
A regionális fejlesztés    bevált gyakorlata

Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia

A „visegrádi csoport” országai 
együttműködnek a kiértékelésben
Eva Píšová, a strukturális alapokat kiértékelő cseh egység igazgatónője, David Grolig és Michal Kokeš 
projektvezetők

A Cseh Köztársaság belépése az Európai Unióba 

nemcsak az állampolgárok számára jelentett törté-

nelmi eseményt, hanem az államhatalmi szervek 

számára is, mivel azoknak egy új adminisztratív 

kultúrát kellett elsajátítaniuk. Ebben a kontextus-

ban került sor a strukturális alapokat kiértékelő 

cseh egység 2003. december 1-ji létrehozására.

Az egységnek nagyon gyorsan ki kellett dolgoznia 

egy kiértékelési tervet, mely elég nehéznek bizo-

nyult, mivel teljesen új gyakorlatot jelentett az ügy-

ben érintettek számára. Az utóbbiak nem számít-

hattak hasonló méretű országnak már előzőleg ki-

dolgozott és azonos társadalmi-gazdasági célkitű-

zésekre választ adó modelljére. Szoros együttmű-

ködésben a régebbi tagországok szakértőivel, a Re-

gionális Politikai Főigazgatóság képviselőivel és a 

munkamegosztásból származó egyéb partnerekkel 

egy kiértékelési know-how-t lehetett elindítani.

A „visegrádi csoport” többi országa (Magyarország, 

Lengyelország és Szlovákia) többé-kevésbé ugyan-

abban a helyzetben van, mint a Cseh Köztársaság. 

Történelmileg, ezek az országok ugyanahhoz a civi-

lizációhoz tartoznak, ugyanazokon a kulturális 

gyökereken osztoznak, és hasonló gazdasági fejlett-

séggel rendelkeznek. A többi új tagországhoz ké-

pest, amelyek az egyedi programozási dokumentu-

mot részesítették előnyben, a fenti államok a struk-

turális alapok kezelésének több működési progra-

mot tartalmazó közösségi támogatási keretét vá-

lasztották.

2004 szeptembere óta a cseh kiértékelő egység 

együttműködik a viseg-

rádi csoport orszá-

gainak társszerveze-

teivel. Az első mun-

kaülés 2004. decem-

ber 2-án és 3-án volt 
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szágban, Valticében 

(Cseh Köztársaság), 

ami egyben kiérté-

kelő egységünk 1. év-

fordulóját is jelen-

tette. Ezen részt vet-

tek az Európai Bi-

zottság Regionális 

Politikai és Foglal-

koztatási Főigazga-

tóságainak képviselői is. A Bizottság 2007–2013-ra 

vonatkozó javaslatai mellett, a kiértékelés megszer-

vezését, a kiértékelő terv megfogalmazását, a fel-

merült kockázatokat és problémákat, valamint a 

visegrádi csoport országai közötti, a kiértékelésre 

vonatkozó együttműködési lehetőségek témáit is 

megvitatták.

Ez az első ülés bebizonyította, hogy a visegrádi cso-

port teljesen tisztában van a kiértékelés fontosságá-

val. A tevékenységek pillanatnyilag legfőképpen a 

kompetenciák fejlesztésére irányulnak. Az első ki-

értékelési, illetve a kiértékelőképesség fejlesztését 

célzó projektek már beindultak az illető négy or-

szágban. A résztvevők felvetették egyes kiértékelés-

sel kapcsolatos tevékenységek közös fi nanszírozási 

lehetőségét, a programokban előirányzott „Műsza-

ki segítség” elnevezésű intézkedés révén.

Nagyjából három projektkategóriát lehet megkü-

lönböztetni: a jelenlegi programkészítési periódus-

belieket, a 2007–2013-as programkészítési perió-

dust előkészítőket és a kiértékelési képességek fej-

lesztésének céljából készülteket. Ez utóbbiak a leg-

előrehaladottabbak.

A kiértékelő egységek elismerik, hogy a belső vagy 

külső, hozzáértő humán erőforrások megtalálásá-

nak képtelensége árthat a kiértékelési eljárás sike-

rének. További jelentős kockázatot jelenthet a kiér-

tékelések végrehajtásának késése, a nyomon köve-

tési adatok elégtelensége vagy az illetékes fél szol-

gáltatásainak alacsony színvonala.

Következésképp, elhatároztuk, hogy együttműkö-

dünk a minőségi kiértékelőképesség kifejlesztésé-

ben, a kiértékelések megfelelő megtervezésében, és 

megteremtjük a nyomon követési rendszerek össze-

kapcsolását. A többi együttműködési tevékenység a 

projektek bevezetésének információ- és tapaszta-

latcseréjére, a kiértékelési módszerekre és azok is-

mérveinek a meghatározására irányul. A kiértékelő 

egységek megegyeztek abban, hogy a munkamód-

szerek javítása végett megosztják egymással a kiér-

tékelési projektekre vonatkozó jó és rossz példákat.

A következő ülés előkészítését a lengyel kiértékelő 

egység képviselőire bízták.
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