, központosítására és elemzésére összpontosított. Ez magában foglalta a stratégia 
kidolgozása során konzultált és / vagy megkérdezett szereplőktől és érdekelt felektől kapott 
dokumentumok áttekintését is. A stratégia kidolgozásának ezen szakaszának célja az volt, 
hogy felmérje a KKÖ-k tevékenységét és körülményeit azáltal, hogy megvizsgálja őket a határ 
menti régió saját kontextusában, és azonosítja a határon átnyúló szervezetekkel való 
együttműködés lehetőségeit. Ennek elérése érdekében az elméleti elemző munka a régió 
(adott esetben) földrajzi, demográfiai, társadalmi-gazdasági, politikai és kulturális 
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összefüggéseinek, valamint az elmúlt évtizedek határon átnyúló együttműködési múltját és 
formáinak elemzését foglalta magába. 
Ebben a szakaszban az online vagy nyomtatott formában rendelkezésre álló anyagok, 
dokumentumok, nyilvántartások és információk lettek felhasználva. A felhasznált források 
közé tartoznak az alábbiak: 

 www.huro-cbc.eu – a HURO Magyarország – Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program (2007–2013) megvalósítására vonatkozó információk és 
adatok eléréséhez és megszerzéséhez 

 www.interreg-rohu.eu – az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014–2020-as 
program megvalósítására vonatkozó információk és adatok eléréséhez és 
megszerzéséhez  

 www.eur-lex.europa.eu – a 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó európai 
rendeletekkel kapcsolatos információk 

 www.portal.cjbihor.ro – A Bihar Megyei Tanács oldala, Bihar megyei szintű stratégiai 
fejlesztési irányaira vonatkozóan 

 www.hbmo.hu – A Hajdú-Bihar Megyei Tanács oldala, a Hajdú-Bihar megyei szintű 
stratégiai fejlesztési irányaira vonatkozóan 

 www.bekesmegye.hu – A Békés Megyei Tanács oldala, Békés megyei szintű stratégiai 
fejlesztési irányaira vonatkozóan 

 www.insse.ro – Románia Statisztikai Intézete, romániai releváns statisztikai adatokkal 
kapcsolatban 

 www.ksh.hu – Központi Statisztikai Hivatal, magyarországi releváns statisztikai 
adatokkal kapcsolatban  

Románia és Magyarország nemzeti statisztikai intézményei által közzétett adatok azért lettek 
felhasználva, mert ezek a legmegbízhatóbb és legjobban strukturált hivatalos 
információforrások. Mivel a legutóbbi népszámlálásra 2011-ben került sor, feltételezhető, 
hogy a lakosság mozgása miatt a helyszíni helyzet bizonyos mértékben megváltozott az elmúlt 
kilenc évben. A 2021-es népszámlálásig nehéz lenne megbecsülni mennyire drasztikusan 
változott a helyzet. Ennek ellenére a stratégia és a kapcsolódó kutatás és elemzés mindkét 
ország statisztikai hivatalának adatait felhasználta, azzal a megjegyzéssel, hogy valószínűleg 
vannak különbségek a (2011-ben mért) demográfiai adatok és a jelen helyzet között - amelyet 
pontosan a 2021-es népszámlálás során fognak rögzíteni. 
Elsősorban az önkormányzatok - a projektpartnerek - helyi fejlesztési stratégiáinak tartalma 
került elemzésre az öt önkormányzat közötti (széles) konvergencia területeinek 
meghatározása érdekében, hogy ezáltal a további beavatkozások, közös együttműködések és 
jövőbeli együttműködések lehetőségei meg legyenek határozva. Az elemzés a 2021-2027 
közötti időszakra vonatkozó stratégiai dokumentumok felhasználását tűzte ki célul, de ezek a 
dokumentum kidolgozásakor nem álltak rendelkezésre. Ezért a 2014–2020 közötti időszakra 
rendelkezésre álló stratégiai dokumentumokat használtuk fel, amelyek általános betekintést 
tettek lehetővé. Ezek segítettek az egyes részt vevő önkormányzatok társadalmi-gazdasági és 
kulturális kereteinek megértésében, felfedve az általános fejlődési irányokat és a 
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beavatkozási területek meghatározását. Meg kell jegyezni, hogy az előbb említett okok miatt, 
a rendelkezésre álló helyi fejlesztési stratégiák és egyéb dokumentumok napról napra 
elavultabbak. Ezért fennáll annak a kockázata, hogy a stratégia megállapításai és ajánlásai 
elvesztik relevanciájukat. A probléma orvoslása érdekében a stratégia szerzői a legfrissebb 
információk megszerzésére koncentráltak az önkormányzatok képviselőivel folytatott 
interjúk során, valamint a velük folytatott konzultációk és együttműködés során. 
Az adatgyűjtés további módszertan eszközei a felmérés és az interjúk voltak.  
 
 

Kérdőív 
 

Az elemzéshez szükséges mennyiségi adatok begyűjtése mellett a CBC hatékonysága és 
hatása a legalaposabban a kvalitatív adatok elemzésével mérhető és vizsgálható. A célzott 
lekérdezés lehetővé teszi a jövőbeni előrejelzések, az együttműködési ötletek és 
kezdeményezések jobb beazonosítását. Ennélfogva felmérési kérdőív készült a Bihar, Békés 
és Hajdú-Bihar megyék önkormányzatainak képviselői számára. Kifejezetten azon KKÖ-k 
számára készült, amelyek vagy határon átnyúló együttműködési projekteket hajtottak végre, 
vagy amelyeknek lehetősége lenne pályázni ezekre. A felmérés megtervezése során számos 
kritérium lett figyelembe véve a válaszok megfelelő számának biztosítása érdekében: 

 A kérdőív kitöltése ne haladja meg a 10 percet, illetve a kérdőív kitöltési arányának 
ösztönzése érdekében a kérdések többsége zártkérdés legyen (előre meghatározott 
válaszlehetőségekkel). Ennek érdekében egy online felmérésre esett a választás, mely 
struktúrája alkalmazkodik a válaszadó által nyújtott információhoz.  

 Alkalmazkodó struktúrájú kérdőív – a korábban megadott válaszok alapján jeleníti 
meg a következő kérdéseket - így csak az egyes válaszadók egyedi helyzetére és 
korábbi válaszaira szabott releváns és alkalmazható kérdéseket jelenít meg. Mivel csak 
a válaszadó helyzetére alkalmazható kérdéseket tesz fel, kihagyva a nem releváns 
kérdéseket, nem gyakorol fárasztó hatást a válaszadókra, és megelőzi a nagy arányú 
lemorzsolódást. Összesen 31 kérdés lett megtervezve, de a beépített 
alkalmazkodóképesség miatt 15 vagy 26 alkalmazható és releváns kérdés jelenik meg 
a válaszadók számára.  

 A kérdőív nyitott és zárt kérdéseket is használ a begyűjtött információk 
központosításának és strukturálásának megkönnyítése érdekében, miközben lehetővé 
teszi a válaszadók számára, hogy az adott körülményekre vonatkozó információkat 
szolgáltassanak.  

A kérdések úgy lettek szerkesztve és kialakítva, hogy áttekintést nyújtsanak a határon átnyúló 
együttműködés jelenségéről és annak a régióban történő megnyilvánulásáról, miközben 
megállapítják azokat a témákat, amelyek további vizsgálatot igényelnek. Bár a múlt és a jelen 
ismereteire épül, a felmérés mégis jövőorientált. Másképp fogalmazva, a kérdések úgy lettek 
megtervezve, hogy végső soron elősegítsék a jövőbeli fellépésre és beavatkozásokra 
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vonatkozó ajánlások megfogalmazását a múltbeli vagy jelenlegi körülmények megértése 
mellett. A felmérés négy részből állt: 

1. Általános információk a válaszadó önkormányzatokról  
2. Általános információk, amelyek tükrözik a válaszadó intézmények határon átnyúló 

együttműködési tapasztalatait  
3. A KKÖ-k értékelése és véleménye a határon átnyúló együttműködés hasznosságáról 

és hozzáadott értékéről, valamint a fő akadályok, amelyeket a KKÖ-knek le kell 
győzniük és amelyekkel meg kell küzdeniük a határon átnyúló együttműködési 
projektek kezdeményezése és megvalósítása érdekében 

4. A határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos tervek és előrejelzések (2021-2027) 
A felméréshez készült kérdőív a dokumentum végén tekinthető meg - az I. Mellékletben 
található teljes egészében. 
A vonatkozó szakirodalom és dokumentumok elolvasása és elemzése után a kérdőív tartalmát 
a szakértői csoport javasolta, és intenzív konzultációk során véglegesítette. A válaszadók 
kiválasztása és a kérdőív terjesztésének módja kulcsfontosságú tényező a realitást tükröző, 
pontos és releváns adatok megszerzésében. Figyelembe véve a korábbi CBC programokban 
projekteket megvalósító KKÖ-k számát, és az összegyűjtött adatok legmagasabb szintű 
relevanciájának biztosítása érdekében, a felmérés nem volt elérhető a nyilvánosság számára. 
Ehelyett hógolyó módszer segítségével került terjesztésre a kérdőív. Tekintettel a projektben 
részt vevő partnerszervezetek jellemzőire és a felmérés céljára, a következő megközelítés lett 
alkalmazva a felmérés válaszadóinak kiválasztására:  

 Olyan Bihar, Békés és Hajdú-Bihar megyei önkormányzatok, amelyek részt vettek már 
határon átnyúló projektek megvalósításában,  

 Adott esetben a program támogatható területének megyéiben található, hasonló 
jellemzőkkel rendelkező önkormányzatok, a korábbi, határon átnyúló együttműködési 
tapasztalatoktól függetlenül. 

A felmérés tényszerű és releváns empirikus adatok megszerzésére lett felhasználva, egy 
nagyon konkrét célra - ajánlások és intézkedések megfogalmazására a jövőbeni CBC 
együttműködést illetően. E célból elegendő lenne egy olyan 20 KKÖ-ből álló minta, amely 
megvalósított már CBC projekteket. A három említett megyében a KKÖ-k száma 256 (Bihar - 
100; Békés - 75; Hajdú-Bihar - 81), míg a felmérés keretében válaszadó száma 27, melyből 
három a romániai Szatmár megyéből származik. E három önkormányzat válasza kontrollként 
lett felhasználva, annak érdekében, hogy beazonosítható legyenek az esetleges különbségek 
vagy eltérések a válaszok többségétől. Az ilyen eltéréseket, amelyeket a szerzők megfigyeltek, 
a jelen dokumentumban megfelelő módon jelezték.  
A felmérési mintát jobban meg lehet érteni és ki lehet értékelni földrajzi szempontból. Amint 
az a ROHU Program honlapján közzétett információkból kitűnik, összesen 31 KKÖ, 15 a 
Romániában található Bihar megyéből és 16 a magyarországi Hajdú-Bihar és Békés 
megyéből, vesz részt 22 CBC projekt megvalósításában (2019. szeptember 26.-i adatok). Ez 
azt jelenti, hogy a három megyéből a KKÖ-k teljes számának 12% -a, azaz a 256 KKÖ-ből 31, 
működik együtt az ERFA-támogatások révén a ROHU CBC Programon keresztül. 
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Amint ez fentebb is említésre került, a stratégia kidolgozása során végzett felmérésben 27 
KKÖ vett részt. Az önkormányzatok számának 10% -át kitevő felmérési minta reprezentatív 
és elegendő az empirikus megerősítéshez és a megfigyelések és következtetések 
alátámasztásához. A 27 válaszadó KKÖ többségének (70%) van tapasztalata a CBC projektek 
megvalósításában, így válaszaik meglehetősen relevánsak a stratégia kidolgozása 
szempontjából. 
Összességében, a felmérés mintája biztonságosan felhasználható következtetések levonására 
a KKÖ-k CBC programra vonatkozó gyakorlatáról és tapasztalatairól a régióban. Ez 
kombinálható más összegyűjtött információkkal empirikusan megerősített és adat alapú 
ajánlások megfogalmazására. Természetesen az ilyen megállapításokat és ajánlásokat csak 
óvatosan lehet általánosítani az egész régió KKÖ-ire. Ugyanakkor egy szélesebb körű elemzés, 
amely magában foglalna több KKÖ-t, és amely a két ország releváns szereplőinek szélesebb 
körét célozna meg, szintén hasznos és ajánlott lenne, de ez túllép a jelen feladat körén. Annak 
ellenére, hogy adatközpontú, a stratégia nem terjed ki az egész régió alapos elemzésére, 
hanem arra a három megyére és KKÖ-re összpontosít, amelyek érdeklődnek a CBC 
programokban való részvétel iránt vagy aktívak azokban. 
Ennek nagyon praktikus a célja. A felmérés adatainak elemzése a hasonlóságok feltárására 
törekszik - olyan problémák és jelenségek, amelyek többszörösen megjelennek az 
adathalmazban. A minták, a (újra) megjelenő jelenségek halmazának értelmezése 
nélkülözhetetlen a jövőbeli fellépésre és beavatkozásokra vonatkozó ajánlások 
megfogalmazásában - az érdekelt KKÖ-kel való jövőbeni együttműködéshez vagy mások 
érdeklődésének felkeltéséhez. A CBC projektekben részt vevő múltbeli és jelenlegi partnerek, 
valamint a potenciális jövőbeli partnerek felmérése elősegítheti közös álláspontok 
kialakítását - olyan széles álláspontok, amelyek felölelik az egyes önkormányzatok 
sajátosságait és jellegzetességeit. Ez a módszer hasznosnak bizonyulhat a partnerkeresés 
során, de a jövőbeli CBC programra vonatkozó együttes vagy közös álláspontok kialakításában 
is, amely nagyon fontos a 2020. évre vonatkozóan. Ez viszont elősegítheti a KKÖ-ket abban, 
hogy amikor a CBC jövőjéről beszélünk ebben a régióban, proaktívabbá váljanak érdekeik 
képviseletében és érvényesítésében.  
A felmérés fontosnak bizonyult egy közös platform beazonosításához, az összes éríntett 
önkormányzat számára, amely a jövőbeni kezdeményezésekben összefogó erőként 
működhet. Másképpen fogalmazva, a kérdőív feltárta azokat a jelenségeket, amelyek az 
önkormányzatok nagy részére releváns. Míg a kérdéseket az ilyen homogenizáló tényezők és 
jelenségek azonosítására tervezték, a különbségek feltárására is törekedtek. Nevezetesen, a 
határon átnyúló megközelítés felfedheti a partnerszervezetek közötti különbségeket is, 
mivel minden partner eltérő demográfiai jellemzőkkel rendelkezik és/vagy eltérő társadalmi-
történeti háttér jellemző rá, így meghatározott, különböző körülmények között működik, 
függetlenül a szoros földrajzi közelségtől. A partnerségek határon átnyúló kialakulásának 
velejáró sokszínűsége és eltérő perspektívái, amennyiben bölcsen vannak megközelítve, 
felgyorsíthatják a fejlesztést és az innovációt, szolgálhatják a tapasztalatok és a tudás 
cserét, megerősítve a partnerségi kapcsolatokat és javítva a lakosság életkörülményeit.  
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Ezért a felmérés és a konzultációk nélkülözhetetlennek bizonyultak az olyan információk 
feltárásában és összegyűjtésében, amelyek nem merültek fel a dokumentumelemzéseknél, 
illetve nem egészítették ki azokat. A felmérés anonim volt, de e közben az önkormányzatok 
önként megadhatták a településeik nevét. A válaszok különösen értékesek voltak az 
önkormányzatok működésének körülményeinek, akadályainak és ezek megoldásának 
megértésében. A többi eszköz révén nyert adatokat a kérdőíveken keresztül összegyűjtött 
információkkal kombináltuk. A kérdőív feltárta, hogy a határon átnyúló együttműködés mely 
elemeit és / vagy tevékenységeit tekintik a leghasznosabbnak és leghatékonyabbnak az 
önkormányzatok, illetve mely jelenségeket érzékelik és tapasztalják meg a fő akadályként.  
A KKÖ-k körében végzett felmérésben való részvétel és az általuk adott válaszok biztosítják, 
hogy a stratégia adatalapú, valóság vezérelt és kifejezetten a határ menti régió kis és közép 
méretű önkormányzatainak készült. Összességében, a megkérdezett önkormányzatok 
válaszai döntő jelentőségűek voltak a stratégia megtervezésében és a romániai és 
magyarországi kis és közép méretű önkormányzatok közötti együttműködés javítását, 
bővítését vagy fokozását célzó intézkedések megfogalmazásában.  
 

Interjúk 
 

A kérdőívre adott válaszok összegyűjtése és elemzése mellett a határon átnyúló 
együttműködési program megvalósításában releváns szereplőkkel készített interjúkat is 
felhasználtunk a stratégia kidolgozásához. Az interjúk félig strukturáltak voltak. Egyrészt a 
félig strukturált interjú alkalmazása biztosította azt, hogy a fő témákat megvizsgálják, 
valamint hogy az összegyűjtött adatok minimális egységességet mutassanak. Az adatok 
egységessége megkönnyíti az adatok kódolását és összehasonlítását. Másrészt a félig 
strukturált interjúk rugalmasak, lehetővé téve az interjúalanyok véleményének, 
megfigyeléseinek és ajánlásainak kifejezését, helyzetük, szerepük vagy tapasztalataik 
sajátosságai alapján. Így az ilyen típusú interjúk elengedhetetlennek bizonyultak a régióról és 
a CBC-programról alkotott, jól strukturált, de egyben széles kép megformálásához, különböző 
szemszögből megközelítve. Az interjúk betekintést nyújtanak a CBC programban részt vevő 
szereplők szerepvállalásában, munkájába és szemléletében, amelyek sok tényezőtől függően 
átfedhetik egymást vagy eltérhetnek egymástól. A legfontosabb azonban az, hogy a 
perspektívák sokszínűsége teljes és részletes képet alkot a térségről és a térségben zajló CBC 
programról. Az interjúk célja a kérdőívekkel összegyűjtött információk elmélyítése, bővítése 
és részletesebb feltárása is volt. Az interjúk felbecsülhetetlen forrást jelentenek a jövőbeli 
ajánlások megfogalmazásában is, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatok 
megerősítésére. Ebből a célból az öt partner önkormányzat polgármestereivel, a három 
megye városaiban és településeiben működő legaktívabb önkormányzatainak 
polgármestereivel, valamint a programirányításban részt vevő hatóságok képviselőivel 
készültek interjúk.  Az elmélyített információgyűjtés céljából egy sor fő kérdés lett felvázolva, 
amelyek alkérdésekkel vagy kiegészítő kérdésekkel lettek kiegészítve az interjúk során . A fő 
kérdések az alábbiak voltak: 
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 Melyek a legfontosabb akadályok a kis és közepes önkormányzatok közötti határon 
átnyúló kapcsolatainak kialakítására a román-magyar határ régióban? 

 Melyek a legfontosabb kihívások, amelyekkel a kis és közepes önkormányzatok 
szembe kell nézzenek a határon átnyúló együttműködési pályázatok megvalósításban 
(adminisztratív, pénzügyi kapacitás, stb)? 

 Melyek azok a területek, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek a kis és 
közepes önkormányzatok határon átnyúló együttműködés szempontjából? 

 Mennyire megvalósíthatónak és jótékonynak tartja a következő programban új 
eszközök alkalmazását (ex. ITI, Small Project Fund, stb.)? 

 Ki tudna emelni kis és közepes önkormányzatokat amelyek kifejezetten jól teljesítettek 
a határon átnyúló együttműködési projektek területén (projektek száma, elért hatás, 
stb.)? 
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Adatgyűjtés 
 
Amint az a fejezet elején is olvasható, az adatok és a releváns információk gyűjtésének első 
szakasza a dokumentum-alapú adatgyűjtés volt. A pályázati formanyomtatvány és a 
benyújtott jelentések adták a kiindulási pontot a határon átnyúló együttműködési projekt 
legfontosabb jellemzőinek meghatározásához: céljainak, tevékenységeinek, ütemtervének, 
fontosságának és relevanciájának, időtartamának és méretének, valamint a partnerség 
felépítésének szempontjából, hogy csak néhányat említsünk. A projekt során létrehozott 
dokumentumok és kiadványok különös jelentőséggel bírnak a közös munka és tevékenységek 
eredményeinek elemzésében. A projekt témájának felismerése és annak általános, földrajzi, 
gazdasági és társadalmi-kulturális összefüggéseinek megértése után az elemzés kiterjedt az 
érintett megyékre, valamint a Románia és Magyarország közötti CBC program (múltbeli és 
jelenlegi) történelmére és főbb jellemzőire. 
A projekt partnerek aktívan hozzájárultak ennek a tanulmánynak az elkészítéséhez, nemcsak 
aktív érdeklődésük kifejezésével, hanem észrevételeik, ajánlásaik önkéntes közlésével, 
valamint azáltal is, hogy kitöltötték a kérdőívet és részt vettek az interjúkon. Az összes partner 
aktív szerepet vállalt a kérdőív kitöltésében, tovább terjesztésében, valamint információ 
szolgáltatással és idő ráfordítással a konzultációk alatt. Az ilyen elkötelezettség és átadás azt 
mutatja, hogy a partner szervezetek elkötelezték magukat a projekt és annak eredményei 
mellett, de azt is, hogy érdekli őket ennek vagy hasonló kezdeményezéseknek a jövője. 
Így 2019. novembere és decembere a rendelkezésre álló dokumentumok kutatásra, 
adatbányászásra és elemzésre volt szánva a kontextus megértése, a kérdőív kérdések és 
interjúkérdések felvázolása, és a megfelelő és releváns válaszadói csoportok beazonosítása 
érdekében. A kérdőív kérdéseit december közepén lettek megfogalmazva. Ezek tesztelése és 
finomhangolása biztosította, hogy relevánsak és jól célzott kérdések kerüljenek a kérdőívben, 
amelyek segítenek megvilágítani a legfontosabb témákat, valamint a figyelmet és 
beavatkozást igénylő akut vagy krónikus problémákat. A magyarországi helyi önkormányzati 
választások, majd a karácsonyi és újévi ünnepek után a kérdőív alapos tesztelésére, majd 
kitöltésére került sor. 
Az interjúk személyesen, a téli ünnepek után, az előzetesen elkészített ütemterv szerint 
készültek.  



