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Az igazgatási kapacitás 
megerősítése a munkavállalói 
egyéni önértékelés segítségével
A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság egy 
eszközkészlet segítségével javítja az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap 
igazgatását és végrehajtását. Az eszközkészlet egy új 
egyéni önértékelési eszközt is tartalmaz a támogatási 
programok igazgatásában részt vevő alkalmazottak 
számára az emberi erőforrások fejlesztésére tett 
erőfeszítések támogatása keretén belül.

A tagállamok és a régiók teljesítményét nagy mértékben 
befolyásolja a közigazgatás igazgatási kapacitása. A köz-
igazgatás teljesítményére hatással levő három kulcs-

fontosságú tényező a következő: az igazgatási struktúrák, az 
emberi erőforrások, valamint a megfelelő rendszerek és esz-
közök rendelkezésre állása. Van-e a szervezeti finanszírozásnak 
ideális modellje? Nincs. Nem léteznek szabványosított, kész és 
rendelkezésre álló modellek, ugyanakkor lehetséges azon kulcs-
kompetenciák csoportjának azonosítása, amelyek javíthatják 
az alapok kezeléséért felelős szervezet teljesítményét. 

Ezért a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság a tagállami 
közigazgatási rendszerek megsegítése érdekében kompeten-
cia-keretrendszert és egy ehhez kapcsolódó egyéni önértékelési 
eszközt fejlesztett ki. A cél az alapok kezelésének még inkább 
szakszerűvé tétele, valamint egy erősebb igazgatási kapacitás 
elősegítése az alapokat kezelő közigazgatási rendszerek 
 keretén belül. 

Ezek az eszközök segítséget nyújtanak a tagállamoknak és 
a régióknak közigazgatási rendszereik hatékony megerősíté-
sében, valamint abban, hogy azonosítsák a munkatársak kom-
petenciáival és készségeivel kapcsolatos hiányosságokat, ezzel 
meghatározva a képzési és munkaerő-felvételi szükségleteket. 
Az egyéni önértékelés eredményei képzési modulok fejleszté-
sére is használhatók az ERFA és a Kohéziós Alap nemzeti és 
európai szintjén egyaránt.

Az egyéni önértékelési eszköz kísérleti verzióját a Regionális 
Politikai Főigazgatóságon belül már tesztelték. A tesztelés 

megerősítette, hogy az egyéni önértékelési eszközben azono-
sított feladatok, altevékenységek és a 180 kompetencia meg-
felelő és hatékony, bár javasoltak néhány technikai és operatív 
jellegű módosítást a rendszer széles körű elterjesztése előtt. 
Az eszközt többek között a jelenlegi Microsoft Excel-formátum-
ból jóval felhasználóbarátabb és alkalmazkodásra képes, 
webalapú változattá alakították, amely megkönnyíti a végre-
hajtást, valamint nagyobb rugalmasságot biztosít.

Finomhangolás

Az egyéni önértékelési eszköz finomhangolása érdekében 
további teszteket végeznek hét tagállam kiemelt kísérleti köz-
igazgatási egységeiben. A tesztelésben tanácsadók is részt 
vesznek. A kísérleti tesztelésben részt vevő közigazgatási egy-
ségek és a tanácsadók között együttműködés várhatóan 2017 
első hat hónapjában zajlik majd.

A tanácsadók szorosan nyomon követik, támogatják és elemzik 
a kompetencia-keretrendszer és az egyéni önértékelési eszköz 
kísérleti alkalmazását a tagállamokban a teljes kompetencia-
értékelési folyamat során. 

A tanácsadók feladatai közé tartoznak a következők: 
 > hozzáigazítják az egyéni önértékelési eszközt az egyes 
kísérleti közigazgatási egységek igényeihez;   

 > támogatják a felügyelők és vezetők munkáját az alkalma-
zottak által használt egyéni önértékelési eszköz adatainak 
gyűjtésében, segítenek az adatok közigazgatási egység 
szintjén történő összesítésében, valamint az összegyűjtött 
és összesített adatok elemzésében; 

 > azonosítják a tennivalókat, illetve útmutatást adnak 
a kísérleti egységekben a hiányos vagy hiányzó kompeten-
ciák hatékony megerősítése vagy fejlesztése tekintetében;

 > a közigazgatási egységek összesített adatainak elemzésén 
alapuló, személyre szabott útmutatást adnak a humánerő-
forrás-fejlesztés ütemterveire és stratégiáira vonatkozóan.
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Az ERFA és a KA programjai kezeléséért felelős hét közigazga-
tási egységben végzett kísérleti tanulmány segíteni fog az 
egyéni önértékelési eszköz szükséges módosításainak azono-
sításában, valamint a módosítások végrehajtásában, még 
mielőtt a kompetencia-keretrendszert és az eszközt szélesebb 
körben hozzáférhetővé teszik. 

A tanulmány arra is kitér majd, hogy mire kell a tagállamoknak 
és a Bizottságnak összpontosítania a kompetencia-keretrend-
szer sikeres jövőbeli végrehajtásának biztosítása érdekében. 
Ez elősegíti a felhasználói útmutatások további fejlesztését, 
valamint a segítségével ajánlásokat lehet megfogalmazni 
a keretrendszer és az egyéni önértékelési eszköz szélesebb 
körű használatának előmozdítása tekintetében, különös tekin-
tettel azon tagállamokban, amelyek igazgatási kapacitása 
további fejlesztést igényel. 

A tanulmány eredményei lehetővé teszik a kompetencia-ke-
retrendszer és az egyéni önértékelési eszköz használatának 
széles körű előmozdítását az ERFA és a Kohéziós Alap igazga-
tásáért felelős tagállami közigazgatási szervek körében 
a 2017-es év második felétől. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!Pv34Pm

AZ EGYÉNI ÖNÉRTÉKELÉSI 
ESZKÖZ TESZTELÉSE 
A következő programokér t  fe le lős 
hatóságokat javasolták a kompetencia-
keretrendszer és egyéni önértékelési eszköz 
vizsgálatára:

 > Ausztria: növekedési és foglalkoztatási 
befektetési operatív program, Ausztria, 
2014–2020

 > Bulgária: környezetvédelmi operatív program, 
2014–2020

 > Észtország: kohéziós politikai finanszírozási 
operatív program, 2014–2020

 > Görögország: Nyugat-Macedónia regionális 
operatív program

 > Magyarország: környezetvédelmi és 
energiahatékonysági operatív program 

 > Lengyelország: Alsó-Sziléziai Vajdaság 
regionális operatív program

 > Románia/Bulgária: határokon átívelő 
együttműködési program


