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Meg kell állapítanunk, hogy a régiók inkább az elért 

teljesítményekről, mint a programozási dokumentu-

mok kezelési módjáról beszélnek.

Pedig az európai szabályozásban rögzített elvárásokra 

e téren adott válaszok a hatékonyság és a hatásfok 

szempontjából jelentős mértékben befolyásolják a 

programok bevezetését. Ezért tűnt annyira érdekesnek 

az Európa más régióiban már életbe léptetett kezelési, 

nyomon követési és ellenőrzési rendszerek összekap-

csolását célzó kísérlet, amellyel aktiválni lehetne a be-

vált gyakorlatok cseréjét és a teljesítmények összeha-

sonlítását, és amely lehetővé tenné annak mérlegelését, 

hogy a felsoroltak milyen mértékben felelnének meg a 

vallon régióba való átültetésnek.

Ez volt annak a projektnek a tétje, melyet a vallon régió 

indítványára készített a régió minisztériumához tarto-

zó Európai Programok Igazgatósága, s amely a főleg 

ERFA-társfi nanszírozású programok kezelési, nyomon 

követési és ellenőrzési rendszereinek életbe léptetésével 

van megbízva.

Öt másik régió vett részt ebben a cserében, melynek 

általános megszervezését egy külső konzultánsra bíz-

ták, és amelynek a társfi nanszírozását a 2. célkitűzés 

műszaki segítségnyújtásának keretében az ERFA bizto-

sította: a Rhône-Alpes régió (Franciaország), Piemont 

és Ligúria (Olaszország), Anglia keleti része (Egyesült 

Királyság) és Maastricht (Hollandia).

A rendszerek összehasonlításából levonható tanulsá-

gokon kívül meg kell jegyezni, hogy a látogatások is 

hozzájárultak a partnereinkkel való közvetlen kapcso-

lat kialakításához. Így látogatást tehettünk francia (a 

Rhône-Alpes Régió Regionális Tanácsa és Prefektúrá-

ja) és olasz (Piemont Ipari Főosztálya és Ligúria Európai 

Ügyek Főosztálya) társszervezeteinknél. Emellett na-

gyon érdekes volt észlelni, hogy a többi régió is legtöbb-

ször ugyanazokba a nehézségekbe ütközik, mint mi.

E csere során világosan látszott, hogy a vallon régióban 

életbe léptetett rendszereket európai társszervezeteink 

pozitívan értékelték. Különösképpen a vallon rendszer 

alábbi két bevált gyakorlatát emelték ki:

>  a kiválasztási folyamat: a vallon régió a 2. célkitű-

zés alá tartozó övezetek egyetemi kádereiből és gyá-

rosaiból egy olyan független akciócsoportot hozott 

létre, amely javaslatok tételével a projektek kiválasz-

tásában segíti a vallon kormányt, ellenőrizve a pro-

jektek megfelelőségét az „Egyedi programozási do-

kumentumban” meghatározott stratégiáknak;

>  a programok nyomon követését biztosító informati-

kai rendszer, amely lehetővé teszi a társfi nanszíro-

zású projektek on-line módon történő nyomon köve-

tését.

A felsoroltak mellett, úgy tűnt, hogy bizonyos szakterü-

leteken (a kifi zető hatóságok, a hirdetésekre vonatkozó 

éves jelentések, az ellenőrzési szintek átfedései) a vallon 

régióban életbe léptetett rendszerek a többi régióban 

kifejlesztett rendszereknél is tovább léptek.

A partnereinknél felfedezhető, a vallon rendszerbe tel-

jesen vagy részlegesen átültethető, legérdekesebb gya-

korlatok a következők:

>  a piemonti „overbooking” (túljegyzési) rendszer, mely 

a folyamatban levő programoknak nyújtott országos 

fi nanszírozások felhasználásával lehetővé teszi az 

előirányzott ERFA-költségvetések túllépését, és egy, 

más projektek felmondásának ellensúlyozását szol-

gáló tartalék létrehozását. Ennek köszönhetően, az 

1994–1999-es programozási időszakban a végső fo-

gyasztási arány 99%-ra emelkedhet. Egy másik érde-

kes gyakorlat, mely az „n+2” szabály betartásának 

elmulasztásáért az irodákkal kötött szerződések 2 év 

utáni felbontásának elkerülését szolgálja, a „Chro-

noprogramme” (időprogram) nevet viseli. Ez további 

juttatásokat ad (a beavatkozás arányához mérten) a 

határidőket betartó projekteknek, vagy épp ellenke-

zőleg, csökkenti azokat, ha a határidők csúsznak;

>  Kelet-Angliában, a helyi ügynökségek (Local Area 

Groups) és az előmozdítók használata a kezelők 

megsegítésében a projektek összeállításakor és nyo-

mon követésekor. A trimesztriális és helyszíni láto-

gatások, melyek a kezelőknek segítséget nyújtanak 

projektjeik bevezetéséhez, és biztosítják a lefolytatott 

tevékenységek megfelelő műveleti nyomon köve-

tését.

Végezetül elmondható: miközben rendkívül sok ta-

pasztalattal gazdagodtunk, nagyon reméljük, hogy a 

létrejött kapcsolatok hozzásegíthetnek a 2007-2013-as 

időszak új kezelési és ellenőrzési szabályzatának meg-

felelő megközelítéséhez. Minden érdekelt régiót felhí-

vunk, vegyenek részt e „cseretőzsdén”, a tökéletesebb 

programbevezetésből fakadó, egyszerűbb adminisztrá-

ciós folyamat érdekében.
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