 

15 
 

Általános információk és rövid történelmi áttekintés a Románia ée 
Magyarország határ régiójában zajló határon átnyúló 
együttműködésről 

 

Bevezetés 
 

Mint korábban kifejtettük, a stratégia célja a határokon átnyúló együttműködés 
dinamikájának elemzése a határ menti régióban található KKÖ-k szintjén. Pontosabban a 
dokumentum arra törekszik, hogy meghatározza azokat a területeket, ahol a CBC rendelkezik 
a legnagyobb potenciállal ahhoz, hogy hozzájáruljon a Románia és Magyarország határmenti 
térség integrált fejlesztéséhez, illetve hogy konkrét javaslatokat tegyen az együttműködés 
elmélyítésének irányaival kapcsolatban. 
Annak ellenére, hogy a határokon átnyúló együttműködésnek több dimenziója és 
megnyilvánulási formája is van, figyelembe véve a jelenlegi projekt és a partnerszervezetek 
sajátosságait, javasoljuk, hogy a stratégiát elsősorban azon fejlesztési lehetőségek feltárására 
irányítsuk amelyeket a határon átnyúló együttműködési program biztosít, az Európai Unió  
finanszírozásával. Az erre vonatkozó egyik fő érv a Program stabil jellege, amely egyértelműen 
meghatározza az együttműködés intézményi és pénzügyi keretét, illetve lehetővé teszi a 
jövőbeli lehetőségek reális tervezését. 
Figyelembe véve a partnerszervezetek sajátosságait, a stratégia a NUTS3-régiók (Bihor, Békés 
és Hajdú-Bihar megyék) tapasztalataira összpontosít, természetesen anélkül, hogy figyelmen 
kívül hagynánk a többi NUTS3-as Románia - Magyarország határrégió településeinek 
tapasztalatait és hozzájárulását. Ezen felül, figyelembe véve a partnerek jellemzőit és a 
projekt fókuszpontját, a stratégia rögzítette és elemezte a kis- és közepes önkormányzatok 
tapasztalatait. 
Közigazgatási szempontból a települések városok és falvak kategóriába sorolhatók: Románia 
Oraș és Comuna, valamint Magyarország és Város és Község. A kis- és közepes méretű 
település (KKÖ) kategóriája mindkét közigazgatási kategóriát magában foglalja: város és falu. 
A kis és közepes önkormányzat fogalmának meghatározása a „TOWN - Kis és közepes méretű 
városok” projekt kritériumain alapul, amelyet a belgiumi Leuven Egyetem irányítása alatt 
hajtanak végre az ESPON Program keretében. Ennek megfelelően a kis és közepes méretű 
településeket az 50 000 lakosnál kisebb települések közigazgatásának kell tekinteni. Bihor, 
Békés és Hajdú-Bihar megyék településeire történő alkalmazás esetén ez azt jelenti, hogy 
ennek a besorolásnak alapján az összes település - Nagyvárad, Békéscsaba és Debrecen 
kivételével - a stratégia célcsoportja. 
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Románia és Magyarország közötti határokon átnyúló együttműködés: elemzés 
 
A határokon átnyúló együttműködés a román-magyar határrégióban távoli eredetű, sok 
társadalmi-gazdasági tényezőn alapszik, és a földrajzi közelség tovább erősíti. A kommunista 
időszakban a kétoldalú kapcsolatok gyakorlatilag a központosított állampolitikák 
monopóliumát képezték, mikró szinten és egyedi esetekben kiegészítve az úgynevezett kis 
határforgalommal. A magántőke hiánya, illetve az emberek szabad mozgásának korlátozása 
miatt a határokon átnyúló együttműködés szinte nem létezett. Az 1990-es évek mélyreható 
átalakulások időszakát jelentették Romániában és Magyarországon egyaránt. Ebben az 
időszakban a határokon átnyúló kapcsolatok jelentősen fokozódtak, főleg a forgalmi 
korlátozások feloldása miatt, ami mélyebb együttműködési kapcsolatok lehetőségeit 
teremtette meg. 
Így jöttek létre az első határon átnyúló intézményi kapcsolatok, amelyeknek az 
önkormányzatok szintjén történő megnyilvánulásának legfontosabb formáját a határ mindkét 
oldalán a helyi közigazgatási intézmények által aláírt testvértelepülési megállapodások 
képviselték. Ezen megállapodások keretében közös fellépések kezdeményezésére került sor, 
amelyek során kapcsolatot létesítettek a határok mindkét oldalán élő közösségek és 
szervezetek között. Ezek rendkívül eltérőek dimenziójuk és tartalmuk szempontjából, sok 
helyzetben az érintett intézmények szintjén pillanatnyilag rendelkezésre álló erőforrásoktól 
(emberi és anyagi erőforrások) függtek. Ezért fenntarthatóságuk a legtöbb esetben kétséges 
volt, és csak néhány esetben nyilvánultak meg konkrét tevékenységekben. 
 
Az Európai Unió által finanszírozott együttműködési programok - Phare CBC programok 
 
Kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedekben a határokon átnyúló intézményi kapcsolatok 
ösztönzésének legfontosabb eszközét a kis és közepes önkormányzatok szintjén az Európai 
Unió finanszírozási programjai képviselték. Első szakaszban a határokon átnyúló 
együttműködést a Phare CBC program finanszírozta, amely akkoriban volt az első Közösségi 
eszköz, amely a határokon átnyúló kapcsolatok támogatására irányult, két nem EU-ország 
között. A Phare program az EU azon három előcsatlakozási pénzügyi eszközének egyike volt, 
amelyet Közép- és Kelet-Európa tagjelölt országainak támogatására hoztak létre az Európai 
Unióhoz való csatlakozás előkészítése során. 
Az eredetileg 1989-ben létrehozott Phare program 10 országot segített a gazdasági 
szerkezetátalakítás és a politikai változások idején: Cseh Köztársaság, Észtország, 
Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Bulgária és Románia. 
Azon országok mellett, amelyek később EU-tagországokká váltak, a Phare 2000-ig a Nyugat-
Balkán országait is magában foglalta. Ennek három célja volt. Az egyik az államigazgatás és az 
intézmények megerősítése az Európai Unión belüli hatékony működés érdekében, így 
hangsúlyozva a közintézmények szerepét és fontosságát a változtatások végrehajtásában. 
Ezen kívül az úgynevezett „kisebb” vagy „puha” projektek mellett a Phare pénzügyi 
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támogatást nyújtott a nagy infrastrukturális projektekhez is, amelyek nagyobb láthatósággal 
bírtak. 
Az 1996-2003 közötti időszakban e program révén 62 millió eurót különítettek el a román-
magyar határrégióra (34 millió euró a magyar oldalon és 28 millió euró a román oldalon). A 
program földrajzi területe négy határ menti megyét foglalt magában a román oldalon (Temes, 
Arad, Bihar és Szatmár), illetve a négy magyar határ menti megyét (Csongrád, Békés, Hajdú-
Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg). Ez a területi lefedettség nem változott azóta és valószínű 
hogy fog változni, így megmarad a következő programban is. 
A Phare CBC forrásokat különféle szakmai területeken használták fel. A román oldalon többek 
között a Cenad – Kiszombor határátkelőhely infrastruktúrájának kiépítése, a Suplacu de 
Barcău-i tározótó építése, szatmárnémetiben a főút vasúti átkellőjét Petea határátkelőhely 
felé, vagy az aradi kiállítási központ építése. Magyar oldalon a Phare CBC forrásokból 
rehabilitálták a Csengersima határátkelőhelyet, újjáépítették a román átkelőhely felé vezető 
országutat Battonyától Orosházáig, beruháztak a Körös-völgyi árvízvédelmi 
infrastruktúrájába, hogy csak a legfontosabbakat említsük meg. 
A nagyobb figyelmet keltő projektek mellett a Phare program kisebb projekteket is 
finanszírozott, amelyek nagyszerű lehetőséget jelentettek a kisebb intézmények és civil 
szervezeteknek kiegészítő források elérésére. Így 2000 óta a Phare CBC Románia-
Magyarország program magában foglalta az úgynevezett Kisprojektek Alapot is (a román oldal 
teljes éves támogatási kerete 550 ezer euró volt), amely kis léptékű, határokon átnyúló 
együttműködési kezdeményezéseket támogatott. Ez a lehetőség jelentős lendületet adott a 
határokon átnyúló intézményközi kapcsolatok megerősítésének, mind a helyi közigazgatás, 
mind a nem kormányzati szervezetek szintjén, tekintettel arra, hogy partnerségi 
megállapodásokon alapult és határokon átnyúló jelentőségű tevékenységek elvégzését 
jelentette. 
A 2004-es magyarországi csatlakozás az Európai Unióhoz, majd a 2007-es Románia 
csatlakozása, új lendületet adott a határokon átnyúló együttműködésnek, mivel az Európai 
Unió ezen a téren finanszírozott együttműködési programjai az előző időszakhoz képest 
messze meghaladó forrásokból részesültek, és ugyanakkor szélesebb szakmai témakörök 
lettek elérhetőek. A Phare CBC 2004–2006 programnak összesen 20 millió EUR-t különítettek 
el a román oldalon. A magyar oldalon, ahol Magyarország EU-csatlakozása után a program 
megnevezése INTERREG lett, a három évre elkülönített összeg 32 millió euró volt. Látható, 
hogy az erre az időszakra rendelkezésre álló pénzügyi források szinte felértek a korábbi, 7 éves 
időszakra elkülönített összegekhez. 
 
Európai Unió által finanszírozott együttműködési programok - Határokon átnyúló 
együttműködési programok az Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztül 
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Magyarország – Románia határon átnyúló együttműködési program (2007–2013) 
(HURO) 
Románia 2007-es Európai Unióhoz való csatlakozását követően a határokon átnyúló 
együttműködés ösztönzésére irányuló európai alapok mechanizmusa radikálisan átalakult, a 
2007-2013 közötti Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
bevezetésével. Így a pénzügyi előirányzatokat közösen állapították meg, országonkénti 
elosztás nélkül, egy közös forrásból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. Új 
mechanizmusokat vezettek be az alapok kezelésére programszinten, például a Közös Irányító 
Hatóságot, a Közös Technikai Titkárságot, illetve közös végrehajtási szabályokat. Továbbá új 
elemeket vezettek be a szorosabb együttműködés ösztönzésére projekt szintjén is: a 
projekteket a határ mindkét oldalán lévő partnereknek közösen kellett kidolgozniuk és 
végrehajtaniuk (az előző időszakra jellemző tükörprojektekhez képest), és bevezetésre került 
a Projektvezető elve is, amely szerint az egyik érintett partner vállalta a felelősséget a 
projektek koordinációjáért a határ mindkét oldalán. 
A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezések támogatására rendelkezésre álló 
forrásokat szintén jelentősen kiegészítették, a 2007–2013 közötti időszakra az ERFA-ból 211 
millió EUR-t különítettek el. Ehhez hozzáadódott a két kormány és a projektekben részt vevő 
partnerek társfinanszírozása, 37 millió EUR összegben. 
A programot mind állami intézmények, mind magánjogi, nem kormányzati szervek számára 
szánták, együttműködési projektek formájában, 9 tevékenységi területen: közlekedés, 
kommunikáció, környezetvédelem, gazdasági fejlődés, kutatás-fejlesztés, oktatás és 
munkaerőpiac, egészségügy és kockázatkezelés, illetve a közösségek közötti együttműködés. 
2007 és 2013 között összesen több mint 450 projektet finanszíroztak, a kedvezményezettek 
között a határ menti régió számos önkormányzata is található volt. 
A jelen dokumentum tárgyát képező stratégia szempontjából különösebben a Bihar, Békés és 
Hajdú-Bihar megyében működő kis- és középkorú önkormányzatok bevonását elemeztük. Ezt 
a megközelítést relevánsnak tekintettük, mivel az ebben az időszakban szerzett tapasztalatok 
meggyőzőek a közigazgatás bevonását illetően a határon átnyúló együttműködési 
projektekbe. Az említett időszak tapasztalatai szintén kiindulópontként szolgálhatnak a jövőre 
vonatkozó stratégiai megközelítés kidolgozásához, figyelembe véve, hogy az ilyen típusú 
finanszírozási mechanizmusok és a különös szabályozási keretek valószínűleg hasonlóak 
maradnak. 
A 2007-2013-ban végrehajtott projektek elemzése alapján megállapítottuk, hogy Bihar, Békés 
és Hajdú-Bihar megyei kis és közepes települései reszt vettek a CBC Magyarország-Románia 
2007-2013 program keretében megvalósuló 56 együttműködési projekt végrehajtásában. 
Ezeknek a projekteknek a teljes költségvetése csaknem 39 millió euró volt, ami átlagosan 
közel 700 000 euró / projekt. A projektek értéke természetesen nagyon különbözött, a 
partnerek számától, a projekt témájától, valamint a projekt sajátosságától függően 
(infrastrukturális elemmel vagy anélküli). 
Miközben a legtöbb projektet legalább 2 intézmény bevonásával hajtották végre - 36 ilyen 
projekt, egyidejűleg számos olyan kezdeményezés történt amely nagyobb számú partnert 



 

19 
 

vonzott, ami azt jelenti hogy a projektek több mint 35% -át legalább három intézmény hajtotta 
végre (lásd az 1. ábrát). A maximális szám 6 partner volt, két környezetvédelmi, illetve egy 
kerékpárút építésre irányuló projekt esetében érték el.  
Megállapítható, hogy általában a partner megyék helyi hatóságai inkább a szoros és szűk 
együttműködést részesítették előnyben, csak a kérdéses témához kapcsolódó szervezetek 

bevonásával. Ez a megközelítés biztosította az erőforrások és a szakértelem koncentrálódását, 
de hozzájárult a projektek végrehajtásához kapcsolódó adminisztratív erőfeszítések 
csökkentéséhez is. 24 projekt (tehát a teljes szám körülbelül fele) esetében a hasonló 
hatóságon kívül a határ másik oldalán más típusú intézmények kerültek bevonásra (megyei 
tanácsok, megyei központok önkormányzatai, más közintézmények, a projekt témakörébe 
szakosodott NGO-k stb.). Csak 14 projektet hajtottak végre csak a határ egyik oldalán található 
önkormányzat részvételével – a teljes szám 25%-át tették ki azok a projektek amelyekben az 
ilyen intézmények vettek részt. Az elemzett projektek közül 42 esetben valósultak meg KKÖ-
vel mint projektvezető - 28 Romániából és 14 Magyarországról. 
Az ABBTROHU projektben részt vevő partnerintézmények közül a Berettyóújfalui 
Önkormányzat kiemelkedik a HURO Programban, amely 3 projektben a projektvezető 
szerepét töltötte be. Az egyikben a partner Margitta Önkormányzata volt. Ezeken kívül a jelen 
projekt végrehajtásában részt vevő egyik partner sem vett részt a HURO programban.  
A projektek célkitűzéseit tekintve, kiemelkednek a közlekedési projektek. A térségben 
összesen 18 ilyen projekt valósult meg, amelyek közül nyolc esetben a cél a beruházások 
műszaki dokumentációjának elkészítése volt, egy projekt a Békés és Bihor megye közötti 
vasúti összeköttetés helyreállításának lehetőségét és megvalósíthatóságát vizsgálta, 9 pedig 
a tényleges beruházások megvalósítására irányult, a határ menti régió mobilitásának javítása 
érdekében. 
A közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó projektek mellett, számos olyan projektet is 
találtunk, amelyek célja a gazdasági fejlődés és a közösségek közötti együttműködés 
támogatása (mindkettő 9 projekttel rendelkezik). A gazdasági fejlődés témakörben 
megvalósuló projektek elsősorban a határ mindkét oldalán rendelkezésre álló specifikus 
információk mennyiségének és minőségének növelésére összpontosítottak, illetve a 
határokon átnyúló gazdasági együttműködést támogató (különösen az üzleti inkubátorok) 
infrastruktúra-elemeinek fejlesztésére. A közösségek közötti, határokon átnyúló 
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együttműködés ösztönzése a legtöbb esetben a kulturális rendezvények szervezésében 
nyilvánult meg, ám ezek tartalmaztak elemeket a különféle témakörökkel kapcsolatos 

információcsere ösztönzésére is (turizmus, közszolgáltatások stb.) 
Tekintettel a jelen dokumentum témájára, érdemes megemlíteni, hogy 3 projekt a határ 
menti régió digitalizálására irányult, amelyek elsősorban a szélessávú hálózat fejlesztésének 
előkészítését célozták meg, de a régió digitális készségeinek szintjének javítására is 
összpontosítottak. 
A projektben részt vevő partnerek szempontjából fontos tényező lehet a HURO program 
keretében végrehajtott műveletek eredményeinek fenntarthatósága. Ezért a stratégia 
kidolgozásakor figyelembe vettük a projektek fenntarthatóságával kapcsolatos 
szempontokat, információkat gyűjtöttünk a beruházások alakulásáról a projektek 
végrehajtásának befejezését követő időszakban. 
 

Interreg V-A Románia-Magyarország 2014-2020 közötti határokon átnyúló 
együttműködési program (ROHU) 
 

A 2007–2013 közötti Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programot a 
Románia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program folytatta a 2014–2020 
közötti időszakban. Az új program megőrizte az előzőnek a főbb jellemzőit, strukturális 
felépítését a vonatkozó európai szintű rendeletekkel összhangban. A program rendelkezésre 
álló költségvetése 189 millió euró ERFA-alapból, illetve körülbelül 43 millió euró a két állam 
kormányainak, illetve a projektpartnereknek a hozzájárulásából kerül ki - az ERFA-támogatás 
intenzitása változatlan maradt, 85%. 
A program számos területet lefedő együttműködési projekteket finanszíroz: a természeti és 
kulturális erőforrások és értékek közös védelme és hatékony használata, a határokon átnyúló 
mobilitás javítása, a határokon átnyúló munkaerőpiac javítása, illetve az egészségügyi és a 
kockázatvédelmi szolgáltatások javítása, és a közösségek közötti együttműködés. Ezeket 
prioritási tengelyeknek nevezzük, a ROHU program felépítésében hat ilyen tengelyt tartalmaz. 
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A ROHU program széles körű finanszírozási lehetőségeket kínál a határ menti régió 
együttműködésén alapuló harmonikus fejlődés elősegítése érdekében, annak érdekében, 
hogy versenyképesebbé és vonzóbbá váljon az itt élőknek, az üzleti életnek és az 
idegenforgalom számára. 
A program által finanszírozott projektek főbb jellemzői a következők: 

 Tematikus koncentráció a program hat prioritási tengelyjére 
 A határon átnyúló együttműködés egyértelmű hozzáadott értéke a közös kihívások 

megoldása érdekében 
 Legalább két partner a program régióból (egy Romániából és egy Magyarországról) 
 A projektek eredményeinek hozzá kell járulniuk a program mutatóihoz 
 A projektek eredményeinek fenntarthatóaknak kell lenniük, a projektek befejezése 

után is fenn kell maradniuk 
 A projektpartnereknek állami intézményeknek, NGO-nak és egyéb nonprofit 

szervezetnek, vagy EGTC-knek kell lenniük, amelyek kompetenciákkal rendelkeznek 
azon területeken, amelyeken finanszírozást kérnek. 

