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Lettország

„Az EU-s pénzalapok a rádióban és a tévében” 
Sanda Rieksta, a Tájékoztatási és Reklámozási Egység vezetője, az EU Strukturális Alapjait Kezelő Hatóság, 

Pénzügyminisztérium, Lett Köztársaság

A 2004-es év kihívásokkal telt a lett közigazgatás 
számára, mert Lettország ekkor kapta meg a csatla-
kozás utáni EU-finanszírozás első részét. A 2004–
2006-os időszakban Lettországnak 625 millió eurót 
utaltak ki a strukturális alapból és 710 milliót a 
 Kohéziós Alapból. Ezt a finanszírozást sokféle pro-
jekt között osztották szét. A projektek célja a közúti 
infrastruktúra feljavítása, a turizmus fejlesztése, a 
tiszta ivóvíz biztosítása, az egyetemek és a kutatóin-
tézetek modernizálása, az új munkahelyek teremté-
se és az oktatási programok fejlesztése, valamint a 
vállalkozó szellem, az agrárgazdálkodás, a halászat 
stb. előmozdítása. A 2004. decemberi közvélemény-
kutatás szerint az EU-s finanszírozásról a lakosság 
69%-a elsősorban a tévéből, 41%-a pedig a rádióból 
tájékozódik. 2005-ben és 2006-ban is ezek voltak az 

EU-s finanszírozásra vonatkozó információk leg-
népszerűbb forrásai, és ez megerősítette az alapke-
zelő hatóságot abban a döntésében, hogy a tévét és a 
rádiót használja az uniós alapokra vonatkozó infor-
mációk terjesztésére.

A rendszeres televíziós, illetve rádiós adások 2005 
februárjában (rádió), illetve márciusában (televí-
zió) kezdődtek. Annak érdekében, hogy ezek a 
programok a lehető legjobb minőségűek legyenek, 
az alapkezelő hatóság nyílt pályázaton választotta 
ki a műsorkészítő csapatot. A végeredmény egy heti 
20 perces, Kulcsok az európai alapokhoz (Eiropas 
fondu atslēgas) című rádióadás lett, amelyet min-
den szerdán a nemzeti rádióállomás sugároz. Az 
adás tájékoztatja a hallgatókat az uniós alapokról, 
és a helyszíni látogatásai, valamint a projekteket 
hasznosító személyekkel és helyi közösségekkel ké-
szített interjúi pedig példákat adnak az EU által fi-
nanszírozott projektekre. Minden második hétfőn 
egy Eurobusz (Eirobusiņš) című 26 perces tévé-
adást is sugároznak, amelyben bemutatják az uniós 
finanszírozású projekteket, és elmagyarázzák az 
embereknek az EU-s finanszírozás kérelmezési 
módját. Az Eurobusz valójában egy kisbusz, amely 
körülutazza Lettországot, hogy találkozzon az EU-
s finanszírozású projektekben érintett személyek-
kel. 2005-ben az Eurobusz egy hat lépésből álló 
 sorozattal indult, amely egy EU-s finanszírozású 
projekt kidolgozásának folyamatáról szólt, majd a 
nyolc lettországi ügynökség bemutatásával folyta-
tódott. Akárcsak a Kulcsok az európai alapokhoz, 
az Eurobusz is ellátogat a helyszínre, és érdeklődik 
az uniós pénzalapokra való pályázás során össze-
gyűt tapasztalatokról.

Mindkét programnak kiválóak a hallgatottsági, 
 illetve nézettségi mutatói. 2005-ös elindításakor a 
rádióadás a rádióhallgatók 10%-át, azaz 45 000 sze-
mélyt érdekelt, 2006 végére pedig a rádióhallgatók 
7,3%-át, azaz 35 400 rádióhallgatót. 2005-ben a 
 tévéadás a tévénézők 25%-ához jutott el, 2006-ban 
pedig ez az arány még ennél is magasabb volt, 33%-
os, azaz az adásnak 230 000 nézője volt. 2006 végé-
ig 99 rádióműsort és 41 tévéműsort sugároztak az 
országos tévé- és rádióállomáson. Bárki részt vehet 
az izgalmas Eurobusz-utazásban, vagy elfordíthatja 
a kulcsokat az európai alapokhoz, ha az EU-s finan-
szírozás weboldalán: www.esfondi.lv rákattint a lap 
jobb oldalán található tévés és rádiós reklámcsíkra 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=698. 
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