▶INTERJÚ

▶ALSÓ-SZILÉZIA
A VÉGREHAJTÁSRA KÉSZÜL

A Panorama magazin Cezary
Przybylski vajdasági vezetőt
kérdezte az ERFA és az ESZA
hatásáról a Dolny Śląsk Vajdaság vonatkozásában (alsó-sziléziai régió) és arról, hogy a régió
hogyan kívánja sikeresen ésszerűsíteni a projekt finanszírozását és végrehajtását.

▶ Hogyan zajlottak a tárgyalások a régió 2014–2020
közötti időszakra szóló operatív programjának elfogadását
illetően? Mi zajlott másképp a korábbi programok tárgyalásaihoz képest?
Az alsó-sziléziai vajdaság regionális operatív programjával
kapcsolatos tárgyalások 2014 szeptembere és decembere
között zajlottak. Ezen időszak alatt számos háromoldalú
egyeztetés zajlott a program végrehajtásáért felelős regionális hatóság (ROP LS irányító hatósága) képviselőivel, a lengyel kormány nevében az egyeztetések koordinálásával
foglalkozó Infrastrukturális és Fejlesztési Minisztérium képviselőivel és természetesen az Európai Bizottság képviselőivel. Az előző regionális operatív programmal kapcsolatos
tárgyalások során fontosak voltak a régióspecifikus szempontok, ugyanakkor ezúttal hangsúlyos szerepet kapott, hogy
a közös rendelkezéseket kivétel nélkül minden egyes régióban alkalmazzuk.
A tárgyalások gyors ütemben zajlottak. Minden elhangzott
mondat fontos volt, gyakran több órát töltöttünk egyetlen
kulcsfontosságú kérdés megvitatásával. A program 11 prioritási tengellyel és 34 beruházási prioritással bír, így számos
fontos kérdést kellett megvitatni, így például a végrehajtáshoz választott mutatók, a teljesítéshez tervezett célértékek és az integrált területi megközelítés megtervezése
tekintetében.
A tárgyalások témái között elsősorban az alacsony kibocsátás ösztönzése, a közlekedés és a tudományos kutatás
finanszírozása, valamint olyan „puha” beruházási területek,
mint a társadalmi befogadás és az oktatás szerepelt. A tárgyalások fontos kérdése volt az Európai Szociális Alap
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forrásainak felhasználása (mivel a Bizottság elvárta, hogy
az ESZA-ból származó támogatás 66%-át a Lengyelország
2014. évi nemzeti reformprogramjáról szóló 2014. július 8-i
tanácsi ajánlásnak [országspecifikus ajánlások]) megfelelő
prioritások szerint használjuk fel). Emiatt jelentős változtatásokra volt szükség az ESZA által finanszírozott négy beruházási prioritás költségvetési juttatásait illetően. A változások
többek között a munkahelyteremtésre, az aktív és egészséges
időskorra, a színvonalas szociális és egészségügyi szolgáltatásokra, valamint az oktatás és szakképzés munkaerő-piaci
igényeknek megfelelő átalakítására vonatkoztak.
▶ Hogyan fog hozzájárulni a kohéziós politika AlsóSzilézia gazdasági fejlődéséhez?
A kohéziós politika segítségével a régió vonzóbbá fog válni,
hiszen kiválóbb minőségű szolgáltatásokat fog kínálni. Nőni
fog a közlekedési és kutatás-fejlesztési infrastruktúrával
kapcsolatos beruházások mértéke, és erősebb lesz a környezetvédelem és gazdaságfejlesztés közötti szinergia. Az is
egyaránt fontos, hogy – megfelelőbb minőségű oktatás és új
munkahelyek teremtése révén – a humán tőkére fordított
beruházások mértéke is növekedjen.
A 2007–2013 közötti regionális operatív program alatt elindított beruházások egy része még nem zárult le. Még van
időnk, a programnak köszönhető beruházások eredménye
azonban már látható Alsó-Szilézia gazdasági fejlődése terén.
Természetesen még sok teendő vár ránk.
▶ Milyen érvek szólnak a különböző alapok és pénzügyi
eszközök kombinálásának új szemlélete mellett vagy
ellen? Hogyan biztosítják a következetességet és az egymást kiegészítő jelleget?
Az alapok kombinálásának egyik előnye kétség kívül a végrehajtott projektek könnyebb felügyelete, ami biztosítja
a nagyobb következetességet és az egymást kiegészítő jelleget. Mostantól egyetlen irányító hatóság fogja felügyelni
az ERFA-ból és ESZA-ból származó források segítségével
megvalósított projekteket. Lehetőség lesz az azonos célkitűzések végrehajtását szolgáló, de különféle forrásokból
támogatott pályázati projektek koordinálására, így például
a munkaerőpiac és a hallgatók kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányuló oktatási intézkedések és az olyan beruházási
intézkedések terén, amelyek hozzájárulnak az iskolák modern