A dokumentum elkészítésekor a program négy pályázati felhívást jelentett meg: egy stratégiai 
és három ún. nyitott felhívást. A ROHU programot és az KKÖ-k szerepét annak 
végrehajtásában részletesen ismertetjük és a következő fejezetben részletesen 
megvizsgáljuk. 
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Megállapítások és elemzések 

KKÖ-k a Románia és Magyarország közötti CBC-programokban, hangsúlyt 
fektetve az Interreg V-A Románia-Magyarország 2014–2020-as programra 
(ROHU) 
 

A stratégia kidolgozása során részletesen elemeztük az Interreg V-A Románia-Magyarország 
2014-2020 Program (ROHU Program) révén finanszírozott projekteket. Ennek fő oka az volt, 
hogy a 2014–2020-as időszakban - az előző időszakkal ellentétben - az ABBTROHU projektben 
részt vevő partnerek aktívabbak voltak a programban. Projektpartnerekként számos 
projektben vesznek részt, vállalva a projektvezető szerepét is több esetben. Az ABBTROHU 
partnerek a ROHU 2014-2020 program keretében több területen is végrehajtanak 
projekteket, anélkül, hogy a kulturális együttműködésre korlátozzák magukat. Más KKÖ-k a 
program hat prioritási tengelybe való bevonásának összehasonlításával, a partnerek fontos 
következtetéseket vonhatnak le, beleértve a partnerségek méretét és a projektek 
finanszírozására elkülönített összegeket. Így a hasonló intézmények programban való 
részvételének elemzése alapján újraértékelhetik szerepüket és hozzájárulásukat a 
végrehajtott projektekben, illetve szükség esetén módosíthatják hozzáállásukat. Az elemzés 
hozzájárulhat az együttműködési témák diverzifikációjához is, javíthatja a 
munkafolyamatokat és a kommunikációt, így jelentős idő- és egyéb erőforrásokat 
megtakarítását eredményezve. Végül, de nem utolsósorban, az önkormányzatok 
részvételével kapcsolatos információk feltárhatják, hogy szerepük diverzifikálható-e és milyen 
mértékben, más témakörök kiaknázásával és / vagy nagyobb vagy összetettebb partnerségek 
kialakításával. Ezen okok miatt a tapasztalatok és a motivációs tényezők, amelyek a 
programba való bekapcsolódáshoz vezettek, relevánsak lehetnek a jövőbeli stratégiai irányok 
meghatározásakor. Így az KKÖ-k tevékenységének elemzése a ROHU programban informatív, 
és a jövőbeni együttműködési formákkal és területekkel kapcsolatos ajánlások alapját képezi. 
A stratégia kidolgozása során, az elemzés időpontjában az ROHU Program weboldalán 
fellelhető adatokat használtuk fel összehasonlítási és elemzési célból. A programban szereplő 
(leszerződött) projektekkel kapcsolatos adatbázist excel formátumban töltöttük le 2019. 
szeptember 26-án. Az információk mind a stratégiai, mind a nyílt pályázati felhívásokban 
kiválasztott projektekre vonatkoznak. A táblázatot még két alkalommal töltöttük le a program 
weboldaláról: 2019. október 22-én és 2020. január 12-én. Tekintettel arra, hogy a ROHU 
program a stratégia kidolgozása idején végrehajtás alatt volt, emlékeztetnünk kell rá, hogy 
amikor a dokumentumot közzéteszik, az információ valószínűleg megváltozott és már nem 
tartalmaz naprakész adatokat. Az elemzésben meghatározott főbb irányvonalak, 
következtetések és általános megfigyelések azonban valószínűleg nem változnak. 
A ROHU-program költségvetésnek 189 millió EUR ERFA-alapból származik, amelyet a két 
partnerország kormányainak és a projektekben részt vevő partnereknek a hozzájárulása 
egészít ki, amelyek összesen 43 millió EUR-t tesznek ki. Az ERFA-támogatás intenzitása 85%. 
A 3. ábra a leszerződött források eloszlását mutatja. A program számára elkülönített 189 millió 
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EUR-ból 136 millió EUR-t szerződtek le 2019. szeptember 26-ig, amelyből 18 millió EUR-t a 
program szintjén nyújtott technikai segítségnyújtásra, illetve 117 millió EUR-t a 83 CBC projekt 
végrehajtására fordítottak.  Az ERFA-források egy harmadát 35 olyan projekt szerződött le, 
amelyekben egy vagy több KKÖ 
is részt vesz partnerként. A 35 
projekt a program teljes 
területén valósul meg, amely 
nyolc megyéből áll. A 35 CBC 
projektjén közül 22-t egy vagy 
több KKÖ hajt végre azon 
megyékből, amelyek a jelen 
stratégia szempontjából 
relevánsak: Bihor (BH) 
Romániában, illetve Hajdú-
Bihar (HB) és Békés (B) 
Magyarországon. Így a 
projektek számát és az odaítélt 
források belüli arányokat tekintve megállapíthatjuk, hogy a BH, a HB és a B megyék KKÖ-i jól 
képviseltetik magukat és nagyon aktívak a ROHU programban. Összesen 31 KKÖ, 15 BH-ból, 
16 HB-ból és B-ból, összesen 22 CBC projektet hajt végre, a teljes költségvetésük körülbelül 
17 millió EUR. Ez azt jelenti, hogy a három megyében az összes KKÖ 12% -a (31 a 256-ból) 
működik együtt annak érdekében hogy a jószomszédi kapcsolatokat előmozdítsák, az általuk 
kínált szolgáltatások javítsák, valamint a hatáskörükön belül lévő közös problémákat 
megoldják.   
A 4 ábra adatai szerint az KKÖ-k különösen a kis- és közepes méretű projektekben vesznek 
részt. A projekt méretének meghatározásának egyik módszere a költségvetésen alapul. 
Általában a rendelkezésre álló információk alapján egy vagy több KKÖ-t bevonó projektek 
átlagos költségvetése 1 millió EUR volt - ha az összes programszintű adatokat nézzük. Ha a 
három megyére összpontosítunk, akkor a teljes felhasználható költségvetés valamivel kisebb 
- projektenként átlagosan 760 ezer EUR, illetve 660 ezer EUR, amennyiben egy KKÖ 
teljesítette a projektvezető szerepét. A költségvetés hasznos és releváns információkat kínál 
az elemzéshez, mivel bemutatja a projekt méretét, betekintést ad a tevékenységekbe, 
sugallva a KKÖ bevonásának jellegét és a ROHU programban való részvételének szintjét. Ezek 
az információk új együttműködési irányokat nyithatnak meg az ABBTROHU projektben részt 
vevő öt önkormányzat számára. 
Az átlagos költségvetés azonban nem jelzi az egyes partnerek számára elkülönített 
összegeket, ezért az általuk sugallt következtetéseket fenntartásokkal kell kezelni. A 35 
projekt közül, 15 esetben (azaz 42%) a teljes költségvetése kevesebb, mint 100 ezer EUR. Ezek 
különösen a legkisebb közigazgatási egységek által végrehajtott projektekre jellemzőek - 
közös, minimális méretű partnerségekben, két partner bevonásával. Ez a tény azt sugallja, 
hogy a kis önkormányzatok találtak egy rést a határon átnyúló együttműködésben való 

136,143,920.94

18,463,946.64

117,679,974.30

35,733,703.29

16,771,723.79

Minden ROHU Műveletek

TA forrás

83 Projekt

35 Projekt KKÖ részvétellel

22 Projekt BH, HB és B
megyei KKÖ-al

3. ÁBRA FORRÁ ELOSZLÁS A ROHU PROGRAMBAN: LESZERZŐDÖTT FORRÁSOK 

A ROHU PROGRAMBAN: LESZERZŐDÖTT FORRÁS EUR-BAN AZ ÖSSZES 
MŰVELETRE, TA KEDVEZMÉNYEZETRE, AZ ÖSSZES PROKJEKTRE ÉS AZON 
PROJEKTEKRE AMELY EGY VAGY TÖBB KKÖ-T IS BEVONTAK  
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részvételre, amely megfelel a projektek végrehajtására való képességüknek: emberi, 
adminisztratív, operatív és pénzügyi forrásaiknak. Néhányan azonban nagyobb 
partnerségekben vagy nagyobb műveletekben is részt vettek. Amint a 4. ábra mutatja, 7 KKÖ-
s részvételű projekt költségvetése 100 ezer és 500 ezer euró között van. Jellemzően városok, 
de néhány esetben községek is részt vettek ilyen projektekben. Az ABBTROHU projektben 
szereplő öt partnerintézmény ebbe a csoportba tartozik, a költségvetés maximális összege 
362 500 EUR. Emellett egy KKÖ részt vesz egy nagy projektben (10 millió euró), míg a 
fennmaradó 12 projekt költségvetése 500 ezer és 3 millió között van.    
Ezek az adatok azt sugallják, hogy a legtöbb KKÖ korlátozott kapacitással rendelkezik nagy 
projektek előkészítésére és végrehajtására, leginkább kisebb projektekben vesznek részt, 
esetleg ritkábban közepes méretű projektekben, amelyek a helyi közösségek szintjén történő 
együttműködés fejlesztésére koncentrálnak. Ennek a helyzetnek számos oka lehet, amelyek 
között a korlátozott emberi és pénzügyi erőforrásokat, a motiváció hiányát vagy a megbízható 
intézményi partnerek hiányát határozhatjuk meg. A stratégia következő fejezete a KKÖ 

részvételével folytatja az elemzést, a projektek 
céljainak és méretékének vizsgálatával, kidolgozva 
következtetéseket és részletesebben elemezve 
azokat, kiegészítve a kérdőívek és interjúk során 
összegyűjtött további információkkal. Fontos 
azonban itt hangsúlyozni, hogy a kis projekteket 
nem szabad negatívumként kezelni, nem szabad 
alábecsülni az általuk kifejtett hatást. Hangsúlyozni 
kell, hogy ezek a kezdeményezések előnyösek a 
lakosság számára, különösen a kisebb települések 
lakói számára, hozzájárulnak a jószomszédi 
kapcsolatokhoz és a határok mindkét oldalán fekvő 

régiók közötti kapcsolatok fejlesztéséhez.  
Meg kell azonban jegyezni, hogy ha az KKÖ-k esetében, ha nem is lenne kötelező, előnyös 
lenne diverzifikálni a megközelítéseket. Javasolt a nemzeti és határokon átnyúló kapcsolatok 
kiterjesztése, a (hatáskörükön belül lévő) szolgáltatásaiknak, a működési modelljeiknek az 
összehangolása. Ennek elérésének egyik módja a partnerségeken keresztül lehet. Ezek két 
vagy több önkormányzatból állnak, amelyek tapasztalatokat cserélnek egymással, bevált 
gyakorlatokkal kapcsolatban, lehetőséget adva maguknak a próbálkozások és abból eredő 
hibák kiküszöbölésére, ezáltal megtakarítva időt és más erőforrásokat. Emellett a 
partnerségek olyan témákra vagy beavatkozási területekre is összpontosíthatnak, amelyek 
általában problémásnak azonosítanak, és különböző megközelítésből megoldásokat 
kereshetnek, különböző ötleteket tesztelhetnek és alternatívákat fogalmazhatnak meg. Így a 
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körülmények figyelembevételével meghatározzák a legmegfelelőbb és életképesebb 
megoldásokat, a helyi feltételekhez mérten. A rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnik, 
hogy az KKÖ-k ezeket az egy-szektoros megközelítéseket részesítették előnyben a ROHU 

program CBC partnerségein belül. Az 5. és 6. ábra párhuzamosan van elrendezve az alaposabb 
és kifejezőbb összehasonlítási folyamat megkönnyítése érdekében. A 6. ábra bemutatja azon 
projektek számát, amelyekben a partnerségeket kizárólag KKÖ-k alkották, más típusú 
szervezetek bevonása nélkül. Így a két ábra azt mutatja, hogy a program teljes régiójában (8 
megye) a 35 projektből amelyben az KKÖ vett részt (5. ábra), több mint a felét (51%, vagy 19 
projekt) olyan partnerségekben hajtják végre, amelyek kizárólagos KKÖ-ből állnak (6. ábra). 
Az 5. és a 6. ábra egyértelműen mutatja, hogy mindegyik kategóriában a partnerségek több 
mint a fele 2 intézményből áll (35 projektből 17 projekt, illetve 19 projektből 14 projekt). E 
projektek nagy részét a 6. prioritási tengely keretében hajtják végre, teljes költségvetésük 
kevesebb, mint 100 000 EUR. Ezek a költségvetések nem teszik lehetővé (pénzügyi és 
adminisztratív szempontból), hogy kéttőnél több szervezet kerüljön bevonásra a 
partnerségekbe. A prioritási tengelyt később, ebben a fejezetben még elemezni fogjuk.  
Az 5. és a 6. ábra azt is mutatja, hogy mindkét esetben a végrehajtott projektek száma hirtelen 
csökken, akkor amikor a partnerségben részt vevő szervezetek száma növekszik. Érdemes 
megemlíteni, hogy az ABBTROHU projekt az egyetlen projekt, amelyet öt KKÖ partnerségében 
valósítanak meg, de ez inkább kivételt jelent. A fentiekben bemutatott információk azt 
sugallják, hogy az KKÖ-k közötti partnerségek létrehozásának és fenntartásának preferált 
módja az, hogy más KKÖ-kat vonzanak be az egyszektoros partnerségekbe, bár vannak 
kivételek. A 35 KKÖ-s projekt közül 20 olyan partnerségekben valósul meg, amelyek kizárólag 
KKÖ-ből áll. Ezeket a partnerségeket könnyebben lehet életre hívni és irányítani, mivel az 
intézmények hasonló kompetenciákkal, felhatalmazással, mandátummal, funkciókkal és 
célokkal rendelkeznek. Igaz az is, hogy könnyebb és gyorsabb a kapcsolatok kiépítése és a 
hasonló érdeklődésre számot tartó entitásokkal közös érdeklődési területek megtalálása, sok 
hasonlósággal. A hasonlóságok nem csupán elvont és elméleti jellegűek. Megmutatkoznak, 
befolyásolják a valóságot, és ezeknek a gyakorlati elemeknek köszönhetően nagyon 
hasznosak. Ezek eszközökké is válhatnak a kapcsolatok létesítéséhez, mivel kevesebb időt és 
erőfeszítést igényelnek az önkormányzatok részéről a belső eljárások, a munkafolyamatok, 
valamint a partnerintézmény szakértelmének, küldetésének és megbízatásának 
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megismerésében. A hasonlóságok ösztönözhetik az együttműködést és hozzájárulhatnak az 
eredmények gyorsabb eléréséhez. Segíthetnek nagyobb számú probléma megoldásában és 
nagyobb számú mutató elérésében ugyanabban a projektben. Az egyszektorbeli partnerségek 
magasabb szintű koncentrációt, magasabb szintű specializációt és részletesebb és 
összetettebb megközelítést biztosítanak a kezelt problémákra. Maga a határon átnyúló keret 
az az elem, amely sokszínűséget kínál egy ágazati partnerségben. Igaz, hogy a sokféleség más 
módszerekkel is biztosítható, és bizonyos helyzetekben ezeket nemcsak figyelembe kell venni, 
hanem előnyben is részesíteni kell. 
A nagyobb partnerségek kialakításának másik módja az ágazatközi partnerségek létrehozása 
vagy az azokhoz való csatlakozás. A ROHU programon belül 15 projektet valósítanak meg több 
ágazatot magába foglaló, határon átnyúló partnerségben, ami azt jelenti, hogy az KKÖ-ket 
érintő projektek 40%-át, más típusú szervezetekkel együtt hajtanak végre. Ilyen formában a 
partnerszervezetek különböző szakértelemmel, eltérő készségekkel, célokkal és 
mandátummal járulnak hozzá a partnerséghez. A speciális szakterülettel rendelkező 
intézményekkel (például kórházakkal, környezetvédelmi ügynökségekkel, oktatási vagy 
kulturális intézményekkel) kezdeményezett partnerségekben való részvétel 
multidiszciplináris és interdiszciplináris hatásköröket igényel. Az ilyen kapcsolatok 
elősegíthetik az önkormányzatok számára a speciális szakértelemhez és ismeretekhez való 
hozzáférést, ami nagyon hasznos lehet a településeik lakosságának problémáinak 
megoldásában. A több ágazatot átfogó partnerségek esetében azonban sokkal nehezebb a 
tervezés, az előkészítés és a végrehajtás is. A tevékenységeket oly módon tervezik meg, hogy 
azok minél jobban megfeleljenek a részt vevő szervezetek és az érintett szereplők 
sajátosságainak és igényeinek. A projekttervezésnek tükröznie kell az összes érintett szervezet 
közös minimumát, anélkül, hogy minden partner igényeit részletesen ki tudná elégíteni. Más 
szavakkal: széles és változatos partnerségben nincs esély arra, hogy minden tevékenység 
megfeleljen az egyes részt vevő szervezetek megbízatásának és érdekeinek. Ez a szempont 
nem feltétlenül jelent gyenge pontot, hiszen előnnyé válhat, ha a projektet gondosan 
megtervezik. Összegezve, mindkét típusú partnerség ösztönzést érdemel, mivel 
mindkettőnek vannak előnyei és hozzáadott értéke a projektekhez.  
Amint a tanulmányból kitűnik, az KKÖ határon átnyúló együttműködési projektekbe és 
partnerségekbe történő bevonásának körülményei, modelljei és mechanizmusai 
megvizsgálhatók (bizonyos esetekben részletesebben) több adatkészlet felhasználásával. Sőt, 
ha az egyenlethez hozzáadunk releváns pénzügyi információkat, a többszörös és mélyreható 
elemzés visszatérő modellek azonosításához is vezethet. 
Így a 7. ábra részletesebb képet nyújt az KKÖ-k határon átnyúló együttműködéséről a ROHU-
programban (2019 őszéig). Bemutatjuk azokat a projekteket, amelyeket kizárólag 
önkormányzatok hajtanak végre, más típusú intézmények bevonása nélkül. Először is, a 
grafikon megerősíti az előző következtetést, miszerint általában a KKÖ-k inkább más KKÖ-kel 
alakítanak ki partnerségeket.  Az adatok azt sugallják, hogy a preferált partnerségek két olyan 
KKÖ-ból állnak, amelyek az Prioritási Tengely (PA) 6-ban valósítanak meg projekteket, teljes 
költségvetésük legfeljebb 100 000 EUR. Az PA6 keretében végrehajtott projektek közül öt 
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esetben - köztük az ABBTROHU - költségvetése meghaladja ezt a határértéket. Ha az 
átlagértékeket nézzük, akkor egy partner maximális költségvetése valahol 30 000 és 70 000 
EUR között lehet, az egyes partnerek konkrét tevékenységeitől függően. Így az ABBTROHU 
partneri szinten e 
költségvetési korlátokon 
belül van, figyelembe véve, 
hogy a 362 500 EUR 
költségvetést elosztják az öt 
partner között. 
Megállapítható, hogy 
általában a KKÖ-k az PA6 felé 
mutatnak érdeklődést, és 
egy partnerre jutó 
költségvetés nagyon kevés kivétellel a 100 000 EUR értékhatár alatt van. 
A költségvetés és a partnerségek mérete mellett a partnerek által betöltött szerep részleteket 
árulhat el az KKÖ-k által a ROHU-program keretében megvalósuló projektek végrehajtása 
során alkalmazott megközelítésről. A határon átnyúló együttműködési projekt legalább két 
partnerszervezetből áll, amelyek a két ország határán fekvő megyékből származnak, és az 
egyik szervezet a Projektvezető szerepét vállalja. A Projektvezető elv a határon átnyúló 
együttműködési projektek meghatározó jellemzője, és bizonyos felelősségeket ró azon 
szervezetre, például: az összes partner képviselete, a finanszírozási szerződés aláírása az 
irányító hatósággal az összes partner nevében, a program szerveivel való kapcsolattartás az 
összes partner nevében, a projekt előrehaladási jelentések előkészítése és benyújtása, vagy 
az ERFA finanszírozás fogadása és elosztása minden partner számára. Ezenkívül a 
projektvezetőnek a szokásos kötelezettségei is megmaradnak, amelyek projekt partnerektől 
elvárhatóak: saját tevékenységeik végrehajtása, a partneri szintű jelentések elkészítése és 
benyújtása stb. Noha a projektvezető szerepének vállalása kihívást jelenthet, további 
időigényes tevékenységeket és egyéb erőforrásokat igényelve, ennek a szerepnek előnyei is 
vannak, jobb áttekintést biztosítva a projektre, és lehetővé téve a projekt feletti nagyobb 
irányítást. A 83 projekt közül az KKÖ-k részt vesznek 35 megvalósításában, ami a teljes számú 
projektek valamivel több mint 40% -át teszi ki. A 8. ábra azt mutatja, hogy az KKÖ-k 27 
projektben vállalták a Projektvezetõ szerepét - ami azt jelenti, hogy a bevont projektek 77% -
ban az KKÖ-k vezető szerepet foglaltak el. Ha csak a BH, a HB és a B megyék KKÖ-t elemezzük, 
a számok ugyanazt a következtetést erősítik meg, azzal a különbséggel, hogy a százalékos 
arány valamivel alacsonyabb - 72%, vagyis 16 projekt a 22-ből. Ez az információ azt mutatja, 
hogy miután a határon átnyúló együttműködési projektben való részvételre vonatkozó 
döntést meghozták, az KKÖ-k nem haboztak felvenni a projektvezető szerepet, az ebből 
fakadó összes további felelősséggel. Tehát a határ menti régióban a helyi közigazgatás aktív 
szerepet játszik a projektek kezdeményezésében és létrehozásában. Ahogyan azonban a 
következő részekben elmagyarázzuk, a partnerségek mérete és a tevékenységek jellege 
(ideértve a kapcsolódó költségvetéseket is) azt jelzi, hogy az önkormányzatok leggyakrabban 
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7. ÁBRA ROHU PROGRAM: CSAK KKÖ-K BEVONÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ 
PROJEKTEK SZÁMA, PRIORITÁSI TENGELY ÉS PROJEKTSZINTEN LESZERZŐDÖTT 
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kis projektek és partnerségek esetében vállalták projektvezető szerepet. A KKÖ-k különösen 
aktívak voltak a PA 6-ban, ahol a maximális költségvetés és a tevékenységek összetettsége 
sokkal alacsonyabb, mint más PA-k esetében. Ez a tény azt sugallja, hogy az KKÖ-k korlátozott 
adminisztratív kapacitással vagy pénzügyi forrásokkal rendelkeznek, ami nem teszi lehetővé 
számukra a tevékenységek előfinanszírozását, illetve hogy meglehetősen óvatosak voltak a 
partnerségekben való részvétellel. A PA 6-hoz kapcsolódó további megjegyzéseket és 
következtetéseket ebben a fejezetben később ismertetjük. 
 Mint már említettük, a ROHU program hat prioritási tengelyre épül. A 9. ábra bemutatja a 
projektek megoszlását a prioritási tengely között, amely azt mutatja, hogy egyes PA-k több 
projektet hajtanak végre. Ennek több oka és számos tényezője is van. Az első magyarázat az 
lenne, hogy a program különböző forrásokat különít el az egyes előirányzatokra, tehát néhány 
esetben nagyobbak az elérhető források. Ez az a tényező amely a leggyakrabban befolyásolja 
a projektek méretét. Tehát mind a projektek mérete, mind az egyes előirányzatokhoz 
rendelkezésre álló források befolyásolják a támogatott projektek számát. Például, ha 10 millió 
EUR-t különítenek el egy PA-nak, amelynek projektköltsége legfeljebb 100 000 EUR lehet, 
akkor a PA-n belül a projektek száma viszonylag nagy lesz. Ugyanakkor, ha a projekt szintjén 
a teljes költségvetés 1 millió euró lehet, drasztikusan csökkeni fog a PA keretében 
finanszírozott projektek száma. Más esetekben a projektek számát befolyásolja a PA által 
tárgyalt téma. Ez a helyzet annak köszönhető, hogy egyes intézmények nagyon konkrét 
mandátummal és célkitűzésekkel rendelkeznek, ezért lehetőségeik korlátozódnak, így csak 
bizonyos PA-kban vehetnek részt, mint például az egészségügyi szolgáltatások esete. 

