
 
 

ИНТЕРАКТ ІV 2021-2027 

 

ИНТЕРАКТ IV е европейска програма за междурегионално сътрудничество, 

насочена към подпомагане на доброто управление и изпълнение на всички програми за 

териториално сътрудничество, включително тези по външните граници на ЕС.  

Основната задача на програма ИНТЕРАКТ IV е повишаване на ефективността на 

политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит, новаторски подходи и 

изграждане на институционален капацитет, в съответствие с целите на междурегионалното 

сътрудничество (чл. 3, ал. 3, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2021/1059). 

 

Програма ИНТЕРАКТ IV включва три сфери на интервенция: Подобряване на 

капацитета за управление и контрол на програмите за европейско териториално 

сътрудничество; Подобряване на капацитета на публичната администрация в дейностите в 

областта на  сътрудничеството; Подобряване на капацитета за идентифициране и 

разпространяване на резултатите от проектите и повишаване на публичността на програми 

ИНТЕРРЕГ. 

 

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 

Програма  ИНТЕРАКТ IV обхваща всичките 27 държави-членки на Европейския съюз 

и държавите-партньори Норвегия и Швейцария. 

 

БЮДЖЕТ 

Общият бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. е в размер на 56 250 000 евро, 

от които 45 млн. евро се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 

11 250 000 евро национално съфинансиране от държавите участващи в програмата. В 

допълнение в бюджета на програмата е включен принос от трети страни в размер на 162 801 

евро.  
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45 000 000  11 250 000 56 250 000 80% 162 801  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Програма  ИНТЕРАКТ IV предвижда дейности, свързани с идентифицирането и трансфера 

както на иновативни подходи, така и на добри практики на сътрудничество. Въз основа на 

опита от предходните програмни периоди, ИНТЕРАКТ IV ще продължи да подкрепя 

създадените мрежи за сътрудничество, като ще предоставя услуги за следните три основни 

целеви групи: 

 Структурите на програми ИНТЕРРЕГ, в т. ч. представители на управляващи и одитни 

органи, съвместни секретариати,  национални органи, звена за контрол, комитети за 

наблюдение и т.н.; 

 Национални/Регионални заинтересовани страни, в  т. ч. представители на 

национални/регионални програми, звена за контакт, координационни структури на 

макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, представители на 

Европейски обединения за териториално сътрудничество (ЕОТС), ключови партньори 

по специфични теми, като прилагането на териториални инструменти за развитие. 

 Широк кръг заинтересовани страни в ЕС, като европейски институции и организации, 

финансиращи програми, както и местни власти, граждани, медии, университети и др. 

   

СТРУКТУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Основните структури за управление и изпълнение на програма ИНТЕРАКТ IV са: 

Управляващ орган, Национални органи, Съвместен секретариат и Регионални звена, Комитет 

за наблюдение, Одитен орган. Управляващ орган на програмата е Братиславски 

самоуправляващ се регион, Отдел ИНТЕРАКТ - Република Словакия (Bratislava Self Governing 



 
 

Region / Interact department, Slovak Republic). Сертифициращ орган е Министерство на 

инвестициите и регионалното развитие (Ministry of Investments, Regional Development and 

Informatization), а  Министерство на финансите чрез Дирекция „Одит и контрол“ (Ministry of 

Finance of the Slovak Republic/ Section of audit and control) изпълнява функциите на Одитен 

орган. Програма ИНТЕРАКТ IV се изпълнява от ограничен брой бенефициенти – четирите 

децентрализирани регионални звена, разположени във Виена (Република Австрия), Турку 

(Република Финландия), Валенсия (Кралство Испания) и Виборг (Кралство Дания). 

Аналогично на предходните програмни периоди, Секретариатът на програма ИНТЕРАКТ IV 

(ситуиран в Братислава) ще продължи да изпълнява координационни функции.  

СТРАТЕГИЯ и специфична цел на ИНТЕРАКТ IV  

Мисията, свързана с разпространението на добри практики и иновативни подходи в 

управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество,  отговаря на 

Интеррег Специфичната цел  (ISO) „По-добро управление на сътрудничеството“, като 

дейностите по програмата се изпълняват в рамките на единствения ѝ приоритет: 

„Предоставяне на услуги“ и  по-конкретно „Повишаване на институционалния капацитет 

на публичните власти и на заинтересованите страни в областта на териториалното 

устройство“.  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА  

Включването на широк кръг от заинтересовани страни и партньори в проведените 

публични консултации е част от стратегическия подход при подготовката на програма 

ИНТЕРАКТ IV, както и активното им участие в последващото изпълнение и оценка на 

дейностите по програмата.  

Предвижда се нуждите на целевите групи на програмата да бъдат обект на редовна 

текуща оценка чрез подготвени специално за целта анкети, обратна връзка от проведени 

събития и редовни контакти с ръководители и служители на програми ИНТЕРРЕГ. В 

допълнение, всички заинтересовани страни ще имат възможност да се включат в годишната 

оценка в подкрепа на развитието на специализираните услуги на ИНТЕРАКТ, а партньорите 

ще бъдат включени в последващата оценка на предвидените дейности. 



 
 

В съответствие с установения подход, „съобразен с конкретното място“, повечето 

постигнати резултати по програмата се очаква да имат местно/регионално въздействие и 

контекст. В тази връзка ИНТЕРАКТ IV цели чрез прилагането на този регионален подход да 

надгради постигнатите резултати в предходния програмен период.  

С оглед подобряване на капацитета по отношение на координационните дейности 

както на междурегионално, така и на национално ниво, програмата си поставя за цел да 

повиши степента на ефективна комуникация и координация с Националните звена за 

контакт, чрез специализирани инструменти и експертиза.  

 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Основните цели по отношение на дейностите за информация и публичност произтичат от 

общите цели на програмата: 

 Промотиране на специализираните услуги и инструменти на ИНТЕРАКТ в подкрепа на 

сътрудничеството; 

 Осигуряване на подкрепа за широкото разпространение на добри практики и обмяна на 

опит сред целевите групи; 

 Показване, че „Сътрудничеството работи!“, както чрез постиженията на ИНТЕРАКТ, 

така и чрез резултатите от програми ИНТЕРРЕГ  

Предвижда се фокусът на дейностите за информация и публичност да е различен през 

периода на изпълнение на програмата, като на първо място се очаква да бъде изградена 

подкрепяща връзка с новата целева аудитория на програмата, с цел осигуряване на 

разпространение и интерпретация на новите ИНТЕРРЕГ правила. 

Друг приоритет в комуникационните дейности на ИНТЕРАКТ е сътрудничеството с широк 

кръг участници в политическия процес, с цел развитие и повишаване на ефективността на 

партньорската мрежа на програмата. 

Каналите за комуникация на ИНТЕРАКТ предвиждат поддържането на уебсайт, като 

първоизточник на информация и ресурси и достъп до онлайн платформата за обмен на 

програмата. В допълнение, програмата предвижда разработването на инструменти за 

наблюдение и оценка на дейностите за информация и публичност.  

  

 


