
KÖLTSÉG-
HASZON 
ELEMZÉSI 
ÚTMUTATÓ  
FRISSÍTVE
Az Európai Bizottság a közelmúltban közzétette 
a költség-haszon elemzési útmutató frissített 
változatát, amelyet minden olyan, a 2014–
2020 időszakra vonatkozó projekt esetében 
kötelező alkalmazni, amely ESB-alapokból 
származó finanszírozásra pályázik. Az útmu-
tató a 2007–2013 közötti programozási idő-
szak nagyobb projektjeinek előkészítése 
és értékelése során gyűjtött tapasztalatokon 
alapul. Célja, hogy gyakorlati ajánlásokat 
és ágazatspecifikus esettanulmányokat biz-
tosítson a jelentősebb projektekben részt vevő 
hatóságok számára és a projektdokumentáció 
előkészítését végző valamennyi konzulens 
számára. Az útmutató a projektértékelési 
folyamatra vonatkozó szabályozási követel-
ményeken és a jelentősebb projektekkel kap-
csolatos döntéseken kívül ágazatspecifikus 
iránymutatásokat is tartalmaz. A kiadványt 
a milánói ipari tanulmányokkal foglalkozó köz-
pont Davide Sartori által vezetett csoportja 
állította össze, létrejöttéhez a Massimo Florio 
professzor által vezetett tudományos testület 
és a JASPERS (http://www.jaspers-europa-
info.org/) szakértői is hozzájárultak.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://europa.eu/!wc37tT

AZ ÚJ PROGRAMOZÁSI 
IDŐSZAK KEZDETE 
LENGYELORSZÁGBAN
Corina Creţu Maria Wasiak infrastruktúráért és fejlesztésért felelős len-
gyel miniszterrel közösen február 26-án hivatalosan átadta a kohéziós 
politika lengyelországi operatív programját. Az ünnepségen a lengyel 
miniszterelnök, Ewa Kopacz, Elżbieta Bieńkowska európai biztos, vala-
mint a 16 lengyel régió vezetői is részt vettek.
 A mintegy 11 évvel ezelőtti uniós csatlakozása óta az Európai Unió 
által biztosított források kiemelt szerepet játszottak Lengyelország növe-
kedésében. 2014–2020 között Lengyelország továbbra is az uniós kohé-
ziós politika legnagyobb kedvezményezettje marad. A forrásokból több 
mint 77,3 milliárd eurónyi támogatást az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, a Kohéziós Alap és az Európai Szociális Alap biztosít.
 A lengyel hatóságok és a Bizottság kiváló együttműködésének köszönhe-
tően mind a 22 operatív programot sikeresen elfogadták február közepéig. 
Az új időszak új kihívásokat jelent a végrehajtás terén, mivel a források több 
mint 55%-át mostantól a régiók irányítják. Mindez számos lehetőséget teremt 
a számukra, hiszen ők tudják legjobban, milyen erősségeik és igényeik van-
nak, ugyanakkor nagyobb felelősséggel is jár, mert a rendelkezésre álló for-
rásokat bölcsen kell felhasználni.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/blog/
launching-new-programming-period-poland_en
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OPEN DAYS 2015
ELINDULT A RÉGIÓK 
ÉS VÁROSOK EURÓPAI 
HETE 
A 13. OPEN DAYS napokat október 12–15. között rendezik meg 
Brüsszelben. A rendezvénysorozat idei jelmondata: „Európa 
régiói és városai: a beruházások és a növekedés partnerei”. 
Az eseményre júliustól lehet regisztrálni.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/

A KEDVEZMÉNYE-
ZETTEKNEK SZÓLÓ 
ÚTMUTATÓ  
ÚJ KAPCSOLATOKAT 
TEREMT A TÖBBI UNIÓS 
FORRÁSSAL
Az Európai Bizottság közelmúltban közzétett, az EU valameny-
nyi hivatalos nyelvén elérhető útmutatója leírja, hogyan lehet 
hozzáférni az európai strukturális és beruházási alapokhoz, 
mindezek hogyan alkalmazhatók hatékonyan, valamint hogyan 
használhatók ki az egyéb eszközökkel és kapcsolódó uniós szak-
politikákkal fennálló komplementaritásai. A dokumentumban 
feltüntetett hivatkozások közvetlenül a leghasznosabb webol-
dalakhoz és dokumentumokhoz irányítják a potenciális kedvez-
ményezetteket, így segítve eligazodásukat a világhálón 
hozzáférhető anyagok útvesztőiben. Ezenkívül egy online elle-
nőrző lista is a potenciális kedvezményezettek rendelkezésére 
áll, amelynek segítségével megállapíthatják, melyek a szá-
mukra legmegfelelőbb finanszírozási források.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
22 nyelven érhető el. 
http://europa.eu/!cn47JG

A KOHÉZIÓS 
POLITIKAHOZZÁJÁRUL 
AZ ENERGIAUNIÓ 
STRATÉGIÁJÁHOZ
A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előrete-
kintő éghajlat-politika keretstratégiáját 2015. február 25-én 
fogadta el az Európai Bizottság. A stratégia célja az energia-
függőség csökkentése, az energia határok közötti szabad 
áramlásának ösztönzése, az energiahatékonyság fellendítése 
és a karbonszegény gazdaságra való áttérés támogatása.
 A kohéziós politika jelentős szerepet fog játszani az ener-
giaunió hatékony megvalósításában olyan projekteken 
keresztül, amelyek valódi előnyökkel járnak a polgárok szá-
mára. 2014–2020 között 38 milliárd eurónyi támogatás 
 fog jutni a karbonszegény gazdaságnak a kohéziós politika 
révén (kétszer annyi, mint az előző finanszírozási időszak-
ban). Ez segítséget nyújt a tagállamoknak, régióknak, helyi 
önkormányzatoknak és településeknek, hogy végrehajtsák 
azokat a beruházásokat, amelyekre nagyon nagy szükség 
van az épületek energiahatékonysága, a megújuló energia-
források, az intelligens energiahálózatok vagy a fenntart-
ható városi közlekedés terén.
 Az energiaunió néhány főbb célkitűzésével összhangban 
ezért a beruházások hozzá fognak járulni a költséges energia-
import visszaszorításához, az energiaforrások diverzifiká-
lásához, az energiaszegénység kezeléséhez, a kibocsátás 
csökkentéséhez, valamint új munkahelyek létrejöttéhez 
és a kis- és középvállalkozások támogatásához.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/

▶ Maroš Šefčovič energiaügyi 
biztos ismerteti az 
energiacsomagot az Európai 
Parlamentben február 25-én.
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