Másrészről, egyes 
témák szélesebb 
körű érdeklődést 
vonnak maguk után, 
mivel valószínűleg 
több különböző 
alterületen működő 
szervezettel tudnak 
együttműködni. Az 
utóbbi kategóriába 
tartoznak az 

úgynevezett "people-to-people " projektek, amelyek a polgárok és a szervezetek közötti 
együttműködés nagyon sokféle területét magukba foglalják, például az önkormányzatok, az 
NGO-k és egyéb non-profit szervezetek, az oktatási intézmények, a kulturális központok 
közötti együttműködést, a sportklubok stb. A különféle projektek előkészítését számos egyéb 
tényező határozza meg, amelyekkel a következőkben nem foglalkozunk, mivel azok nem 
tartoznak a stratégia témájához. Összegezve, a projektek számát a PA-n belül számos tényező 
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befolyásolja, a lehetséges partenereket össze lehet szervezni komplex hálózatában, amelyek 
befolyásolhatják az egyes PA-k keretében finanszírozott pályázatok és projektek számát. 

Tekintettel a stratégia céljára, fontos megvizsgálni az KKÖ-k részvételét a ROHU-program 
különböző PA-iban, és azonosítani részvételük lehetséges modelljeit. Amint az a 9. ábrán 
látható, a KKÖ-k részt vettek a 6 prioritási tengely közül ötben, viszont részvételük két PA-ra 
összpontosít: a KKÖ részvételével megvalósuló projektek több mint felét a PA6 (a határokon 
átnyúló intézményi együttműködés előmozdítása) keretében finanszírozzák, amelyet jelentős 
távolságban követ a PA 1 (a természeti és kulturális értékek és erőforrások közös védelme és 
hatékony felhasználása). Az PA3-n belül, amely foglalkoztatási és határokon átnyúló mobilitási 
kérdésekkel foglalkozik, 2019 végéig egyetlen KKÖ sem vett részt. Az PA4-ben csak egy KKÖ 
vesz részt egy 11 szervezetből álló partnerségben, amely egy nagyszabású projektet hajt végre 
az egészségügyi szolgáltatások területén. Az PA5-ön belül, amely a kockázatokra és a 
katasztrófamegelőzésre összpontosít, nagyobb a KKÖ-k koncentrációja. Ezen PA által 
finanszírozott projektek egyharmadában legalább egy KKÖ részt vesz. Pontosabban, négy 
projekt közül háromban egy KKÖ látja el projektvezető pozíciót. A 9. ábrán bemutatott 
információk azt mutatják, hogy az KKÖ-k egyértelműen nyitottak a projektek végrehajtására 
három prioritási tengely keretében, különös tekintettel az PA6-ra, amely az ilyen típusú 
intézményeknél a legnépszerűbb.  
A 10. ábra elemzi az PA6-ot, összehasonlítva az ezen tengely alapján finanszírozott projektek 
számát a KKÖ-ket bevonó projektek számával. A ROHU program keretében az PA6 számos 
indikatív tevékenységet tartalmaz. Ez a tengely tevékenységekre oszlik, amelyek ösztönzik az 

7

5

1

4

18

6

3

3

15

18

5

10

10

9

31

PA1 - Közös védekezés valamint a közös
értékek és források hatékony felhasználása

PA2 - A fenntartható határon átnyúló
mobilitás fejlesztése és a szűk

keresztmetszetek megszüntetése

PA3 - A foglalkoztatás fejlesztése és a határon
átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása

PA4 - Az egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése

PA5 - A kockázat-megelőzés és
katasztrófakezelés

PA6 - Határon átnyúló együttműködés
támogatása intézmények és állampolgárok

között

Összes Projekt Projektek VP KKÖ-el KKÖs projektek
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intézmények közötti, illetve a polgárok közötti együttműködést. Az első kategóriába tartozó 
tevékenységek közül megemlítjük: a vonatkozó rendeletek harmonizációját; az adminisztratív 
kötelezettségek csökkentése magánszemélyeket, vállalatokat és egyéb típusú szervezeteket 
érintő határokon átnyúló tevékenységek esetén; a szolgáltatások nyújtásának javítása, az 
intézményi együttműködés modelljei, a fejlesztési kapacitás a határokon átnyúló 
együttműködés ösztönzése érdekében; kis beruházások épületekbe és felszerelésekbe. Más 

részről, a polgárok közötti 
együttműködés magában 
foglalja a sport, a kultúra és a 
szórakoztatás területén 

megvalósuló 
kezdeményezéseket - 
kulturális rendezvények, 
előadások, fesztiválok, 
sportversenyek, a kulturális 
sokszínűség és a közös 
hagyományok előmozdítását 
célzó oktatások, fenntartható 
együttműködési hálózatok, 

csereprogramok, ideértve a hallgatók közti együttműködést.  Az ROHU Program keretében 
kidolgozott intézményi együttműködés kedvező környezetet teremt a KKÖ-k közötti 
együttműködéshez, amelyeknek lehetőségük nyílik együttműködni az általuk kínált 
szolgáltatások fejlesztésében annak érdekében, hogy javuljon a közösségek életszínvonala. 
Így érthető az ilyen típusú együttműködés iránti nagy érdeklődésük. Pontosabban, a PA6 
keretében finanszírozott 31 projekt közül, 18 projekt végrehajtásában vesznek részt KKÖ-k is. 
Sőt, 15 esetben vállalták a projektvezető szerepét. A határ menti régióban a BH, a HB és a B 
megyei KKÖ-k a legaktívabbak, és az PA6-ban a 18 ilyen típusú projektből 12-ben vesznek 
részt.  
Tehát a KKÖ-k projektvezető szerepet vállalnak, különösen az PA6-ban, ahol mind a 
költségvetés, mind a tevékenységek csekély mértékűek. Ez a tény azt sugallja, hogy a KKÖ-k 
korlátozott kapacitással bírnak nagyobb projektek generálására és végrehajtására, és inkább 
olyan projektre összpontosítanak, amelyek a helyi közösségek közötti együttműködés 
megerősítését célozzák meg. Mivel az ilyen típusú projektek számos kisebb településeket 
vonnak be, alulról felfelé építkező megközelítés révén hozzájárulnak a fenntartható, határon 
átnyúló hálózatok létrehozásához, mikrótársadalmi szinten. Tekintettel arra, hogy a 
tevékenységeket gyakran egyénileg kezelik, és a nagyközönség nagyszámú részvételét 
ösztönző rendezvények körül szervezik, ezek a projektek jelentősen hozzájárulnak az 
együttműködés és a jószomszédi kapcsolatok szellemének kialakulásához. Még ha az 
eredményeik nem is annyira kézzelfoghatóak, mint az építkezési projektek esetében, ha 
ezeket elkötelezetten hajtják végre, a projektek hajlamosabbak lesznek fenntarthatóbbá válni 
és a közvetlen kulturális környezet részévé válnak. Ezért minél nagyobb a projektek száma, a 
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határon átnyúló kapcsolatok hálózata, egyre inkább fejlődik ki ez a hatás a határ menti 
régióban. Ugyanakkor a régióban nagyobb projektekre is szükség van, amelyek hatással bírnak 
az egyes területekre. A dokumentum utolsó fejezete a konkrét ajánlások listáját tartalmazza. 
Ebben a szakaszban csak megemlítjük, hogy az önkormányzatoknak fontolóra kell venniük az 
egyszektorú és a több ágazat közötti partnerségek kialakítását és az azokban való részvételt. 
Ugyanakkor a 2021-2021 program keretében zajló intézményi együttműködés keretében (az 
PA6-hoz hasonló formában) az önkormányzatokat arra kellene ösztönözni, hogy vegyenek 
részt minél több partnerségbe a határ menti régióban működő intézményekkel. 
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Kérdőív és interjúk: A következtetések elemzése és értelmezése 
 

Összegzés: A Románia és Magyarország közötti CBC programokban 
megkérdezett KKÖ-k 
 
A kérdőívet konkrét, empirikus adatok gyűjtésére fejlesztettük ki, egy pontosan 
meghatározott céllal - ajánlások és intézkedések megfogalmazására a KKÖ-k jövőbeli 
együttműködését illetően a határ menti régióban. Mint említettük, e dokumentum 
elkészítésekor 31 BH, HB és B megyéből származó 31 KKÖ vett részt, 22 CBC projekt 
megvalósításában. Emlékeztetünk arra, hogy a három megyében a KKÖ-k száma összesen 
256, ami azt jelenti, hogy a teljes KKÖ-k 12% -a együttműködési tevékenységet folytat az 
ERFA-alapok támogatásával, a ROHU Programon keresztül. A stratégia kidolgozása során 
elkészített kérdőívet 27 KKÖ töltötte ki, így a kérdőív segítségével nyert információk 
reprezentatívnak tekinthetők, empirikusan megfelelő mértékben megerősíthetők és 
alkalmasak az észrevételek és ajánlások megfogalmazásának alátámasztására. A legtöbb 
válaszadó - a 27 KKÖ 70% -a - rendelkezik tapasztalattal a CBC projektek végrehajtásában, 
emiatt a leadott válaszuk jelenlegi stratégia szempontjából különösen releváns. A kérdőíven 
keresztül összegyűjtött információkat egyesítettük és összehasonlítottuk az egyéb módon 
összegyűjtött információkkal, hogy alátámasszák a jövőbeni együttműködésre vonatkozó 
ajánlások megfogalmazásának folyamatát. 
Ebben a részben a megfigyeléseket és a következtetéseket a kérdőív felépítését követve 
mutatjuk be és értelmezzük. Röviden: a kérdőíves kérdéseket négy kategóriába soroltuk: 

1. Általános információk a válaszadó önkormányzatról; 
2. Általános információ, amely tükrözi a válaszadó intézmény tapasztalatait a határokon 

átnyúló együttműködés terén; 
3. A határokon átnyúló együttműködés hasznosságának és a KKÖ-k számára hozzáadott 

érték megítélése, illetve a fő akadályok azonosítása; 
4. Tervek és előrejelzések a jövőbeni határokon átnyúló együttműködésről; 

A válaszok döntő szerepet játszottak abban, hogy megértsük azokat a feltételeket, amelyek 
között az önkormányzatok végrehajtják a tevékenységüket, az akadályokat, amelyekkel 
szembesülnek, illetve hogy meghatározzuk az azok leküzdésére szolgáló intézkedéseket. A 
kérdőívezésben való részvétel lényegesen hozzájárult e stratégia tartalmához, lehetővé téve 
egy valós adatokra épülő dokumentum kidolgozását, figyelembe véve a határ menti régió kis 
és közepes településeinek sajátosságait. Összegezve, a kérdőív nagyon fontos eszköz volt az 
stratégia kifejlesztésében.  
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Általános információk a megkérdezett önkormányzatokról  
 

A dokumentum céljára kidolgozott kérdőívre négy megyéből 27 önkormányzat válaszolt, 
amelyek értékes információkat szolgáltattak a román-magyar határon átnyúló 
együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatokról és azok értékeléséről. A román oldalról 19 
válasz érkezett, ebből 16 Bihor megyéből és három Szatmár megyéből. Mint korábban 
kifejtettük, Szatmár megye válaszadóinak kontroll funkciója volt - azonosítani és értelmezni 
az eltéréseket, ha azok megjelennének. A magyar oldalon a válaszok egyenlően oszlanak meg 
Hajdú - Bihar és Békés megyék között, megyénként négy. 
A két ország nemzeti jogszabályaival összhangban az önkormányzatokat adminisztratív 
módon osztályoztuk városokban és községekben. A román oldalon három városi és 16 községi 
önkormányzati válasz érkezett. A magyar oldalon öt válasz érkezett a városoktól és három a 
klözségektől. 
A válaszadó közigazgatási egységek méretét tekintve több száz és csaknem 20 000 közötti 
lakosú volt. A kérdőívre válaszokat szolgáltató legkisebb önkormányzat 560 lakosú, a 
legnagyobb önkormányzat alig több mint 17 000. 
Mindegyik a program támogatható területén helyezkedik el, van amely közelebb, van amely 
kissé távolabb a legközelebbi határátkelőhelytől. A legközelebbi város 2 km-re, a legtávolabbi 
pedig 116 km-re helyezkedik el a határátkelőhelytől.. 
Megállapítható, hogy sem a méret (a lakosok száma), sem a távolság a legközelebbi 
határátkelőhelyig nem voltak meghatározó tényezők, amelyek befolyásolták volna a CBC 
programokban való részvételt vagy a projektek számát amelyekben az önkormányzatok részt 
vettek. Néhány nagyobb lakosú közigazgatási egység valamivel nagyobb számú projektet 
hajtott végre. Ugyanez a megfigyelés igaz a határátkelőhelyhez közelebb eső önkormányzatok 
esetében is. Ugyanakkor számos eltérés is létezik, ami arra enged következtetni, hogy ezek a 
tényezők nem befolyásolták döntően a határokon átnyúló együttműködésben való részvételt. 
Más jellemzők is relevánsak lehetnek ebből a szempontból, például turisztikai lárványosságok, 
természeti parkok vagy védett területek jelenléte, egyes közösségek etnikai összetétele vagy 
gazdasági profilja. A kérdőívre adott válaszok alapján azonban ebben a tekintetben nem 
vonhatunk le megalapozott következtetést. 
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CBC projektek: Korábbi tapasztalatok 

A kérdőív alapján kidolgozott 11. ábra mutatja, hogy a válaszadó önkormányzatok csaknem 
kétharmada (19 a 27-ből) már végrehajtott határon átnyúló együttműködési projekteket. 
Egyharmaduk arról számolt be, hogy az általuk képviselt közigazgatási egységek nem vettek 
részt egyetlen CBC projektben sem. Megállapíthatjuk tehát, hogy a kérdőív eredményei ebből 
a szempontból átfogónak tekinthetők, hiszen mind a tapasztalt KKÖ-k, mind a tapasztalatlan 
intézmények részt vettek a kérdőív 
kitöltésében. A korábbi tapasztalatoktól 
függetlenül, a válaszok hozzájárultak ahhoz, 
hogy általános információkat nyújtsanak a 
régióban működő KKÖ-k bevonásáról a CBC 
programokba. Emellett nélkülözhetetlenek 
voltak a határon átnyúló együttműködéssel 
kapcsolatos problémák azonosításában, 
amelyeket ezen fejezet folytatásában fogunk 
kielemezni. A CBC-projektek végrehajtásában 
tapasztalat nélküli KKÖ-től kapott válaszokból 
következtetéseket vonhatunk le azokról a 
tényezőkről, amelyek megakadályozzák az új szereplők bevonását a programba, és ezáltal 
hátrálják az együttműködés diverzifikálását. Ebben a szakaszban a KKÖ-k által az 
együttműködési projektekben való részvétel hiányára utaló okokra fogunk összpontosítani.  
Amint a 12. ábrán látható, számos oka van a CBC projektek végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalatok hiányának. A megjelölt okok többsége közvetlenül kapcsolódik a CBC 
projektekben való részvételhez szükséges kapacitáshiányához. Például az önkormányzatnak 

nincs elegendő alkalmazottja, 
ami a kapacitáshiány közvetlen 
megnyilvánulása. A válaszadók 
emellett túl bonyolultnak ítélték 
meg az alapok pályázati 
folyamatát és / vagy rossz 
minőségű pályázatokat 
nyújtottak be, amelyek 
mindkettő az alacsony kapacitás 
következményeit jelentik. 
Másrészt, bár csak egy 
önkormányzat jelezte a teljes 
érdektelenséget az ilyen típusú 
programok iránt, kettő közülük 

nem rendelkezett időben információval erről a lehetőségről, miközben és egyikük nem talált 
megfelelő / megbízható partnert. Lehetséges, hogy a feltárt akadályok némelyikét meg lehet 
oldani program szinten, ám ennek a stratégiának nem az a célja, hogy megoldásokat 
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javasoljon ezen a szinten. Az KKÖ-k azonban megpróbálhatnak olyan átfogó megoldást 
alkalmazni, amely a kapacitás hiánya, az információáramlás és a partner azonosítása 
problémáinak kezelésére szolgál. Így a tapasztalt, bizonyított kapacitással rendelkező KKÖ-k 
bevállalhatják a Projektvezető szerepét és kezdeményezhetnek olyan együttműködési 
folyamatokat, amelyek olyan közigazgatási egységeket foglalnak magukban, amelyek eddig 
még nem vettek részt ilyen kezdeményezésekben. Mivel a CBC projektek célja az 
együttműködési folyamatok fejlesztése, egy ilyen megközelítés a jövőben előnyös lenne, mind 
a program, mind a program területén lévő KKÖ-k számára.  
 Minél tapasztaltabb egy önkormányzat, annál nagyobb az esélye a sikeres pályázatok 
kidolgozására és a projektek zökkenőmentes végrehajtására. A KKÖ-k korábbi 
tapasztalatainak értékelésénél 
értékes információ a 
végrehajtás alatt álló vagy már 
befejezett projektek számának 
feltárása. Amennyiben a 
tapasztalt önkormányzatok 
vállalják a projektvezető 
szerepét - akik a jövőben más 
KKÖ-ket fognak felvenni a 
projektfejlesztésbe -, hasznos 
lenne ezen tapasztalatok 
számszerűsítése és értékelése. 
Csak ezután lehet megfelelő 
intézkedéseket és ajánlásokat kidolgozni a határon átnyúló együttműködés hasznosságának 
javítása érdekében. A 13. ábra azt mutatja, hogy a megkérdezett önkormányzatok összesen 
53 projektet valósítottak meg CBC programokon keresztül: 30 projektet hajtottak végre a 
múltban, illetve 23 projektet hajtottak végre a kérdőív alkalmazásakor. Néhány válaszadó 
intézmény akár öt projektet is végrehajtott, ami figyelemre méltó, ha a válaszadó 
önkormányzatok méretéből indulunk ki - a legnagyobb 20 000-nél kevesebb lakosú. 
Összegezve, a végrehajtott projektek száma alapján az önkormányzatonkénti átlagos 3 
végrehajtott projekt (a múltban 1,58 és jelenleg 1,21) rámutat arra a tényre, hogy a 
válaszadók valós tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkeznek a CBC programokra jellemző 
eljárásokról. A projektek száma azonban nem nyújt információt a határon átnyúló 
tapasztalatok minőségi oldaláról: az együttműködésről, az összetettségről, az időtartamról, a 
partnerség komplexitásáról vagy a végrehajtott projektek sikerességéről. Amint azt az előző 
fejezetben bemutattuk (10. Ábra), a KKÖ-k a legkülönbözőbb területeken hajtottak végre 
projekteket. Az útépítéstől, egészségügyön át, az informatikáig, gazdasági fejlesztésig, a 
kultúráig és az idegenforgalomig, részt vesznek határon átnyúló partnerségekben több 
szakmai területen és témában. Ezeknek a témákban különféle szakértelemre, emberi és 
pénzügyi erőforrásokra, tervezési munkára és adminisztratív eljárásokra volt szükség. Ezen 
elemek alapján arra lehet következtetni, hogy a tapasztalt önkormányzatok bebizonyították 
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az alkalmazkodóképességüket, és képessé váltak az élet és társadalom sok kihívásainak 
kezelésére, természetesen jogszabályi kompetenciáik keretein belül. Tehát nemcsak a 
projektek végrehajtására elkötelezett intézmények, amelyek nagy ismeretekkel rendelkeznek 
a program eljárásairól, hanem a szükséges tulajdonságokkal rendelkeznek a jövőbeni 
partnerségek és határokon átnyúló kezdeményezések vezetője és kezdeményezője számára 
is.  A KKÖ-k ilyen proaktív hozzáállását ösztönözni lenne érdemes a jövőbeli CBC programban 
is.  
Ahhoz, hogy megmaradjon vagy proaktívvá váljon, egy önkormányzatnak gondoskodnia kell 
arról, hogy tájékozott és naprakész legyen. Amint az a 14. ábrából kitűnik (különösen a 15. 
ábrával összefüggésben), a CBC program által kínált lehetőségekről való tájékoztatás egyik 
legelterjedtebb módszere a (potenciális) partnerintézményekkel való kapcsolattartás. Más 

