
                                                
 

 

Második sajtóközlemény  
 

Több mint háromszáz résztvevővel zárult 2015. szeptember 10.-én Csáktornyán 
a magyar-horvát határon átnyúló konferencia 

 

A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai 
Együttműködés Napját (http://www.ecday.eu) idén szeptember 10-én egy nagyszabású 
konferenciával ünnepelte a horvátországi Csáktornyán. A 2007-2013 ciklusban működő 
program több mint 49 millió euró EU-támogatást helyezett ki összesen 169 közös 
magyar-horvát projekthez, a határ mindkét oldalán támogatva közös fejlesztéseket. Új 
lehetőségek rejlenek eközben a 2014-2020 közötti időszakban is, hiszen a 
Magyarország-Horvátország Interreg V-A Együttműködési Program 2015. szeptember 
7.-én jóvá lett hagyva az Európai Bizottság által. 
 

A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 a 
végrehajtás utolsó szakaszába lépett, és ezzel eljött az ideje az elmúlt években elért közös 
eredmények áttekintésének. Az ezt szolgáló csáktornyai konferencián (http://conference-
2015.huhr-cbc.com) több mint 300 fő vett részt, ahol is mind a 169 támogatott projekt 
képviseltette magát; a résztvevők betekintést nyerhettek a határon átnyúló együttműködés 
jövőjébe, vagyis a 2014-2020 közötti Interreg V-A időszak új prioritásaiba és finanszírozási 
lehetőségeibe is. 
 

Horvátországot az eseményen a Területfejlesztési és EU Támogatások Minisztériumának 
államtitkára, Helga Bubanović Devčić képviselte, míg Magyarországot a Miniszterelnökség 
helyettes államtitkára, Perényi Zsigmond, aki egyben a programok Irányító Hatóságának 
vezetője. Mindketten kihangsúlyozták a Magyarország-Horvátország határon átnyúló 
együttműködés sikereit az előző programozási időszakban. A jelenlévőket köszöntötte mind a 
horvátországi magyar-, mind pedig a magyarországi horvát nagykövet, Magyar József és 
Gordan Grlić Radman is. Az Európai Bizottság részéről Lena Andersson Pench, a Regionális 
és Várospolitikai Főigazgatóság igazgatója vett részt a konferencián, kihangsúlyozva a 
Magyarország–Horvátország CBC Program 2007-2013 végrehajtásával kapcsolatos pozitív 
tapasztalatokat. A helyi szintet pedig a vendéglátó Muraköz megye főispánja, Matija Posavec 
és Csáktornya város polgármestere, Stjepan Kovač képviselte. 
 

A 2015. szeptember 21-ét is magába foglaló héten kerül Európa-szerte negyedszer 
megrendezésre az Európai Együttműködés Napja. Az INTERACT program által létrehozott és az 
Európai Bizottság támogatásával megvalósuló kezdeményezés hivatalos honlapján 
(www.ecday.eu) megtalálhatók a határon átnyúló, transznacionális és interregionális 
együttműködési programok, köztük a magyar-horvát határszakasz mellett megrendezésre 
kerülő események is. Az idei év különleges abból a szempontból, hogy immár 25 éves múltra 
tekint vissza az Interreg, vagyis az európai határon átnyúló együttműködés. 
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