
   Egy új és átlátható      európai kohéziós politika

Magyarország

„Magyarország online”: 
innováció az aktív polgári 
részvételért 
Gabriella Lantos, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Magyarország

Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a nagykö-
zönség aktív részvételét az EU-s pénzalapok leg-
megfelelőbb felhasználásának megvitatásában, a 
magyarországi hatóságok sikerrel alkalmazták az új 
„digitális párbeszédet”. Az internetet az EU-s finan-
szírozást igénylőknek szóló segítség nyújtására is 
felhasználtak, ezáltal is biztosítva a lehető legna-
gyobb átláthatóságot. 

Időnként a polgároknak az az érzésük támad, hogy 
az életüket befolyásoló legfontosabb döntéseket meg-
kérdezésük nélkül hozzák meg. Sőt, az a nézet is igen 
elterjedt, hogy az EU intézményes kerete bonyolult és 
nehezen lehet eligazodni benne. Ezek valós aggályok, 
és nem mindig alaptalanok. Magyarországon azon-
ban a hatóságok már megtették a szükséges lépéseket 
ezen kérdések megválaszolása érdekében. Főleg a 
nagyközönség információs elvárásainak kielégítésé-
ért és a magyar fejlesztési politika jövendő irányára 
vonatkozó társadalmi egyetértés megteremtéséért 
tettek nagy erőfeszítéseket. 

A magyar kormány és az EU-s pénzalapok kezeléséért 
felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elismeri annak 
jelentőségét, hogy az ország jövendő fejlődésének 
megalapozásába minél több embert bevonjanak. Ez 
azon az erősen meggyökerezett meggyőződésen alap-
szik, amely szerint az egyszerű emberek tudják a leg-
jobban, hogy milyen szükségleteket kell kielégíteni, és 
ezt hogyan lehet a lehető legjobban véghezvinni. Ez 
egy olyan elektronikus kérdőív megszerkesztésére 
késztette a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, mely 
2006 májusában több mint 5000 különböző szerve-
zethez eljutott, és amelyben az ügynökség fejlesztési 
javaslatait kérik véleményezni. Szakmai testületektől, 
lobbizó csoportoktól, nem kormányzati szervezetek-
től, valamint az üzleti és tudományos köröktől várták 
a válaszokat. A folyamat a nagyközönség felé is nyitott 
volt, hisz egy egyszerű online regisztrációs eljárás 
után a kérdőívet bárki letölthette az ügynökség hon-
lapjáról. A konzultációs folyamat első körében elért 
eredmények kiértékelése után, 2006 júliusának végén 
hozzávetőleg 4000 partnerszervezetet ismét felkértek 
a bemutatott ötletek véleményezésére. Ezzel párhuza-
mosan egy másik konzultációs folyamat is zajlott a 
főbb szakmai és civil szervezetek megkérdezésével. 

Magyarország nemcsak a szociális párbeszéd elő-
mozdítása terén található az élvonalban, hanem a 
pályázati kiírásokra vonatkozó információk digita-
lizálását illetően is. Ahhoz, hogy egy projekt ötlete 

valósággá váljon, a kérelmezőknek meg kell érteni-
ük az EU pályáztatási folyamatát. A Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség weboldalán található részletes 
és felhasználóbarát EU-s keresőmotor biztosítja, 
hogy bárki megkereshessen egy adott témához 
 kötődő pályázatot. Azok számára, akik már benyúj-
tották a pályázatukat, a weboldal naprakész infor-
mációkkal szolgál annak állását illetően. Az elért 
eredményekről szóló jelentéseket pedig immár 
elektronikusan is el lehet küldeni. Sőt, az EU-s fi-
nanszírozású magyarországi projektek és a kedvez-
ményezettek teljes listája is megjelenik itt, és ezt a 
listát kéthetente frissítik. Ez hatalmas segítséget 
nyújthat a potenciális pályázóknak, mert világos 
képet ad az igényelhető támogatások összegéről és a 
támogatható projektekről. A bevált gyakorlatok be-
mutatása ösztönzi az ötletek megszületését, és elő-
segíti, hogy a nagyközönség jobban megértse a 
rendszert. A magyar kormánynak felelős ügynökség 
jelenleg további informatikai fejlesztéseken dolgo-
zik. Rövidesen például az is lehetővé válik, hogy az 
EU-s támogatások kérelmezését elektronikus úton 
nyújtsák be, és az ügynökség csapata egy online pa-
naszkezelő rendszer kifejlesztésén is munkálkodik. 

A jövőt illetően elmondható, hogy a magyar admi-
nisztráció elkötelezte magát a nagyközönség maxi-
mális részvételének biztosítása mellett az ország 
fejlesztését illető döntésekben, és az EU-s pénzala-
pok kezelését és felhasználását illetően a teljes átlát-
hatóságra törekszik.

Kapcsolatfelvétel: szucs.judit@meh.hu (www.nfh.hu)

|  inforegio  |  panorama  |   21. szám  |  p. 11  | 

Dolgozik a magyar NFH kommunikációs csapata 