szóval, a megkérdezett 
önkormányzatok csak akkor 
hallottak a programról, 
amikor a potenciális partner 
már kezdeményezte a 
partnersége kialakulását. Ez 
azt feltételezi, hogy amikor 
csatlakoztak a projektekhez, 
a projekt kezdeményezői már 
közvetlen kapcsolatban 
voltak az éríntett KKÖ-el. 
Ennek eredményeként - 
legalábbis a válaszadó KKÖ-k 
esetében - az alternatív 

információterjesztési 
eszközök hatékonysága 

korlátozottnak tekinthető. 
A második leggyakoribb tájékoztatási forma a határon átnyúló együttműködés területén rejlő 
lehetőségekről a közvetlen ajánlások. A két módszer együttesen a bejelentett esetek 76% -át 
teszik ki. Ez a megfigyelés azt sugallja számunkra, hogy az ilyen típusú települések kifejezetten 
a már meglévő kapcsolati hálózatukra támaszkodnak. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy el kell hanyagolni az olyan egyéb eszközöket, mint a hagyományos, elektronikus vagy a 
közösségi médiák, mivel ezek bizonyítottan hatékonyak, de valószínűleg leginkább más típusú 
szervezetek esetében. 
A partnerségek kezdeményezési módszereinek elemzése tükrözi az előző bekezdés 
észrevételeit. Ezért az érvek és a következtetések kiterjeszthetők a partnerek azonosításának 
és a CBC partnerségek létrehozásának módszereinek elemzésére is. A kérdésekre adott 
válaszok alapján, amint azokat a 15. ábra szemlélteti, megállapítható, hogy a legtöbb 
helyzetben a potenciális projektvezetők a már meglévő kapcsolatokból kiindulva alakították 
ki partneri hálózatukat, ajánlások alapján. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a 
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válaszadók egynegyede jelezte, hogy partnerkereső eseményeken találta meg a partnerét, 
ami mutatja az ilyen események jelentős potenciálját. Ezért javasoljuk a partnerek 
azonosításának ezen módszerének folytatását és fokozását. Ugyanakkor a ROHU Program 
weboldalán elérhető partnerkeresési funkciót nem használták a válaszadó önkormányzatok. 
Noha a válaszadók nem használják ezt az eszközt, feltételezhető, hogy más KKÖ-k és más 
típusú intézmények és szervezetek esetében ez nem feltétlenül igaz, mivel 99 projektötletet 
és elérhetőséget tartalmaz. A 14. és a 15. ábrára vonatkozó megfigyelések és érvek alapján 
arra a következtetésre lehet jutni, hogy a KKÖ-k különösen a meglévő kapcsolatokat és 

hálózatukat használják a CBC 
források lehívására, illetve a 
partnerségekbe való 
bekapcsolódásra vonatkozó 
döntések meghozatalakor. 
Kissé ritkább helyzetekben 
döntéseiket ajánlásokra 
alapozzák. Ezek a 
megfigyelések azt mutatják, 
hogy az KKÖ-k hajlamosak 
meglévő kapcsolataikra 
támaszkodni, hogy 

partnerségbe lépjenek hasonló és megbízható intézményekkel. Úgy tűnik, hogy ez egy 
kipróbált módszer az KKÖ-k számára ha partnerségek kialakítására és a CBC programokban 
való részvételt nézzük. Noha a meglévő kapcsolatok kihasználása konzervatív hozzáállást 
sugallnak, az ajánlások és a partner azonosító események (mindkettő 5 válasz) használata 
alapvetően proaktív hozzáállásnak és gyakorlatnak minősül. A válaszok azt sugallják, hogy a 
válaszadók csaknem fele proaktív megközelítést alkalmazott a pályáztatási folyamatában. A 
jövőben az ilyen gyakorlatokat folytatni és (lehetőleg) fokozni kell, mivel ezek jó eszközt 
jelentenek a diverzifikációra és a lehető legtöbb önkormányzat bevonására az 
együttműködési folyamatba. A korábbi tapasztalatokkal rendelkező partnerek 
azonosításának egyik módja lehet a végrehajtott projektekről szóló, a program honlapján 
elérhető információk felhasználása. Így garantálható lehet, hogy a potenciális partnernek 
valamilyen szintű tapasztalata lesz a CBC projektek végrehajtásában. 
A kérdőív segítségével összegyűjtött és a 15. ábrán bemutatott információk megerősítik a 
korábbi megfigyeléseket a KKÖ-k által a ROHU Program keretében végrehajtott projektek 
témaköréről és méretéről. Az előző fejezetekben kiemeltük, hogy a ROHU Program 
weboldalán rendelkezésre álló információk alapján kimutatható, hogy a KKÖ-k hajlamosak a 
program prioritási tengelye közül háromban pályázni, az PA6-ra összpontosítva. A kérdőív 
adatai alátámasztják ezt a következtetést: a KKÖ-k jobban kedvelik „people-to-people” típusú 
projekteket. Amint az a 16. ábrán látható, a kérdőív más megnevezéseket használt az PA6-ra 
jellemző tevékenységek leírására mint a hivatalos ROHU programban. A ROHU Program a PA6 
mellett öt prioritási tengelybe csoportosított projekteket is finanszíroz, miközben a 
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kérdőívben lehetőséget kínáltunk egy nagyobb változatosságra, a határon átnyúló 
együttműködési programok által finanszírozott összes terület (a múlt és a jelen) felvételére. 
Ezért a kérdőív több lehetőséget kínált. A válaszadó önkormányzatok körében egyértelműen 

a legnépszerűbb terület az emberek közötti kapcsolat / a közösségek közötti együttműködés 
volt. Az útépítés egy másik olyan terület volt, ahol a KKÖ-k a múltban aktívak voltak. Ennek 
oka a 2007–2013 közötti HURO-program, amelyben az útépítés támogatható tevékenység 
volt, míg a 2014–2020-as ROHU-program már nem támogatja közvetlenül az ilyen 
kezdeményezéseket. Némileg meglepő az oktatás terén folytatott együttműködés rendkívül 
alacsony (szinte nem létező) szintje, illetve a turizmus iránti viszonylag alacsony érdeklődés.    

 

A CBC projektek menedzsmentje és irányítása 
 

A CBC projektek menedzsmentje bonyolultabbnak tekinthető, figyelembe véve a nemzetközi 
(határon átnyúló) dimenziót, azok sajátos felépítését, valamint a végrehajtási eljárások 
összetettségét. Mindezek logikusan levezethetőek, illetve szükségesek a tevékenységek 
végrehajtásához figyelembe véve, hogy két különálló országban valósulnak meg, azonos 
kereteken belül és a vonatkozó EU rendeletekkel összhangban. A CBC projektek egyik fő 
jellemzője a projektvezető elvének alkalmazása. Mint fentebb megemlítettük, a 
projektvezető szerepe számos további felelősséget foglal magában: a partnerek képviselete, 
a finanszírozási szerződés aláírása a nevükben, a program szerveivel való kapcsolattartás a 
partnerség nevében, az előrehaladási jelentések kidolgozása és benyújtása a teljes partnerség 
szintjén, vagy az ERFA-források fogadása és elosztása a partner szervezetek számára. Ezen 
túlmenően a projektvezető szerepét betöltő intézmény minden partner szintű 
kötelezettséget is vállal, mint például a projekttevékenységek végrehajtása vagy az 
előrehaladási jelentések elkészítése és benyújtása partneri szinten. Ez a kettős szerep több 
kihívással jár és bonyolultabb. Ez ugyanakkor lehetővé teszi a projekt jobb áttekintését és a 
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végrehajtás nagyobb ellenőrzését. A ROHU-programmal kapcsolatos információk alapján (8. 
és 9. ábra) a KKÖ-k nem haboztak felvállalni a projektvezető konkrét felelősségét. Ez arra a 
következtetésre vezetett, hogy a 
határ menti régió helyi 
közigazgatásai proaktív 
hozzáállást mutattak a CBC 
projektek előkészítése során, 
vállalva felelősségeket a teljes 
partnerség szintjén. 
Megállapítottuk azt is, hogy a 
KKÖ-k felvették a Projektvezető 
pozícióját, különösen a két 
szervezet partnerségében 
végrehajtott kisebb projektekben, leginkább a közösségek közötti együttműködés területén 
(PA6).  
A kérdőívre adott válaszok további információkat szolgáltattak a KKÖ-k a projektvezető 
szerepében betöltött jellemzőiről. A 17. ábrán bemutatott információk elemzésével 
megfigyelhető, hogy a KKÖ-k csak ritkán vállalják folyamatosan vagy ismételten a 
Projektvezető szerepét. Noha a válaszadók fele már volt projektvezető, ők ezt a pozíciót csak 
egyszer vállalták fel, anélkül, hogy megismételték volna a tapasztalatot. Ennek lehetséges 
magyarázata az lenne, hogy a partnerek egymás után több projektet valósítottak meg 
ugyanabban a felállásban, felváltva a vezetői szerepet, és így lehetővé téve minden szervezet 
számára, hogy megtapasztalja ezt a pozíciót. Csak két válaszadó nyilatkozta, hogy gyakran 
szokott vezetői pozíciót betölteni, míg négy válaszadó soha nem vállalta fel ezt a pozíciót. Az 
egyik következtetés az, hogy ösztönözni kell a KKÖ-ket, hogy gyakrabban vállalják fel a 

projektvezető pozíciót. Első nézésre a vezetői 
szerep csak kiegészítő feladatokat foglal 
magában. De meg kell említeni, hogy a vezetői 
pozíció méltányolják, és növelik a szervezetet 
presztízsét. Ez lehetővé teszi a szervezet 
szakmai hálózatának kibővítését, illetve új 
készségek elsajátításával, fejlesztheti 
kapacitását. Ehhez hozzájárul a 
projektvezetőknek fenntartott különféle 
rendezvényeken való részvétel, valamint a 
program által szervezett események során új 
kapcsolatok létrehozása.  
Vitathatatlan, hogy a projektmenedzsment és 
az adminisztratív feladatok igénybe veszik a 

projekteket végrehajtó intézmények erőforrásait. A kérdőívre adott válaszok azt mutatták, 
hogy sok esetben a KKÖ-k adminisztratív kapacitása korlátozott vagy elégtelen ahhoz, hogy 
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megfeleljen a CBC projektek teljes ciklusának kihívásaira. Természetesen az elején az 
intézmények nem ismerik a konkrét eljárásokat, ám a végrehajtási időszak végére 
felhalmozódnak az ismeretek, és nagyobb önbizalmat szereznek az adminisztratív eljárásokkal 
kapcsolatban. A legbonyolultabb jelentéseket és dokumentációkat viszont általában a projekt 
vége felé kell benyújtani. Ezért a projekt megvalósításának minden fázisa adminisztratív 
erőfeszítéseket és jelentős irányítási képességeket igényel. A válaszadók arról számoltak be, 
hogy az esetek túlnyomó többségében intézményeik külső szakértelemhez fordultak a 
projektmenedzsmenthez, amint az a 18. ábrán látható. Úgy tűnik, hogy függetlenül a vállalt 
szereptől (projektvezető vagy partner), a KKÖ-nak szükségük van célzott segítségnyújtásra az 
menedzsment feladatok elvégzéséhez és a CBC projektre jellemző végrehajtási eljárások 
ellátásához. 
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CBC partnerség: létrehozás és irányítás 
 

A CBC partnerségek kialakításának és irányításának sajátosságaival kapcsolatos kérdések 
különösen relevánsak, mivel a CBC programok egyik elsődleges célja a jószomszédi 
kapcsolatok ösztönzése és erősítése. A határon átnyúló együttműködés bármilyen 
formájának végső célja, a hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködési kapcsolatok 
létrehozása a program végrehajtásának minden szintjén. Ezen túlmenően a CBC projektek 
egyik alapvető jellemzője, hogy a határ mindkét oldalán működő szervezetek részvételével 
létrehozott partnerségeken alapul. A ROHU Programban megvalósítás alatt álló projektek 
elemzése feltárta a román-magyar határ menti 
térségben zajló partnerségek számos jellemzőjét 
- a 4., 5., 6. és 7. ábrán bemutatva. A kérdőív 
segítségével kapott válaszok megerősítették a 
korábban megfigyelt modelleket a CBC 
partnerségekkel kapcsolatban. Így a 19. ábra 
megerősíti, hogy a partnerségek preferált mérete 
két partner minimumból áll. Amint azt az előző 
fejezetben bemutattuk, a KKÖ-k óvatosan 
választják meg a partnereket, különösen az 
eljárások összetettsége miatt. Tekintettel arra is, 
hogy a projekteknek közös problémákon kell 
alapulniuk, és gondosan megtervezett és szinkronizált tevékenységek útján kell megközelíteni 
ezeket, érthető, hogy a hasonló egységeket csoportosító partnerségek kialakítását részesítik 
előnyben. Ezt a megfigyelést a következő adatok is megerősítik, amelyek azt mutatják, hogy 
a KKÖ-k leginkább úgy döntöttek, hogy ha partnerségeket kötnek, akkor más 
önkormányzatokkal fogják ezt megtenni. 
Tehát, a 20. ábra azt mutatja, hogy a válaszadó önkormányzatok úgy döntöttek, hogy a 
partnerségeket leginkább más önkormányzatokkal alakítanak ki. A válaszok rávilágítottak arra 
a tényre, hogy 53 CBC projekt megvalósítása esetében, 75%-ban a közigazgatás más 
egységeivel alakítottak ki a partnerségeket. A válaszadók jelezték, hogy intézményeik sokkal 
ritkábban működnek együtt a felajánlott másik öt típusú szervezettel (oktatási intézmények, 
nemzeti vagy megyei intézmények, állami vállalkozások és magánszervezetek - nem 
kormányzati szervezetek, kereskedelmi és ipari kamarák stb.). A megyei szintű 
intézményekkel való együttműködés a második azon intézménykategóriák listáján, 
amelyekkel együttműködést kezdeményeztek (9%), az oktatási intézmények pedig a harmadik 
helyen vannak (7%). Valamivel meglepőbb, hogy a privát szervezetekkel alacsony arányban 
vesznek részt CBC partnerségekben. Ez az alacsony részvétel azzal magyarázható, hogy a civil 
szervezetek viszonylag gyenge jelenlétet mutatnak a régió vidéki és kisvárosi településein, 
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illetve alacsony adminisztratív és pénzügyi kapacitással bírnak, ami megakadályozza őket 
abban, hogy felelősséget vállaljanak a CBC projektekben való részvételért. 
Emlékeztetünk arra, hogy a válaszadók 75%-a jelezte, hogy partnerségeket kötött más 

önkormányzatokkal. A legtöbb helyzetben, amint az a 20. ábrán látható, a partnerségeket 
hasonló méretű önkormányzatokkal alakítottak ki. Ez arra utal, hogy a hasonló méretű 
településeknek sok hasonló tulajdonsága és jellemzője, hasonló problémái vannak, hasonló 
eszközök állnak rendelkezésre, és valószínűleg hasonló eljárások alapján működnek. Más 
szavakkal, sok közös vonásuk van. Mint már korábban megmutattuk, a hasonlóságok nagyon 
erős összekapcsolhatósági elemek lehetnek, és gyakorlati előnyöket jelenthetnek a projekt 
végrehajtásával kapcsolatos napi és operatív feladatok elvégzésében. Ily módon időt és 
erőforrásokat lehet megtakarítani, az együttműködés kiszámíthatóbbá válik, és az 
eredmények könnyebben elérhetők. Például az ilyen típusú hasonlóságra épülő partnerségek 
hatékony stratégiát jelentenek a szakmai területek széles körének lefedésére, több kérdés 
kezelésére és jelentősebb eredmények elérésére. Mindenekelőtt a hasonlóságokon alapúló 
partnerségek magas szintű biztonságérzetet nyújtanak. Összefoglalva: a partnerek felkutatása 
és kiválasztása során a KKÖ-k körültekintően járnak el, csak elvetve feltárva a meglévő 
kapcsolati hálózataikon kívüli lehetőségeket. Ezt a tényt egyrészt a potenciális partnerek 
keresésének és azonosításának szükséges csökkent adminisztratív kapacitása, másrészt a 
csekély nemzetközi kapcsolatok hálózatoknak tulajdoníthatjuk. A KKÖ-k számára fontos 
elkerülni a kockázatot, amely olyan intézményekkel való partnerségi kapcsolatok kialakulását 
jelenti, amelyek nem rendelkeznek elegendő információval az alkalmazandó eljárásokról. 
Ennek a hozzáállásnak pozitív vonatkozásai is vannak, és azt sugallják, hogy a KKÖ-k 
intézkedéseket tesznek a biztonságos működés érdekében, ami értékelendő, hiszen 
közpénzből gazdálkodnak, és a közpénzek helyes felhasználásának felelőssége a fő 
kötelességük. Ha azonban kizárólag a létező kapcsolati hálózatokat veszik igénybe, fennáll az 
önkorlátozás kockázata, amely negatív következményekkel jár az együttműködési 
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lehetőségek feltárására, és problémamegoldási módszerek hiányára utal. Ajánlott, hogy ezen 
körültekintő megközelítés mellett a KKÖ-k megkíséreljék más eszközök feltárását is az új 
együttműködési partnerek azonosítására. Ezek hatékonyak lehetnek, természetesen 
mindaddig, amíg rendelkezésre állnak a szükséges idő és források. Ezért elengedhetetlen az 
egyensúly alkalmazása a körültekintő megközelítés, és a lehetőségek feltárása között, az új 
potenciális partnerek azonosítása során.  

A határon átnyúló együttműködés célja, hogy 
hozzájáruljon a jószomszédi kapcsolatok 
kialakításához a határ menti régiókban fekvő régiók 
között. Az egész régió harmonikus fejlődése a cél 
kumulatív hatását képezi. A célt úgy lehet elérni, 
hogy minél több munkakapcsolatot hoznak létre és 
erősítsenek a határ másik oldalán lévő 
szervezetekkel. Ennek az eredménynek az 
eléréséhez a létrehozott kapcsolatoknak 
fenntarthatónak kell maradniuk. A kérdőívre adott 
- a 21. és 22. ábrán bemutatott - válaszok részletes 

képet nyújtottak a CBC projektek során létrehozott határon átnyúló kapcsolatok minőségéről 
és fenntarthatóságáról. A 21. ábra rendkívül pozitív és ígéretes helyzetet mutat, mivel a CBC 
projekteket végrehajtó válaszadók 95% -a nyilatkozott úgy, hogy a projektek befejezése után 
is fenntartja a kapcsolatokat a partnerekkel. Ez azt sugallja, hogy a CBC projektek révén 
létrejött kapcsolatok fenntarthatóak, és továbbra is fennmaradnak, még akkor is, ha 
fennmaradásuk már nem a finanszírozóval szemben vállalt kötelezettségekből fakad. Ha 
azonban megerősítjük ezt az 
információt a korábbi 
megfigyelésekkel, a felvázolt kép már 
nem olyan optimista, de még mindig 
pozitív marad. A 15. ábra azt mutatja, 
hogy a legtöbb KKÖ a meglévő 
hálózatokra és kapcsolatokra 
támaszkodott amikor határon 
átnyúló partnerségekben vettek 
részt a CBC projektek végrehajtása 
során. Más szavakkal: az esetek 
csaknem felében (22-ből 12-ben) a KKÖ-k olyan szervezetekkel valósítottak meg projekteket, 
amelyekkel már a projekt előtt kapcsolatban voltak. Ez a tény azt sugallja, hogy a határokon 
átnyúló kapcsolatok fenntarthatósága más tényezőknek is tulajdonítható, nem csupán a CBC 
projektek keretében végzett közös tevékenységnek. Másrészt a válaszadók másik fele (22-ből 
10-en) kijelentette, hogy partnerségeket kezdeményezett a projektek végrehajtása 
érdekében, és a tevékenységek befejezése után is kapcsolatot tart fenn a partnerekkel. Egyes 
esetekben a projektek még a végrehajtás alatt álltak a kérdőív alkalmazása idején, így a 
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válaszadók nem tudták értékelni a projektekben a partnerekkel fenntartott kapcsolatok 
fenntarthatóságát. 
A projektek befejezését követő kapcsolatok minőségét a 22. ábra szemlélteti. A legtöbb 
esetben (64%) a válaszadó KKÖ-k erős és gyakori kapcsolatokat tartottak fenn a 
partnerintézményekkel, ami azt mutatja, hogy az ilyen típusú kapcsolatok nem kizárólag a 
támogatástól függenek. Együttműködésük megjelenhet a jövőbeli CBC projektekben is, de 
vannak más közös kezdeményezések is, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a CBC 
programokhoz. 
Összefoglalva: a válaszok megerősítik a partnerségi kapcsolatok tartósságát és erősségét, még 
akkor is, ha a CBC projektek előtti kapcsolatok létezését is figyelembe vesszük. A kérdőívre 
tett észrevételek a CBC kezdeményezéseinek sikerét mutatják, amelyek a KKÖ-k és 
projektpartnereik közötti kapcsolatok fenntarthatóságával, hosszú élettartamával és 
minőségével kapcsolatosak. 
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CBC projekt: Hasznossági és hatékonysági értékelés 
 

