▶ MEGTALÁLTA MÁR A SZÜKSÉGES SZAKTUDÁST?
TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: AZ EURÓPA RÉGIÓI KÖZÖTTI
T UDÁSCSERÉT SZOLGÁLÓ RUGALMAS ÉS HATÉKONY ESZKÖZ

2015 márciusában a Regionális és Várospolitikai
_
Főigazgatóság egy új
eszközt indított el, amely
a szaktudás és a bevált
gyakorlatok cseréjét
teszi lehetővé az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap eszközeit kezelő közigazgatási szervek számára Európa-szerte, és célja az
uniós beruházások elköltésének további javítása.
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Egy év elteltével a TAIEX-REGIO PEER 2 PEER eszköz bizonyította értékességét, mivel hatékony és könnyen használható online rendszert biztosít ahhoz, hogy workshopok,
tanulmányutak és szakértőcserék révén összehozza
a szakértőket és a kedvezményezetteket.
A PEER 2 PEER a már meglévő, technikai segítségnyújtás és
információcsere (TAIEX) eszközén alapul, amelyet több mint
20 éve tesztelnek és fejlesztenek tovább, és amely eredetileg
az akkori EU-13 tagállam csatlakozási tárgyalásainak
támogatása céljából jött létre.
A PEER 2 PEER lehetővé teszi a közigazgatási szervek számára, hogy segítséget nyújtsanak és kapjanak, válaszolva
az ERFA-t és a Kohéziós Alapot kezelő állami szervek igényeire, amely szervek 90%-a jelezte, hogy érdeklődik a kollégáktól való tanulás iránt, és 50%-uk elismerte, hogy
konkrét kapacitásépítési igényeik vannak.
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Tágabb értelemben az eszköz részét képezi az Európai
Bizottság azon erőfeszítéseinek, amelyek a regionális politika
munkahelyteremtést és fenntartható növekedést garantáló
potenciáljának teljes mértékű kihasználására irányulnak,
az Európa 2020 stratégia és az EU 315 milliárd eurós
beruházási tervének céljaival összhangban.
Az egész EU-ban 24 ezer, a nemzeti és helyi közigazgatási
szerveknél dolgozó tisztviselő foglalkozik az ERFA és a Kohéziós
Alap kezelésével. A PEER 2 PEER célja az általuk felhalmozott
know-how kiaknázása, valamint szaktudásuk és bevált
gyakorlataik megosztása révén jobb eredmények biztosítása.

Gyakorlati alkalmazások
Az elmúlt évben az eszközt kísérleti szakaszában már mintegy 30 esemény megszervezésére használták fel, amelyen
14 tagállam kérelmezői vehettek részt. Az események méretükben és tárgykörükben is különböznek egymástól, a kiscsoportos, három főből álló tanulmányutaktól és szakértői
misszióktól egészen a 15 fős, több országra kiterjedő találkozókig és 60 fős workshopokig, míg a témák a beruházások
kezelésétől és a közbeszerzéstől egészen a közlekedésig és
a környezetvédelemig terjednek.
Eddig a Cseh Köztársaság, Bulgária, Horvátország és Litvánia
volt a kedvezményezettek közül a legaktívabb, és a segítségnyújtás iránti kérelmek többségét jóváhagyták.
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Mindeközben 2015 júniusában a PEER 2 PEER segített egy,
a pénzügyi eszközök kezelésének és ellenőrzésének sikeres
modelljeiről szóló workshop megszervezésében Bulgáriában,
amelyen Németországból, Lengyelországból, Szlovéniából
és az Egyesült Királyságból 60 szakértő vett részt.

Pozitív eredmények
Eddig a szakértőcserék esetében a legnagyobb érdeklődést
a pénzügyi eszközök, pénzügyi irányítás és ellenőrzés, közbeszerzés, állami támogatás, monitoring és jelentéstétel,
valamint a fenntartható városfejlesztés váltotta ki.
A regionális politikáért felelős biztos, Corina Creţu szerint
a segítségkérőktől az információcserével kapcsolatban érkezett visszajelzések eddig nagyon pozitívak voltak, és az eseményeken szakértőként részt vevők is hasznosnak találták
az eszmecseréket.
▶ Az Európai Bizottság munkatársa, Fabienne Ruault bemutatja az online eszközt
▶ A TAIEX-REGIO több országra kiterjedő workshopja a környezetvédelmi

„

beruházások kezeléséről, 2015. december, Litvánia

A PEER 2 PEER kezdeményezés
fontos lépés: rugalmas, könnyen
kezelhető és a régióink sajátos
igényeire ad választ.

”

▶ CORINA CREŢU – A REGIONÁLIS POLITIKÁÉRT FELELŐS EURÓPAI
BIZTOS

Decemberben például nyolc tagállam 16 szakértője utazott
Vilniusba, hogy a környezetvédelmi beruházások irányítási gyakorlatairól szóló, több országra kiterjedő workshopon vegyen
részt. Jelentős szakértői segítséget nyújtottak a litván Környezetvédelmi Minisztérium Környezetvédelmi Projektirányító Ügynöksége számára az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból származó
erőforrások befektetésének legjobb módjaihoz.
Kisebb léptékben pedig az Észak-hollandiai Tartományok Szövetségének három szakértője utazott szeptemberben Romániába
egy háromnapos tanulmányútra, hogy segítsék az Észak-keleti
Regionális Fejlesztési Ügynökséget az intelligens szakosodásra
vonatkozó know-how kiépítésében. A tanulmányút során arra
összpontosítottak, hogy hogyan lehet a tudásalapú beruházások
szempontjából kiemelt területek azonosítása céljából kombinálni
az ipar-, oktatás- és innovációs politikákat.

A rendszer használata kényelmes, segíti a rövid távra szóló
szakértőcserék gyors és hatékony megszervezését, miközben
a minimálisra csökkenti az adminisztratív terheket, ugyanakkor rugalmas, amit a rendszeren keresztül megszervezett,
eltérő jellegű szakértőcserék is bizonyítanak. A platform
továbbá minőségbiztosítást is nyújt, mivel a minőségellenőrzés, valamint a szakértők és a szakértőcserék értékelése
céljából számos beépített mechanizmussal rendelkezik.
Kiemelten fontos, hogy az eszköz segít annak biztosításában,
hogy a regionális politikával kapcsolatos alapok kezelésével
foglalkozó helyi és nemzeti közigazgatási szervek Európa
minden részén erőteljesek és hatékonyak legyenek, lehetővé
téve, hogy a projektek valódi hasznot hozzanak az Európa
régióiban élők számára.
„A PEER 2 PEER kezdeményezés fontos lépés: rugalmas,
könnyen kezelhető és a régióink sajátos igényeire ad választ”,
nyilatkozta Creţu biztos.
A Bizottság az idei év során fogja elvégezni a TAIEX-REGIO
PEER 2 PEER értékelését, amelynek alapján döntést hoz
az eszköz jövőbeni végrehajtásával és fejlesztésével
kapcsolatos következő lépésekről.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A PEER 2 PEER és a kérelmezési eljárás: tekintse meg
az erre a célra létrehozott weboldalt itt
http://ec.europa.eu/regional_policy/p2p vagy írjon
nekünk: REGIO-PEER2PEER@ec.europa.eu
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