▶TECHNOLÓGIAI PARK: A legnicai technológiai szolgáltató
központ, amelynek megépítése elősegíti az innovációtranszfert
és a kutatás-fejlesztési teljesítmény fokozását a vállalkozások
számára, támogatja a közúti infrastruktúra bővítésére és egyéb
földhasználati tevékenységekre irányuló intézkedéseket
Legnicában, segíti a gazdasági fejlődés terén mutatkozó
egyenlőtlenségek kiegyensúlyozását a Dolny Śląsk régióban.

berendezésekkel és oktatóanyagokkal való ellátásához.
Mindez megakadályozza a különféle forrásokra vonatkozó
pénzügyi intézkedések felesleges megkettőzését, és teljes, jól
szervezett projektek végrehajtását teszi lehetővé.
A pénzügyi eszközök előnyei révén nagyobb eséllyel ismerhetők fel a pénzügyileg jól átgondolt projektek, és minimalizálható a kudarc lehetősége. Hátrányuk lehet azonban az, hogy
kevesebben nyújtanak be pályázatot az ilyen jellegű felhívásokra. Jelenleg ex ante elemzést végzünk arról, hogyan használhatók fel a visszatérítendő és hibrid pénzügyi eszközök
Alsó-Sziléziában a 2014–2020-as pénzügyi időszakban. A fő
célkitűzés a pénzügyi eszközök felhasználásának relevanciájával, módjával és alkalmazási körével összefüggő elemzés
végrehajtása, valamint ajánlások kidolgozása az elfogadandó
modell és az eszközök végrehajtási módja tekintetében.

▶ Most, hogy az operatív programot elfogadták, mik
a következő lépések?
Az operatív program elfogadását követően elkezdtük a végrehajtás előkészítését. Az irányító hatóság legfontosabb
feladatai közé tartozik jelenleg egy monitoringbizottság létrehozása, valamint intézményi intézkedések kidolgozása például a közreműködő szervekkel és az integrált területi
beruházási szövetségekkel közösen.
A feladatok részletes megvalósítása jelenleg is zajlik. A prioritási tengelyek részletes leírásának, a projektkiválasztási
kritériumoknak, a pályázati felhívások ütemezésének, a funkciók
és az eljárások rendszerének, a benyújtandó dokumentum
tervezeteknek és az informatikai rendszereknek a kidolgozása egyaránt a teendőink között szerepel.

▶ Általános igény az európai források egyszerűbb irányítása: hogyan tud konkrétan segíteni az Önök régiója e cél
teljesítésében?
Az irányítás egyszerűsítését olyan intézkedésekkel segítjük,
amelyek lehetővé teszik, hogy a leendő kedvezményezettek
elnyerjék és megvalósítsák a projekteket. A források felhasználására kiírt pályázatok benyújtásához informatikai rendszert
hoztunk létre, ami nagymértékben hozzájárul a projektbenyújtási folyamat egyszerűsítéséhez. A kedvezményezettek munkáját útmutatóval fogjuk továbbá segíteni, amely tanácsokat
és iránymutatást fog nyújtani mindazoknak, akik a projektek
végrehajtása mellett döntenek. Az operatív program végrehajtásában részt vevő többi intézmény is elkötelezte magát
az eljárások egyszerűsítése és a kedvezményezettek támogatása mellett valamennyi szakaszban.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.dolnyslask.pl
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