Ennek a kérdéscsoportnak a célja a hasznosság észlelése és a CBC projektek hatékonyságának 
felmérése. A kapott válaszok azt mutatják, hogy mennyire ítélik meg hasznosnak a CBC 
partnerségekben megvalósuló projekteket a megkérdezett önkormányzatok. Az értékelési 
kérdések szubjektív jellegűek, és a kérdőívben szereplő többi kérdéskategóriával ellentétben 
nehezebb leellenőrizni a 
válaszokat más forrásokból 
elnyert információk alapján. 
Általában a válaszok 
hasonlósága vagy (szinte) 
egyhangúsága jó mutatója 
annak meghatározására, 
hogy a szubjektív értékelések 
vagy vélemények érvényes 
észrevételeknek tekinthetők-
e. Általános jellemzőkként 
értelmezhetők, illetve jelenségek is lehetnek. Fontos megjegyezni, hogy óvatossággal kell 
kezelnünk a túlzott általánosítást vagy az egyszerűsítést. Amint a 23. ábra mutatja, a 
megkérdezett KKÖ-k túlnyomó része (19-ből 17) a CBC-projekteket hasznosnak vagy nagyon 
hasznosnak ítélte, egy olyan skálán amely a „nagyon hasznos” a maximumot jelenti és a 
„haszontalan” a minimumot. Ugyanakkor két válaszadó jelezte, hogy a CBC projektek 
mérsékelt hasznosságúak. A válasz nem volt teljesen negatív, ami azt jelenti, hogy 
összességében a KKÖ-k hasznosnak találják a CBC projekteket. 
A válaszadók úgy értékelték, hogy a projektek fontosak voltak az azonosított problémák 
megoldásában, amint azt a 24. ábra is mutatja. Amikor arra kérdeztünk rá, hogy a CBC 

projektek hozzájárulnak-e a problémamegoldáshoz illetve a megoldások azonosításához, és 
milyen mértékben, a válaszok közel 75% -a igenlő volt. Hat válaszadó elismerte, hogy a kezelt 
problémákat a projektek végrehajtása nem oldotta meg teljesen. Ennek a ténynek alapján 
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azonban nem szabad arra a következtetésre jutni, hogy a kérdéses projektek kudarcot valltak. 
Két esetben a válaszadók jelezték, hogy a problémák túlságosan bonyolultak voltak ahhoz, 
hogy egy CBC projekt keretében teljes mértékben megoldódjanak. A másik négy helyzetben 
a válaszadók kijelentették, hogy noha a problémákat nem oldották meg teljesen, a CBC-
projektek segítettek azonosítani azokat a főbb cselekvési irányokat, amelyek a 
megoldásukhoz vezethetnek. A válaszadók egyike sem adott teljesen negatív választ, jelezve 
a határon átnyúló együttműködési keret hatékonyságát egyes meghatározott területeken, 
ami növeli a közösségek közötti kapcsolatok létrehozásának és megerősítésének előnyeit. Így 
a CBC programokat úgy tekintik, hogy lehetőséget kínálnak a problémamegoldó 
tevékenységekben és kezdeményezésekben, valamint az együttműködés elmélyítésében és 
kiterjesztésében a határ menti térségben. 
A CBC projektek jellemzőinek és előnyeinek átfogóbb értékelése a nemzeti projektekhez 
képest különösen informatívnak bizonyult. Ebben a tanulmányban egy nemzeti projektet úgy 
definialunk, hogy egy egyetlen szervezet által megvalósított projekt, amelyet nemzeti szinten 
(egy országban) rendelkezésre álló forrásokból finanszíroznak. Amint az a meghatározásból 
levezethető, a nemzeti projektek nem követelik a partnerségek fennállítását (főleg nem más 

országok szervezeteivel), illetve nem kötelezik a projektvezető elvének alkalmazását. E 
projektek egyszerűbb felépítése miatt érdekes volt megfigyelni, hogy a válaszadók a nemzeti 
projekteket adminisztratív szempontból kevésbé megterhelőbbnek, kevésbé összetettnek és 
kevésbé korlátozónak tartják-e. Érdekes volt összehasonlítani az egyes projekttípusok 
megvalósításának előnyeit és hozzáadott értékét is. Amint a 25. ábrán látható, a CBC 
projektek előnyei messze meghaladják a velük járó nehézségeket. Ezen túlmenően a CBC-
projekteket általában előnyben részesítik a nemzeti projektekkel szemben. Ugyanakkor az 
adminisztratív komplexitás olyan negatív elem volt, amelyet a válaszadók többsége megjelölt. 
Ezenkívül nehézségekként jelezték a tevékenységek összetett sorozatát (komplex 
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megvalósítás) és, kisebb mértékben, a tevékenységeknek a projektpartnerrel való 
összehangolásának szükségességét. Az egyik válaszadó úgy vélte, hogy a megoldandó 
problémát egy nemzeti projektben könnyebben lehetne megoldani. További vizsgálat nélkül 
nehéz és kockázatos további következtetéseket levonni, arról, hogy milyen elemek 
befolyásolták ezt a választ. Lehetséges, hogy a kiválasztott terület összetettsége, a partnerség 
típusa vagy a körülmények és a végrehajtás során bekövetkező változások járultak hozzá 
ehhez. A CBC projekteket a legtöbb esetben a válaszadók pozitívan értékeltek, a fő előnyök 
között megemlítették a tudáscsere megkönnyítését (11 válasz), a kapcsolatok létesítésének 
lehetőségét (10) vagy az eredmények fokozott fenntarthatóságát (5). A kérdőívre adott 
válaszok alapján kétségtelenül kijelenthető, hogy a CBC-projektek érzékelhető hatást 
gyakorolnak a végrehajtó KKÖ-kre, és az általuk létrehozott hozzáadott érték miatt előnyben 
részesítik őket a nemzeti projektekkel szemben. 
Mint fentebb megmutattuk, a három megyéből származó 31 KKÖ vett részt a Románia és 
Magyarország közötti határon átnyúló együttműködésben. Ebben a ROHU programban Bihar 
megyéből 15, Hajdú-Bihar és Békés megyéből 16 KKÖ, hajt végre 22 projektet. Kiderült, hogy 
a három megyéből származó összesen 256 KKÖ a 12% -a működik együtt a lakosság számára 
kínált szolgáltatások javítása érdekében. A kérdőívre 27 KKÖ válaszolt, akik közül nyolcnak 
nem volt korábbi tapasztalata a CBC projektek végrehajtásában, szemben a 19 ilyen 

tapasztalattal rendelkezővel. Mindkét kategóriát felkérték, hogy jelezzék és értékeljék, 
melyek azok az akadályok, amelyek véleményük szerint akadályozták a határon átnyúló 
együttműködést. Mindkét csoport felfogása és véleménye fontos a KKÖ-k határon átnyúló 
projektekben való részvételének megértéséhez és ajánlások megfogalmazásához. A válaszok 
összehasonlításakor azonosíthatóak voltak hasonlóságok az értelmezésben, illetve 
különbségek is felderíthetőek voltak az alkalmazott megközelítésekben. Az összehasonlítást a 
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26. ábra mutatja. A legpozitívabb és legbátorítóbb megfigyelés az, hogy a válaszadó KKÖ-k 
nem tekintik a kulturális különbségeket a határon átnyúló együttműködés akadályának. Mind 
a tapasztalt, mind a tapasztalatlan csoport úgy vélte, hogy a tevékenységek összetett 
sorrendje és a tevékenységek más partnerrel való összehangolásának szükségessége 
akadályozza leginkább a projektek megfelelő végrehajtását. A tevékenységek összetettsége, 
a szigorú ütemterv és a partnerségek létrehozása további erőfeszítéseket igényelhet, de a 
kapott válaszok alapján nem tekintik őket fontosnak a KKÖ-k CBC projektekben való 
részvételétől való elriasztás szempontjából.  
De a tapasztalt és tapasztalatlan KKÖ-k közötti hasonlóságok itt megállnak. A CBC 
projektekben kevesebb tapasztalattal rendelkező válaszadók nehezebbnek ítélték meg a 
megfelelő partnerek megtalálását, mint a nagyobb tapasztalatokkal rendelkezők esetében. Ez 
magyarázat lehet arra a tényre, hogy ezek az önkormányzatok eddig nem vettek részt a CBC 
programban. Ezt a megfigyelést megerősítik a 12. ábrán bemutatott válaszok, ahol a 
tapasztalatlan KKÖ-k partnereik megtalálásának lehetetlenségére utaltak. A projektek 
előfinanszírozásának biztosításával kapcsolatos nehézségek, noha mindkét kategória 
megjelölte őket, nagyobb akadálynak tűnik azoknak a KKÖ-knek, amelyek már 
megvalósítottak CBC projekteket. Ezt a problémát valószínűleg akadálynak tekintik már a 
projekt előkészítését és a tervezéstől kezdve, de a végrehajtásának megkezdése után ez még 
hangsúlyosabbá válhat. A következő két akadályt tekintik a legfontosabb nehézségnek a CBC 
projektek sikeres végrehajtása szempontjából. Az angol nyelv használatát problematikusnak 
tekinti 10 megkérdezett KKÖ, közülük 8-an már tapasztalattal rendelkező. Egy válaszadó 
részletezte ezt a szempontot, megjegyezve, hogy "az angol nyelv kötelező használata 
megakadályozza az összes releváns kolléga bevonását az adminisztrációba és a végrehajtásba. 
A nyelvi ismeretek hiánya miatt nehezebb feladatokat delegálni.” Végül a határon átnyúló 
együttműködés legnagyobb akadályaként a túlzott adminisztratív terheket tekintik. Ezt 17 
válaszadó jelezte, akik közül 14 tapasztalattal rendelkezik a CBC-projektek végrehajtásában. 
Úgy tűnik, hogy a projekt adminisztrációs és menedzsment része jelentős akadályt jelent a 
projektek végrehajtásában: "A végrehajtás és az ellenőrzés során túl sok szabályt és formai 
követelményt kell betartanunk". Viszont, valamennyi tapasztalt válaszadó képes volt 
leküzdeni ezeket az akadályokat és sikeresen befejezni a projekteket. Noha az eljárások 
kétségkívül egyszerűsíthetők (az Európai Bizottság már erőfeszítéseket tesz erre), vannak 
olyan helyzetek, amikor azokat nem lehet eléggé lecsökkenteni, mivel egyes szempontok a 
CBC programok természetéhez kapcsolódnak - ezek a két ország közötti együttműködés 
eredménye. Ezért egyszere két különféle jogrendszert és keretet, közigazgatási struktúrát, 
rendeleteket és eljárásokat kell figyelembe venni. Ez az erőfeszítés kétségkívül 
megpróbáltató, és bizonyos színtű többletbürokrácia elkerülhetetlen mind a pályázók, a 
kedvezményezettek, és a program szervei számára. Kétségkívül a Bizottság, a partnerállamok, 
a program szervei és a kedvezményezettek erőfeszítéseket tesznek az eljárások 
egyszerűsítésére és harmonizálására, ahol és amikor lehetséges. Így, számos szervezet, köztük 
a megkérdezett KKÖ-k, továbbra is elkötelezett az akadályok felszámolása és a sikeres CBC-
projektek végrehajtása mellett, a határon átnyúló szomszédokkal együttműködve, és ezek az 
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erőfeszítések a jövőben is folytatódnak. Ugyanakkor azonban a KKÖ-k számára is hasznos 
lenne bővíteni adminisztratív kapacitásukat és fejleszteni a rendelkezésre álló emberi 
erőforrások minőségét.  
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Interjúk 

A kérdőíven keresztül szolgáltatott információk összegyűjtése és elemzése mellett a stratégia 
kidolgozásában sor került interjúk elkészítésére a határon átnyúló együttműködési program 
végrehajtásában érintett szereplőkkel. Ezek nélkülözhetetlenek voltak annak érdekében, 
hogy a régióról és az itt végrehajtott CBC-programról átfogó és részletes képet kapjunk. Az 
interjúk segítettek azonosítani a régió lakosainak a CBC programok szempontjából fontos 
jelentőségét és értékét. Az interjúk fő célja a kérdőív segítségével gyűjtött információk 
elmélyítése és bővítése volt. Döntően hozzájárultak az ajánlások megfogalmazásához, 
különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatok megerősítésére. 
A beszélgetési partnerek által az interjúk során tett megfigyelések, aggályok és ajánlások 
hasonlónak bizonyultak a kérdőívben azonosítottokkal, kisebb eltérésekkel. Mindenekelőtt 
meg kell jegyezni, hogy általában a CBC programot hasznosnak tekintik a régió számára. 
Függetlenül attól, hogy az interjúalanyok milyen szerepet töltenek be a régió fejlődésében, a 
CBC programot a fejlesztés fokozásának és felgyorsításának eszközeként írják le, illetve 
intézmények, szervezetek és személyek határokon átnyúló hálózatának létrehozására nagyon 
is alkalmasnak. 
Egy észrevétel arra irányult, hogy a komplex CBC projektek előkészítése és végrehajtása, a 
korlátozott adminisztratív kapacitás miatt problémaként merült fel a KKÖ-k számára. Ezt a 
problémát különösen a megyei közigazgatás és a nemzeti hatóság emelték ki, miközben a KKÖ 
képviselői nem észlelték a fő problémák között. Ez arra enged következtetni, hogy magasabb 
adminisztratív szinten úgy ítélik meg, hogy a KKÖ adminisztratív kapacitása megakadályozza 
őket abban, hogy teljes mértékben kihasználják a CBC program által rejlő lehetőségeket. 
Ugyanakkor a válaszok egy bizonyos túlzott önbizalom szintre utalhatnak a KKÖ-k részéről. Az 
adminisztratív kapacitást a rendelkezésre álló emberi erőforrások határozzák meg. Az előző 
megfigyeléshez hasonlóan ezt a szempontot főként a megyei közigazgatásban és a Nemzeti 
Hatóságban érzékelik problémaként. Így az ABBTROHU projektpartnerek képviselőivel 
folytatott interjúk során nem említették meg az emberi erőforrást, mint olyan területet, ahol 
komolyabb beavatkozásra lenne szükség. Több figyelmet fordítottak viszont az adminisztratív 
eljárások összetettségére. Megállapítható, hogy általánosságban az interjúalanyok 
elismerték, hogy az adminisztratív kapacitás hiánya problémát jelent, ám a probléma forrását 
és a lehetséges megoldásokat másképp ítélték meg. A KKÖ-ket képviselő interjúalanyok 
lehetséges megoldásként azonosították az adminisztratív eljárások egyszerűsítését. Az EU 
által finanszírozott projektek végrehajtása azonban szigorú szabályok betartását igényli, 
kiegészítve a nemzeti törvényeket. A nemzeti szintű szabályok megváltoztatása is komoly 
kihívást jelenthet az KKÖ-k számára, így az európai szintű változások még nehezebben 
valósíthatók meg. A szabályozási kerettel kapcsolatos problémák a CBC projektek esetében 
felerősödnek, mivel szükség van a különböző társadalmi-gazdasági és adminisztratív 
környezetek közötti koordinációra és szinkronizálásra, ami hozzájárul a végrehajtás 
bonyolultságának fokozásához. Összegezve, az adminisztratív terhek csökkentését a legtöbb 
interjúalany üdvözli (pl. A végrehajtási szabályok stabilitása, „kevesebb több is lehet”, amikor 
a szabályozásról van szó). Úgy tűnik, hogy a program irányító szervei nyitottak egy ilyen 
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megközelítésre, ám csak elővigyázatosan, ami bizonyos mértékig érthető. Az ilyen 
intézkedéseket előzetesen alaposan meg kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy 
azok megfeleljenek a vonatkozó európai rendeletekben meghatározott végrehajtási 
szabályoknak. 
Az interjúk során megismételt megfigyelés, a partnerek közötti kölcsönös bizalom fontossága 
a végrehajtás során. Ezt a szempontot tekintették a projektek sikeres megvalósításának fő 
elemévé, mivel a partnerség elve szoros együttműködést és bizonyos mértékű kölcsönös 
függőséget jelent. Ha a partnerek között bizalom áll fenn, felszabadulhatnak olyan energiák, 
amelyek átirányíthatók saját tevékenységeik végrehajtására. Kétségkívül a bizalom az 
együttműködési hozzáállás szerves része, időmegtakarítási intézkedést és egyéb fontos 
erőforrásokat is képvisel, amelyekre bizalom hiányában a többi partner tevékenységének 
szorosabb megfigyelésére lenne szükség. Ezért a bizalmi légkörön alapuló kapcsolatok 
kiépítésének szükségessége az egyik leghasznosabb intézkedés a CBC projektek 
végrehajtásának javítására. 
Néhány interjú során hangsúlyozva lett az új szereplők bevonásának szükségessége az 
együttműködési folyamatban. Ez a megjegyzés különösen megyei és országos szinten 
fogalmazódott meg, ahol ennek a megközelítésnek az előnyeit erőteljesen hangsúlyozták. A 
csoport KKÖ képviselői egyetértettek abban, hogy ennek pozitív hatása lehetne. Ugyanakkor 
hangsúlyozták azokat a problémákat is, amelyek egy ilyen fellépéssel járnak, kezdve a fent 
említett bizalom szükségességétől, valamint a kapacitások hiányától és a megfelelő partnerek 
azonosításának nehézségeitől. A potenciális partnerek azonosítását szintén ki kell egészíteni 
azzal, hogy képesek-e bekapcsolódni egy CBC projektekbe. 
Az interjúalanyok rendelkeznek információkkal arról, hogy a jövőbeli CBC program a 2021-
2027 közötti időszakra valószínűleg kevesebb forrásból gazdálkodhat, mint a jelenlegi 
időszakban. Nagy a valószínűsége annak is, hogy csökken a finanszírozás intenzitása is. Ezek a 
körülmények csökkenthetik az KKÖ-k lehetőségeit, hogy részesüljenek a CBC alapokból. A 
kettős csökkentés következményeinek kezeléséhez egyik javasolt megközelítés a szélesebb 
körű partnerségek kezdeményezése a KKÖ-k között, amely regionális szinten nagyobb hatást 
gyakorolhatnak. A kezdeményezéseknek szintén nagyon jól kell összpontosítaniuk a határon 
átnyúló szinten definiált igényekre és problémákra, és megvalósítható cselekvési terveket kell 
javasolniuk ezek megoldására. Így a rendelkezésre álló források és a finanszírozás 
csökkentését intenzívebb versenyt fog előidézni, amire jobb minőségű projektek 
kidolgozásával lehet felkészülni. Ezekben, lehetőség szerint, nagyobb számú önkormányzatok 
vehetnek részt, egyértelműen azonosított kérdésekre adnak választ, és jelentős határon 
átnyúló hatással rendelkeznek. 
Arra a kérdésre, hogy a jövőbeli tematikus területekről miként kell hozzáállni a jövőbeli CBC 
programban, az általános vélemény az volt, hogy a KKÖ-nek folytatniuk kell a kulturális és a 
közösségek közötti együttműködés megerősítését célzó együttműködést. A legfőbb indok az, 
hogy ezek az intézmények a vidéki és kisvárosi környezetben a kulturális élet fő támogatói, és 
a leghatékonyabbak az ilyen típusú akciók határon átnyúló kiterjesztésében. 
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Ezeken a területeken az interjúalanyok megemlítették a környezetvédelmét 
(természetvédelem, hulladékgazdálkodás stb.) mint olyan témát, amely valódi potenciállal 
rendelkezik a határon átnyúló együttműködés terén. Az oktatást és a gazdasági fejlődést 
szintén azonosították az együttműködés lehetséges területei között, bár megjegyezték, hogy 
mindkét esetben a nemzeti szintű jogalkotási és közigazgatási sajátosságok megnehezítik az 
ilyen kezdeményezések végrehajtását. 
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CBC projektek: Jövő 
 

Az előző fejezet kiemelte, hogy az interjúalanyok szükségesnek tartják az önkormányzatok 
számára a határon átnyúló projektek végrehajtásának folytatását a jövőben. Ebben a 
fejezetben megkíséreljük kifejezni ezt a témát bizonyos szakpolitikai célkitűzéseken keresztül 
- a véglegesítés alatt álló európai szabályozást követve. 
Mint már említettük, a stratégia egyik célja releváns és hasznos ajánlások és intézkedések 
megfogalmazása, mind az ABBTROHU projektben részt vevő öt partner számára, mind a határ 
menti régió helyi közigazgatásának más hasonló egységei számára, a jövőbeli CBC program 
szempontjából. Ezért a kérdőívbe beillesztettük az európai rendeletek javaslataiban fellelhető 
szakpolitikai célkitűzéseket. A közös rendelkezéseket megállapító rendelet (CPR rendelet) 
bevezető részében, amelyet 2018. május 29-én tették közzé, megemlítik, hogy a 2014 és 2020 
közötti programtervezés során alkalmazott 11 tematikus célkitűzést egyszerűsítik és öt 
szakpolitikai célkitűzésre csökkentik a következő időszakban. Ezeket a rendelet 4. cikkének (1) 
bekezdése sorolja fel: 
(a) intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén; 
(b) zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék 

beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a 
kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával; 

(c) jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-összekapcsoltság fokozásával; 
(d) szociálisabb Európa a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával; 
(e) a polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható 

és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén. 
Ezenkívül az európai területi együttműködési rendelet további szakpolitikai célt vezet be: 
(f) jobb Interreg kormányzás 
 
A kérdőívben a válaszadókat felkértük egy adott szakpolitikai célkitűzés kiválasztására, amely 
a képviselt önkormányzat számára a legérdekesebb, majd válasszon egy alterületet minden 
kiválasztott célkitűzésen belül. Mivel a kérdőív tárgya a határon átnyúló együttműködés, az 
Interreg-el kapcsolatos célkitűzés (az Interreg jobb irányítása) minden válaszadó számára 
kötelező választás volt. Így mindegyik válaszadó két célkitűzést jelölt meg: a CPR rendeletben 
meghatározott öt cél közül az egyiket, amelyhez hozzáadták az Interreg-terület specifikus 
célkitűzését. Minden célkitűzésen belül lehetősége volt konkrét területek kiválasztására (lásd 
a kérdőív 26–31. Kérdését, a dokumentum 1. melléklete). 
Meg kell jegyezni, hogy az adatgyűjtési módszer (kérdőív) által előidézett korlátozások miatt 
nem volt lehetőségünk további tisztázások és magyarázatok kérésére vagy részletes 
megbeszélések kezdeményezésére a válaszadókkal, amelyen belül meg tudtuk volna jobban 
ismerni az egyes válaszok tartalmát. Ebben a tekintetben a ROHU Program számos olyan 
eseményt szervezett, amelyek különösen hasznosak a különféle területek 
megmagyarázásához és az egyes szakpolitikai célok tartalmával kapcsolatban felmerülő 
kérdések tisztázásához. Sajnos ezen események ütemezése miatt (2020 február vége) nem 
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volt lehetőségünk kivárni őket. Így nem élvezhettük a ROHU Program ezen erőfeszítéseinek 
eredményeit, amelyek célja a potenciális kedvezményezettek oktatása és tájékoztatása volt. 
Ezért a kérdésekre adott válaszokat óvatosággal kell kezelni. Az információk értelmezésekor 
figyelembe kellett venni, hogy az előre meghatározott kategóriák (szakpolitikai célkitűzések) 
neve és leírása zavart okozhatott, vagy a válaszadók számára nem voltak túl világosak. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy az összegyűjtött információk nem tekinthetőek hibásnak. Az 
esetlegesen felmerülő zavartól függetlenül a részt vevő KKÖ-k által nyújtott válaszok 
hasznosak és relevánsak a határon átnyúló együttműködés jövőjével kapcsolatos fő 
tendenciáik és iránymutatásaik azonosításában. 
A 28. ábrán bemutatjuk az ötödik célkitűzéssel - a polgárokhoz közelebb álló Európával - 
kapcsolatban kapott válaszokat, amelyek lehetséges összetévesztésre adhatnak okot, és ezért 

kiegészítő magyarázatokra szorulnak. Ennek a célnak a neve és meghatározása nagyon 
relevánsnak és érdekesnek tűnhet az önkormányzat számára, mivel a helyi önkormányzat a 
polgárokhoz legközelebb eső közigazgatási egység. A név mellett, számos olyan 
tevékenységet javasol, amelyek nagyon jól illeszkednének a határon átnyúló 
együttműködéshez. Ez a szakpolitikai célkitűzésről szóló európai szintű viták és pontosítások 
azonban eltérő és sokkal összetettebb tematikus összpontosítást eredményezhetnek, ami 
megnehezítené a CBC-program keretében történő alkalmazást. Nem tudjuk pontosan 
meghatározni, hogy mi volt a válaszadók szándéka amikor ezt a célt választották ki, de 
feltételezhetjük, hogy a megnevezés alapján úgy vélték, hogy ez a legjobb választás a 
közösségek és intézmények közötti együttműködési kezdeményezések végrehajtására. Ezért 
erre a szakpolitikai célkitűzésre adott válaszokat fenntartásokkal kell kezelni, még akkor is, ha 
a legtöbb válaszadó ezt a célt részesítette előnyben. 

2

8

Az integrált társadalmi, gazdasági és
környezetvédelmi fejlődés, a kulturális örökség
és a biztonság előmozdítása városi térségekbe

Az integrált helyi társadalmi, gazdasági és
környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és
biztonság előmozdítása, többek között vidéki és
part menti területeken, közösségvezérelt helyi

fejlesztés révén is

27. ÁBRA A POLGÁROKHOZ KÖZELEBB ÁLLŐ EURÓPÁT 10 VÁLASZADÓ JELÖLTE MEG 
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A 27. ábra rövid áttekintése alapján nyilvánvalóvá válik, hogy a KKÖ-k erősen preferálják a 
közösségek közötti együttműködést, ideértve az intézmények közötti együttműködést és a 
környezetvédelmi beavatkozásokat is. Ezt a preferenciát a megbeszélések és az elvégzett 

interjúk következtetései is 
megerősítették. Ezenkívül a 
KKÖ tevékenységei a CBC 
programok során eddig 
fokozott érdeklődést 
mutattak az people-to-
people típusú projektek és a 
közösségek közötti 
együttműködés iránt. A 
zöldebb Európán és a 
polgárokhoz közelebb álló 

Európán túl a többi szakpolitikai célkitűzést viszonylag azonos számban választották ki. 
Egyetlen szakpolitikai célt nem választottak egyáltalán, nevezetesen az intelligensebb 
Európát. Ez a tény az innovációs ágazat fejletlenségét jelzi a programterület vidéki / kisvárosi 
részein. A digitális technológiák alacsony szintű elterjedtsége és az innovációs ökoszisztéma 
alulfejlettsége felülmúlhatatlan akadályokat mutathatnak a régióban működő KKÖ-k számára, 

ha abban a helyzetbe kerülnek, hogy ezen a területen kezdeményezéseket készítsenek elő és 
hajtsanak végre. 
Ugyanakkor az intelligens energiarendszerek és a megújuló energia támogatásának 
preferenciája kétségtelenül pozitív tendencia. Amint a 27. és 29. ábra mutatja, összesen kilenc 
önkormányzat választotta ezt a politikai célt. Mivel nagyobb érdeklődést mutattak a zöldebb 
Európa felé, arra lehet következtetni, hogy a megfelelő partnerek azonosítása ezen a 
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Intelligensebb Európa

Zöldebb, karbonszegény Európa

Jobban összekapcsolt Európa

Szociálisabb Európa

A polgárokhoz közelebb álló…
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Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása

A megújuló energiák előmozdítása

Intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -
tárolás fejlesztése helyi szinten

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a
kockázatkezelés és a katasztrófavédelmi…

A fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása

A körkörös gazdaságra való átállás előmozdítása

A városi környezet biodiverzitásának,
környezetbarát infrastruktúrájának…

28. ÁBRA MEGKÉRDEZETT KKÜ ÉS A KÖVETKEZŐ CBC 

29. ABRA ZÖLDEBB KARBONSZEGÉNY EUROPA 
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területen nem jelent különösebb problémát a következő program végrehajtása során. A 
program területén már vannak beruházások a "zöld" energiában, különösen a napenergia 
szektorban. Az ezekkel a beruházásokkal kapcsolatos pozitív tapasztalatok befolyásolhatják a 
válaszok számát. Érdekes szempont azonban, hogy ezeket a válaszokat nem kombinálták az 
energiahatékonyságot előmozdító intézkedésekkel, ami arra utal, hogy az 
energiahatékonysági politikák megértése viszonylag alacsony szintű. 
Négy válaszadó előnyben részesítette az összekapcsolhatósághoz fűződő szakpolitikai 
célkitűzését, amint azt a 30. ábra mutatja. Mivel a válaszadók nem képviselik a nagyobb városi 

központokat, teljesen érthető, hogy nem vették nagy számban figyelembe ezt a lehetőséget 
a jövőbeli CBC-program számára előnyben részesített intézkedések között. 
 

szociálisabb Európa: 
A munkaerőpiacok hatékonyságának növelése és a minőségi foglalkoztatás elérhetőbbé 
tétele a szociális innováció és infrastruktúra fejlesztésével; 

0 

Infrastruktúrafejlesztés révén hatékonyabb hozzáférés az inkluzív és minőségi 
szolgáltatásokhoz az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás területén; 

1 

A marginalizált közösségek, migránsok és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-
gazdasági integrációjának fokozása integrált intézkedések – többek között lakhatás és 
szociális szolgáltatások – révén; 

1 

A minőségi, fenntartható és megfizethető egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő és 
időben történő hozzáférés határokon átnyúló bővítése; 

0 

Az egészségügyi rendszerek és hosszú távú ápolási szolgáltatások hozzáférhetőségének, 
hatékonyságának és rezilienciájának határokon átnyúló javítása; 

0 

A társadalmi befogadás elősegítése és közdelem a szegénység ellen, többek között az 
egyenlő esélyek határon átnyúló növelésével és a megkülönböztetés elleni küzdelemmel. 

0 

 

Az együttműködés társadalmi dimenziója az a terület, amely a válaszadók körében legkevésbé 
keltette fel az érdeklődését. Lehet, hogy több tényezők kombinációja vetítette elő ezt a 
helyzetet. Az oktatási intézmények korlátozott kapacitása a vidéki és a kisvárosi környezetben 
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A digitális összekapcsoltság megerősítése

Fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival
szemben reziliens, intelligens, biztonságos és

intermodális TEN-T fejlesztése

Fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival
szemben reziliens, intelligens és intermodális

nemzeti, regionális és helyi mobilitás…

A fenntartható multimodális városi mobilitás
előmozdítása

30. A JOBBAN ÖSSZEKÖTÖTT EURÓPÁT 5 VÁLASZADÓ KKÖ JELÖLTE MEG 
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akadályozhatja a határ menti régió más szereplőivel való együttműködést. Az ilyen típusú 
kezdeményezéseknek a kézelfogható hatásai viszonylag hosszú időtartammal járhat, és ez 
befolyásolhatta a politikai döntéshozók érdeklődését. Az egészségügyi terület a válaszadók 
egyike sem jelölte meg potenciális együttműködési területként, ami a korábbi CBC-programok 
szemszögéből kissé meglepő. Ezt a hozzáállást az interjúk is megerősítették. A magyarázat 
azzal függ össze, hogy a nemzeti szintű jogi és adminisztratív struktúra megnehezíti az 
együttműködést ezen a területen a KKÖ-k számára. 
Az Interreg kormányzásával kapcsolatos célkitűzés kiválasztása a válaszadók számára kötelező 
volt, tehát nem meglepő a válaszok nagy száma. Előnyben részesítik a közigazgatás 
hatékonyságának fokozását a határon átnyúló együttműködés jogi és egyéb akadályainak 

felszámolását célzó intézkedések meghozatalában. Figyelembe véve a helyi közigazgatási 
egységek kompetenciaterületét a vidéki és kisvárosi környezetben, lehetséges, hogy ezek a 
válaszok inkább a válaszadók szándékait és vágyait képviselik. Nem valószínű, hogy a KKÖ-k 
képesek olyan intézkedéseket hozni és bevezetni, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak 
erre a területre. Figyelemre méltó azonban az ilyen típusú intézkedések szükségessége, ami a 
régió helyi közigazgatási egységeiben is nyilvánvaló. 
 
  

12

15

a közigazgatási szervek intézményi
kapacitásának bővítése, különösen azoké,

amelyek feladata egy egyedi terület kezelése, és
az érdekelt feleké

a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és
adminisztratív együttműködés, valamint az

állampolgárok és intézmények közötti
együttműködés elősegítésével, különösen a
határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok…

31. ÁBRA A JOBB INTERREG KORMÁNYZÁS 
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Ajánlások 
 
Az ajánlások az elemzés korábbi fejezeteiben bemutatott megfigyeléseken alapulnak, 
amelyek közül néhányat röviden már megemlítettünk a dokumentum vonatkozó 
szakaszaiban. Megpróbáltuk az ajánlásokat összefoglalni, mivel fennáll annak a veszélye, hogy 
a sok ajánlást tartalmazó stratégia túl általánossá válik. A célozottabb megközelítés 
pontosabb útmutatást biztosít, és megkönnyíti az ajánlások betartásához vezető intézkedések 
végrehajtását. Ebben a fejezetben felsoroltuk az ajánlásokat, és ahol releváns, részletesebben 
ismertettük azokat, gyakorlati példákkal szemléltetve. 
Egyes ajánlások szorosan kapcsolódnak a jelenlegi és a következő program végrehajtási 
ciklusához. E stratégia kidolgozásakor a jövőbeli együttműködési program tartalma a 
programozás korai szakaszában van. Mivel a jelenlegi programozási folyamat befolyásolhatja 
őket, sok javaslat és intézkedés minden bizonnyal nem lesz alkalmazható és releváns a 
jövőbeli program végrehajtásának minden szakaszában. Az általánosabb jellegű ajánlások 
azonban a jövőre nézve is relevánsak lesznek. 
Ez a fejezet két részre oszlik. Az első rész általános ajánlásokat tartalmaz, hivatkozással a 
projektek létrehozásának és végrehajtásának adminisztratív és irányítási szempontjaira. 
Néhány javasolt intézkedés reaktív - megoldások és válaszok bizonyos problémákra, 
amelyeket jelentettek vagy azonosítottunk az adatok és információk gyűjtése és elemzése 
során. Más megoldások konstruktívabbak, és olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek 
viszonylag jól működnek jelenleg is, de amelyek javíthatók a jövőben. A fejezet második 
szakasza olyan lehetséges projektötletek megfogalmazására tett kísérletet, amelyek 
érdekesek lehetnek a KKÖ-k számára a jövőbeli együttműködési program során. 
 

Általános ajánlások: Igazgatási és menedzsment intézkedések 

A CBC-projektek megvalósításában azonosított egyik legfontosabb akadály a nagy volumenű 
adminisztratív feladatok. A probléma legmegfelelőbb kezelése érdekében elengedhetetlen a 
kis- és közepes önkormányzatok számára, hogy felkészüljenek az ilyen projektekkel járó 
feladatokra és munkára. A projektek végrehajtása (a CBC nem kivétel) nem egyszerű, de ha 
jól felkészülnek és kidolgozzák a megfelelő eljárásokat, az önkormányzatok integrálhatják 
feladataikat az intézmények napi működésébe. Például ajánlott jól meghatározott eljárások 
kidolgozása a projektekkel kapcsolatos dokumentumok kezelésére. Ebben a feladatban 
ajánlott az intézmény összes releváns osztályának bevonása. Még akkor is, ha ezek közül 
néhány nem vesz részt közvetlenül a projekt végrehajtásában, de egy adott pillanatban aktív 
szerepet fognak játszani a tevékenységek zökkenőmentes megvalósításában. Ezek elsősorban 
az HR, a kifizetések vagy a beszerzési osztályok. Mindezeket be kell vonni a 
dokumentumkezeléssel kapcsolatos eljárások kidolgozásában, egyértelműen meghatározva, 
hogy ki mit csinál, mi történik az intézményen belüli egyes dokumentumokkal (ki tartja meg 
az eredeti példányt, hány példányra van szükség, hol tárolják a beszkennelt példányokat, ki 
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tárolja a dokumentumokat, stb.) Ez a megközelítés jelentősen megkönnyíti a jelentéstételi 
időszakban tett erőfeszítéseket, mind technikai, mind pénzügyi szempontból. 
A jövőben az adminisztratív feladatok csökkentésének másik lehetséges módja az, hogy 
fektessenek be az emberi erőforrásokba. A munkavállalók dedikált képzésének 
megszervezése, vagy az abban való részvétel, hasznos lehet a projektek jövőbeni 
megvalósításához. Egyszerű intézkedésként az önkormányzatok fontolóra vehetik a rövid (fél 
napos) tréningek szervezését azoknak a kollégák részére, akik részt vesznek a projekt 
végrehajtásában. A képzésnek ki kell emelnie azokat a konkrét szabályokat, amelyeket 
tiszteletben kell tartani a végrehajtás során, és amelyeket meg lehet szervezni az erre a 
területre szakosodott kollégák segítségével, vagy e tekintetben leszerződött külső szakértők 
bevonásával. Ezenkívül ajánlott részt venni a programirányító testületek (irányító / nemzeti 
hatóság, közös titkárság, első szintű ellenőrző szervek) által szervezett információs üléseken, 
amelyek kiváló lehetőségeket jelentenek a személyzet kompetenciájának fejlesztésében az 
érintett területeken. Az ezeken az eseményeken való részvétel segíthet a lehetséges kérdések 
tisztázásában, illetve a belső eljárások továbbfejlesztésében. Hasznos lehet, hogy a KKÖ-k 
azonosítsák a saját munkatársak angol nyelvtudásának javításához szükséges lehetőségeket, 
mivel az angol valószínűleg továbbra is a jövőbeli CBC program hivatalos nyelve marad.  
Egy másik stratégia, amely eredményesnek bizonyulhat a CBC projektekkel járó adminisztratív 
teher csökkentésében, az, hogy továbbra is figyelembe vegyék a tanácsadásra szakosodott 
cégek által kínált szolgáltatásokat. A KKÖ-nek azonban javasolják, hogy legyenek óvatosak a 
külső szakértők kiválasztásakor. Sok esetben a külső szakértők minősége és integritása 
határozza meg, hogy a személyzet a projektet jelentős mértékben kiegészítő feladatokkal járó 
tehernek tartja-e és milyen mértékben. Ezért azokat a szakértőket, akik ilyen szolgáltatásokat 
nyújtanak, a jogszabályokban és a program szabályaiban előírt kiválasztási eljárások alapján 
kell kiválasztani, korábbi tapasztalataik és lehetőség szerint hasonló intézmények ajánlásainak 
alapján. Fontos, hogy a külső szakértők szilárd és ellenőrzött ismeretekkel rendelkezzenek a 
CBC projektek végrehajtásáról. Bár a projektmenedzsment főbb jellemzői hasonlóak, a 
sajátosságok és eljárások jelentősen eltérhetnek a különböző programok és alapok között. 
Projektmenedzsment tapasztalattal rendelkező, de a CBC projektekkel kapcsolatos speciális 
ismeretek nélküli szakértő felvétele további késésekhez és feladatokhoz vezethet. 
Ajánlott, hogy a KKÖ-k folyamatosan tájékozódjanak és proaktív hozzáállást alkalmazzanak a 
2021-2027 közötti CBC-program kidolgozása során. Példa erre a hozzáállásra az erre a célra 
szervezett konzultációkban való részvétel, a kitöltött kérdőívekre adott válaszok felkínálása, 
illetve a program fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása. A KKÖ-nek figyelembe 
kell venniük ezt a lehetőséget, mivel 2020 lesz az az év, amikor lehetősége nyílik aktívvá válni 
és láthatóvá válni a program irányító testületei és a jövőbeli potenciális partnerei számára. 
Az előző ponttal összefüggésben, 2020-ban lesz az ideje annak, hogy az önkormányzatok 
kidolgozzák helyi fejlesztési stratégiáikat. Nem csak az előzőek lejártak, hanem a jövőbeni 
finanszírozást biztosító programok és alapok már a programozási szakaszban vannak. Ezt a 
pillanatot a lehető legjobban ki kell használni. Mivel a jövőbeni programok kidolgozása és a 
finanszírozandó területek, valamint az alkalmazandó eljárások egyértelműbbé válnak, 
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ajánlott, hogy a KKÖ-k foglalják magukban releváns aspektusaikat saját stratégiai fejlesztési 
dokumentumaikba. Az egyik módszer, amellyel az önkormányzatok biztosíthatják, hogy a 
nemzetközi együttműködés lehetőségei beépüljenek a stratégiákba, az, hogy ehhez a 
specifikációkhoz a specifikációkba kerüljön. A stratégiai dokumentumoknak tartalmazniuk 
kell, ha nem külön fejezetet, legalább egy szakaszt, amely útmutatást tartalmaz a határokon 
átnyúló, transznacionális vagy régiók közötti együttműködés lehetőségeiről. Például 
tartalmazhatják azon programok és finanszírozási lehetőségek listáját, amelyekre az 
önkormányzatok jogosultak lesznek, megjelölve az együttműködésre kedvelt tevékenységi 
területeit, és összefoglalva a nemzetközi és nemzeti együttműködési projektek harmonizációs 
módszereit. Jótékony elem lehet az esetleges projektpartnerek számára előnyben részesített 
profilok bemutatása a fejlesztési stratégiákban, a javasolt tevékenységek rövid leírása, egy 
indikatív ütemterv, illetve a fő kitűzött célok, valamint az elérésük mérésére használt 
mutatók. 
A programfejlesztési folyamat szoros nyomon követése mellett az önkormányzatoknak korán 
fel kell készülniük a források igénylésének folyamatára. Ez a gyakorlat ideális lenne a program 
fejlesztési szakaszától, azaz 2020-tól kezdve. 
Az önkormányzatoknak és potenciális partnereiknek el kell kezdeniük a projektötletek 
kidolgozását, mihelyt rendelkezésre állnak a CBC Program első működési változatai. A 
projektjavaslatok a program, illetve a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásának 
tevékenységei alapján készülhetnek. Ha a javaslatok infrastrukturális elemeket is 
tartalmaznak, akkor fontos elindítani az előkészítő tanulmányokkal kapcsolatos 
tevékenységeket, amelyek kiemelik az ötletek megvalósíthatóságát, a felmerülő költségeket, 
illetve a szükséges véleményeket és a nemzeti jogszabályok szerinti engedélyeket. A rendkívül 
versenyképes környezetben, amely valószínűleg jellemzi a jövőbeli programot, a projektek 
előkészítésének szintje (érettségük) fontos előnyt jelent a kedvezményezettek számára. 
Fontos ajánlás a korábbi vagy jelenlegi partnerekkel fennálló kapcsolatok fenntartása, illetve 
új partnerségek kezdeményezése és a CBC projektek hatásának növelése érdekében új 
lehetőségek felkutatása. Ajánlott tartani a kapcsolatot a korábbi partnerekkel rendszeres 
találkozók megszervezésével, e-mailes, telefonos és személyes kapcsolattartáson keresztül. 
Ez biztosítja a kölcsönös tájékoztatást a potenciális partnerek körülményeiről, szándékairól és 
fejlesztési irányairól, ami megkönnyíti a jövőbeni projektek számára közös érdekű témák 
azonosítását. Ezenkívül hasznos az összes lehetséges partner bevonása a projekt fejlesztési 
szakaszától kezdve, a rendszeres kapcsolattartás szolgálhatja leghatékonyabban ezt a célt. Így 
minden érintett részt vehet a projekt ötletnek fejlesztési szakaszában, növelve a 
kezdeményezések sikerének motivációját. 
Javasoljuk továbbá a partnerségi kapcsolatok kibővítését azáltal, hogy kiszélesítik a 
kapcsolatok hálózatát az önkormányzatokkal, amelyek érdeklődhetnek a CBC projektek közös 
előkészítésében és végrehajtásában. Ezért a partnerség szempontjából a legfontosabb 
útmutatás a stratégiai megközelítés elfogadása és a partnerség lehető legszélesebb körű 
megindítása, annak érdekében, hogy képesek legyenek a régióban jelentős hatással bíró 
projektek életre hívni. 
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Együttműködési lehetőségek 
 
A specifikus szabályozási keret miatt várható, hogy az új program végrehajtása korábban fog 
megkezdődni, mint az előző programozási időszakokban. Lehetséges, hogy az első pályázati 
felhívásokat 2021 végén vagy 2022 elején indítják, ezért a KKÖ-nek a lehető legkorábban meg 
kell kezdeniük az előkészítést. 
 
Az eddig rendelkezésre álló információk alapján számos tényező befolyásolja a CBC források 
elérhetőségét, ezért a jó minőségű, nagyon jól koncentrált projekteknek versenyelőnyben 
lesznek, amely döntőnek bizonyulhat a források lehívásában. 
 
A kérdőívre adott válaszadók által kifejtett preferenciák alapján az együttműködés 
legérdekesebb területei a következő programozási időszakban az Interreg kormányzás, a 
környezetvédelem és az „A polgárokhoz közelebb álló Európa”. Mivel az utolsó szakpolitikai 
célkitűzés tartalma és végrehajtása még fejlesztés alatt áll, a jövőbeni projektekre irányuló 
javaslataink középpontjában az Interreg irányítása és a környezet áll. 
 
Ajánlott a kulturális / közösségi projektek megvalósítása folytatása: az indok az, hogy a KKÖ-
k a programterület kisvárosi / vidéki térségeiben a kulturális élet legfontosabb előmozdítói és 
támogatói, és az együttműködési környezet erősítése a határokon átnyúló szinten 
hatékonyan javult az ilyen kezdeményezések révén. A megkérdezett KKÖ-k egyetértettek 
abban, hogy ki kell terjeszteni az ilyen projektekben az együttműködést új partnerek 
bevonásával. Jó példa az ABBTROHU projekt, ahol a magyarországi Szarvas önkormányzat 
először vett részt egy CBC projektben, és az összes érintett projektpartner a tapasztalatokat 
nagyon pozitívnak és hasznosnak ítélte.  
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Mellékeletek 
 

Alkalmazott kérdőív 
 

Kérdőív 
a Határon Átnyúló Együttműködés Stratégiájának kidolgozásához  

 
 

Üdvözöljük a Románia és Magyarország határ menti régiójában található Kis- és Középméretű 
Önkormányzatok Határon Átnyúló Együttműködési Stratégiájának kidolgozásához szükséges 
kérdőíves felmérésben. 

A stratégia Élesd önkormányzatának megbízásából készül a Románia - Magyarország határ menti 
régió városai közötti közigazgatási híd projekt keretében (ROHU 179). A projekt öt román és 
magyar közép- és kis önkormányzat határon átnyúló partnersége, amelyet az Interreg V-A Románia-
Magyarország Program finanszírozásával valósul meg.  A felmérést az Optimeast Europe Srl végzi. 

Az EU által finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok nagyon fontos támogatási 
források, amelyeket kifejezetten a határ menti régiók számára alakítottak ki. Ennek a tanulmánynak 
és stratégiának a célja, hogy segítséget nyújtson a közép- és a kis önkormányzatokat a rendelkezésre 
álló források felhasználásának javításában, a sikeresebb pályázatok elkészítésében és a határ menti 
régió lakói számára legkedvezőbb projektek megvalósításában.  

A kérdőív négy részből áll: 

1. Általános információ az Ön által képviselt önkormányzatról  
2. Információ a korábbi Határon Átnyúló Együttműködési tapasztalatokról  
3. Értékelés és vélemények a Határon Átnyúló Együttműködésről, illetve  
4. a Határon Átnyúló Együttműködés jövőjéről.  
   

Ez a felmérés teljesen anonim. A korábbi tapasztalatoktól és a határon átnyúló együttműködési 
projektek megvalósításában való részvétel mértékétől függően 2-10 percre becsüljük a kérdőív 
kitöltéséhez szükséges időt. Kérjük, szánjon időt az alábbi kérdésekre vonatkozó őszinte 
véleményének kifejezésére, mivel ez segítséget jelent a stratégia kidolgozásában és a javasolt 
intézkedések megfogalmazásában a romániai és magyar közép- és kis méretű önkormányzatok közötti 
együttműködés javítása érdekében. 

A felmérésben való részvétel, illetve a megfogalmazott válaszok kulcsfontosságú tényezők, amelyek 
elősegítik a közép- és kis önkormányzatok együttműködésének javítását és a határon átnyúló 
együttműködési programok forrásaihoz való hozzáférést.  

Köszönjük, hogy időt szán a kérdőív kitöltésére.  
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A önkormányzatról: Általános információ  

 
1. Melyik országban található az önkormányzat amit Ön képvisel? 

☐   Magyarország 

☐   Románia 
 

2. Melyik megyében található a önkormányzat amit Ön képvisel? 
☐   Satu Mare 

☐   Bihor 

☐   Arad 

☐   Timiș 
 

3. Melyik megyében található a önkormányzat amit Ön képvisel? 

☐   Szabolcs-Szatmár-Bereg 

☐   Hajdú-Bihar 

☐   Békés 

☐   Csongrád 
 

4. Milyen típusú települést képvisel? 

☐   Oraș 

☐   Comuna 
 

5. Milyen típusú települést képvisel? 

☐   Város 

☐   Község 
 

6. Ez a kérdés nem kötelező: Mi az Ön településének a neve? 
______________ 
 

7. Hány lakosa van az Ön által képviselt önkormányzatnak? 
___________ lakos 
 
 

8. Hány kilométerre található az önkormányzat a magyar-román határtól? 
 

___________ kilométer 
 

 
 
 
  



 

65 
 

Határon Átnyúló Együttműködési Projektek: Korábbi tapasztalat  
 

9. Az Ön által képviselt önkormányzat valósított már meg Határon Átnyúló Együttműködési 
Projekteket (Phare, Interreg)? 

☐   Igen  

☐   Nem  
 

10. Hogyan értesült a határon átnyúló projektekről? 

  ☐  TV, radio sau ziare 

  ☐  Közösségi média (Facebook, Instagram, Twitter, stb) 

  ☐  Email, newsletter  

  ☐  A Program hatóságok, vagy egyéb projektek által szervezett rendezvények 

  ☐  Egyéb intézmény ajánlása (önkormányzat, regionális intézmény, megyei színtű 
intézmény, minisztérium) 

  ☐  Egy partner szervezet ajánlotta fel, hogy vegyünk részt egy projektben. 

  ☐  Program honlap 

  ☐  Csak most értesültünk erről a lehetőségről. 

  ☐  Egyéb: __________________ 
 

11. Amennyiben Nem a válasz az előző kérdésre, kérjük jelölje meg a legfontosabb tényezőket 
amelyek megakadályozták Önöket a részvételben  
☐   Nem értesültünk kellő időben ezekről a finanszírozási lehetőségekről.  
☐   Túl bonyolult volt megpályázni.  

☐   Nem találtunk olyan partner szervezeteket, akiket érdekelt volna a közös részvétel.  

☐   Pályáztunk, de nem nyert a pályázat.  

☐   Túl kevés alkalmazottunk volt ahhoz, hogy a Határon Átnyúló Együttműködési 
projektekkel járó kötelezettségeknek eleget tudjunk tenni.  

☐   Egyáltalán nem volt érdeklődés a projektek megvalósítása iránt. 

☐   Egyéb: _________________ 
 

12. Amennyiben az Ön által képviselt önkormányzat már rendelkezik tapasztalatokkal a Határon 
Átnyúló Együttműködési Projektek terén, hány ilyen projektet valósítottak meg?  
Már lezárt 
Jelenleg megvalósítás alatt 
 
 

13. Milyen témakörben szereztek már tapasztalatokat a Határon Átnyúló Együttműködési 
Projektekben? (több választ is bejelölhet) 
☐   Útépítés és közlekedés 

☐   Környezet- és természetvédelem 

☐   Oktatás 

☐   Gazdaságfejlesztés 
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☐   Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 

☐   Egészségügy 

☐   Kultúra  

☐   Turizmus 

☐   Ifjúság  

☐   Közösségek közötti együttműködés 

☐   IT és digitális megoldások 

☐   Egyéb: _____________________ 
 

14.  Hogyan talált megfelelő projektpartnereket a Határon Átnyúló Együttműködési 
Projekt(ek)hez? (kérjük, jelölje be az összes Önre érvényes választ) 

☐   Partnerkeresési rendezvények, a programot végrehajtó intézmények 
megszervezésében  

☐   Partnerkeresési felület a Program honlapján 

☐   Létezett már korábbi együttműködésük/kapcsolatuk partnerintézményekkel 

☐   Ajánlás alapján 

☐   Egyéb: _____________ 
 

15. Hány partner szervezettel működtek együtt a projektek megvalósításában?  
(soha, egyszer, néha, gyakran, minden alkalommal) 
☐  1 partner szervezettel   

☐   2 partner szervezettel   

☐   3 partner szervezettel   

☐   több mint 3 partner szervezettel   
 

16.  Milyen típusú partner szervezettel valósították meg a projekteket? (soha, egyszer, néha, 
gyakran, minden alkalommal) 

 

☐   Hasonló méretű önkormányzat  

☐   Nagyobb méretű önkormányzat  

☐   Kisebb méretű önkormányzat  

☐   Oktatási intézmény  

☐   Állami/önkormányzati vállalat  

☐   Minisztérium vagy más nemzeti szintű intézmény 

☐   Regionális vagy megyei szintű intézmény 

☐   Nem kormányzati szervezet 

☐   Magánszervezet (Kereskedelmi Kamara, KKV, Vállalat) 

☐   Egyéb: _______________ 
 

17. Az eddigiekben hányszor töltött be Vezető Partner szerepet?  

☐   soha 

☐   egyszer 
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☐   néha 

☐   gyakran 

☐   minden alkalommal 
 

18. Általában használt-e külső szakértőt (tanácsadót) a projektmenedzsment feladatok 
ellátására? 

☐   Igen 

☐   Nem 
 
  

Határon Átnyúló Együttműködési Projektek: Értékelés és vélemények 

 
19. Hogyan értékelné az Ön által képviselt önkormányzat Határon Átnyúló Együttműködési 

projektjeinek hasznosságát? 

☐   Nagyon hasznos 

☐   Hasznos 

☐   Kis mértékben hasznos 

☐   Egyáltalán nem hasznos 
 

20. Tapasztalata alapján hogyan értékelné a határon átnyúló partnerség keretében végzett 
munkát egy nemzeti projektjéhez képest?  

☐   Az adminisztratív teher meglehetősen magas volt. 

☐   A Határon Átnyúló Együttműködési projekt végrehajtása túl bonyolult és felül múlja 
az előnyöket. 
☐   A projekt során felvetett problémát könnyebben lehet megoldani egy Határon 
Átnyúló Együttműködési partnerség keretében. 

☐   A problémát egy nemzeti projekt révén könnyebben lehetett megoldani. 

☐   Az eredmények tartósabbak egy Határon Átnyúló Együttműködési projektben. 

☐   A tapasztalatcsere és a tudás transzfer amely a Határon Átnyúló Együttműködési 
partnerségek keretében létrejönnek, előnyösek és lehetővé teszik az innovatív 
megoldások azonosítását. 

☐   A Határon Átnyúló Együttműködési partnerségek több hálózatépítési lehetőséget 
kínál.  
☐   A tevékenységeknek a partnerekkel történő harmonizációjának követelménye 
lelassítja a megvalósítást/ a problémák megoldását. 

☐   Egyéb: _____________ 
 

21. Sikerült megoldani a felvetett problémát egy Határon Átnyúló Együttműködési projekt 
megvalósításával? 

☐   Igen 

☐   Nem teljesen, de körvonalaztuk a fő teendőket a projekt során. 

☐   Nem teljesen, mert a probléma túl összetett volt. 
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☐   Nem teljesen, mert az idő túl rövid volt. 

☐   Nem 
        Egyéb: _______________ 

 
22. Véleménye szerint mi a legnagyobb akadály a Határon Átnyúló Együttműködési projektek 

megvalósításában? 
☐   Bonyolult projektek komplex tevékenységek sorozatával 

☐   Nagy adminisztratív terhek nehezednek a projektpartnerekre (sok jelentéstétel, 
különböző szabályok) 

☐   Nagy kihívás a tevékenységek szinkronizálása a partner szervezetekkel 

☐   Az angol nyelv használata lelassítja a megvalósítást, és néha a kommunikációt is 

☐   Nehézségek megfelelő partnerszervezet megtalálásában és partnerség 
kialakításában 

☐   Kulturális különbségek 

☐   Nehéz biztosítani a tevékenységek előfinanszírozását. 

☐   Egyéb:  
 

23.  Általában tartották-e a kapcsolatot a megvalósított Határon Átnyúló Együttműködési 
projektek partnereivel a projekt zárás után?  
☐   Igen 

☐   Nem 
 

24.  Amennyiben Igen a válasz az előző kérdésre, milyen szintű a kapcsolattartás a 
partnerszervezetekkel? 

☐   Rendszeresen találkozunk az általunk szervezett rendezvényeken. 

☐   Együttműködtünk a Határon Átnyúló Együttműködési projekten kívül. 

☐   A kezdeti projekt után megvalósítottunk egy vagy több Határon Átnyúló 
Együttműködési projektet, de ezeken a projekteken kívül nem működtünk együtt.  
☐   A kezdeti projekt után megvalósítottunk egy vagy több Határon Átnyúló 
Együttműködési projektet, de vannak más közös kezdeményezéseink is különböző 
témákban, amelyek nem kapcsolódnak a Határon Átnyúló Együttműködési 
projekt(ek)hez. 

☐   Egyéb: ________ 
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Határon Átnyúló Együttműködési Projektek: A jövőben 

 
25. A jövőben milyen területe(ke)n szeretne az Ön által képviselt önkormányzat Határon Átnyúló 

Együttműködési projekt(ek)et megvalósítani?  

☐  Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása 
révén (pl. K+F, digitalizáció) 

☐  Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és 
kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdításával (pl. energiahatékonyság, 
megújuló energiaforrások, katasztrófavédelem, vízgazdálkodás) 

☐  Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás fejlesztése 
révén  

☐  Szociálisabb Európa – a szociális jogok európai pillérének végrehajtása (pl. 
munkaerőpiac, oktatás, egészségügy, hátrányos helyzetű csoportok)  

☐  A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek 
fenntartható és integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezések révén (pl. 
integrált településfejlesztés, kulturális örökség,  

☐  Jobb Interreg kormányzás (pl. hatékonyabb közigazgatás a határmenti régiókban) 
 

26. Az intelligensebb Európa alábbi alterületei közül melyik a legrelevánsabb az Ön által 
képviselt önkormányzat számára? 

☐  A kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint előrehaladott 
technológiák bevezetése; 

☐  A digitalizáció polgárok, vállalkozások és kormányok előnyére fordítása; 

☐  A kkv-k növekedésének és versenyképességének előmozdítása; 
Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, az ipari átalakuláshoz és a vállalkozói 
léthez. 

27. Pontosabban, a zöldebb Európa alábbi alterületei közül melyik a legrelevánsabb az Ön által 
képviselt önkormányzat számára? 
☐  Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása;  

☐  A megújuló energiák előmozdítása;  

☐  Intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése helyi szinten;  

☐  Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatkezelés és a katasztrófavédelmi 
reziliencia előmozdítása;  
☐  A fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása;  

☐  A körkörös gazdaságra való átállás előmozdítása;  

☐  A városi környezet biodiverzitásának, környezetbarát infrastruktúrájának 
megerősítése, valamint a környezetszennyezés csökkentése. 

 
28. Pontosabban, a jobban összekapcsolt Európa alábbi alterületei közül melyik a 

legrelevánsabb az Ön által képviselt önkormányzat számára? 

☐  A digitális összekapcsoltság megerősítése;  
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☐  Fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, intelligens, 
biztonságos és intermodális TEN-T fejlesztése; 

☐  Fenntartható, az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens, intelligens és 
intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-hez való 
hozzáférés javítását és a határon átnyúló mobilitást is; 

☐  A fenntartható multimodális városi mobilitás előmozdítása. 
 

29. Pontosabban, a szociálisabb Európa alábbi alterületei közül melyik a legrelevánsabb az Ön 
által képviselt önkormányzat számára? 

☐  A munkaerőpiacok hatékonyságának növelése és a minőségi foglalkoztatás 
elérhetőbbé tétele a szociális innováció és infrastruktúra fejlesztésével; 

☐  Infrastruktúrafejlesztés révén hatékonyabb hozzáférés az inkluzív és minőségi 
szolgáltatásokhoz az oktatás, a képzés és az egész életen át tartó tanulás területén; 

☐  A marginalizált közösségek, migránsok és hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-
gazdasági integrációjának fokozása integrált intézkedések – többek között lakhatás és 
szociális szolgáltatások – révén; 

☐  A minőségi, fenntartható és megfizethető egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
egyenlő és időben történő hozzáférés határokon átnyúló bővítése; 
☐  Az egészségügyi rendszerek és hosszú távú ápolási szolgáltatások 
hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának határokon átnyúló javítása; 

☐  A társadalmi befogadás elősegítése és közdelem a szegénység ellen, többek között az 
egyenlő esélyek határon átnyúló növelésével és a megkülönböztetés elleni 
küzdelemmel. 

 
30. Pontosabban, a polgárokhoz közelebb álló Európa alábbi alterületei közül melyik a 

legrelevánsabb az Ön által képviselt önkormányzat számára? 

☐  Az integrált társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, a kulturális örökség 
és a biztonság előmozdítása városi térségekbe; 

☐  Az integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális 
örökség és biztonság előmozdítása, többek között vidéki és part menti területeken, 
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is.  

 
31. Utolsó kérdés: a jobb Interreg kormányzás két alterülete közül melyik a relevánsabb az Ön 

által képviselt önkormányzat számára? 

☐  a közigazgatási szervek intézményi kapacitásának bővítése, különösen azoké, amelyek 
feladata egy egyedi terület kezelése, és az érdekelt feleké; 
☐  a hatékony közigazgatás bővítése a jogi és adminisztratív együttműködés, valamint az 
állampolgárok és intézmények közötti együttműködés elősegítésével, különösen a 
határrégiókban lévő jogi és egyéb akadályok feloldása céljából  

Köszönjük a kérdőív kitöltésére szánt időt és azt, hogy megosztotta velünk véleményét és 
tapasztalatait.  
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Rővidítések 

 

ABBTROHU – projekt rövidített megnevezése 
B – Békés megye 
BH – Bihor megye 
CBC – határon átnyúló együttműködés 
HB – Hajdú – Bihar megye 
ERDF – Európai Regionális Fejlesztési Alap 
EU – Európai Únió 
EC – Európai Bizottság 
LP – Vezető Partner 
PP – Projekt Partner 
ROHU – Interreg V-A Románia-Magyarország Program 
KKÖ – Kis és közepes önkormányzat 
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__________________________________________________________ 

        Az Interreg V-A Románia-Magyarország program célja a román-magyar közös projektek 
finanszírozása, amelyek a határ mindkét oldalán azonosított szükségletekkel foglalkoznak, és 
amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat igényelnek, hozzájárulva 
ezáltal a támogatható terület fenntartható fejlődéséhez. A program a régióban végrehajtott, 
határokon átnyúló együttműködési programok folytatása, amelynek teljes költségvetése 
megközelítőleg 232 millió EUR, ebből 189 millió EUR az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
vissza nem térítendő finanszírozása. A program támogatható területe a magyar oldalon Arad, 
Bihor, Szatmár megye és Temes megyék, valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék. 
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