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Kosztasz Raftopulosz,a görög 
irányító hatóság közigazgatási 
kapacitásépítési kísérleti 
fellépésének csoportvezetője, 
elmagyarázza a jó közigazgatás 
és a kapacitásépítés fontosságát 
a kohéziós politika 
szempontjából. 

Miért döntött úgy, hogy csatlakozik a 
2021–2027-es időszak előre ütemezett 
közigazgatási kapacitásépítés kísérleti 
fellépéséhez?

Azért döntöttünk a projektben történő 
részvétel mellett, mert 2015-ben az 
irányító hatóságunk hatalmas megráz-
kódtatáson ment át, amikor három 
olyan irányító hatóságot egyesítettek, 
amelyek korábban három különböző 
programot irányítottak – az autópá-
lyákat, a vasutakat és a környezetvé-
delmet. Már az elején rájöttünk arra, 

hogy azonnali intézkedésekre van 
szükség a rendszereinket és a munka-
társainkat illetően, hogy a működési 
módunk homogén legyen. A munkát az 
informatikai rendszerekkel kezdtük, 
lecserélve a fragmentált rendszereket 
egy új, egységes iratkezelő rendszerre. 
Ezután többfunkciójú csapatokat hoz-
tunk létre, amelyek azonosítják a hete-
rogenitás forrásait, és terjesztik a 
bevált módszereket a három korábbi 
struktúrában. 

Így amikor tudomást szereztünk a 
Bizottság kezdeményezéséről, már 
saját magunkat és a politikai vezetést 
is meggyőztük a közigazgatási kapaci-
tásunk növelésének szükségességéről, 
különösen a következő időszakra vonat-
kozóan. Véleményem szerint a kísérleti 
fellépésben történő részvételünk fel-
gyorsította a 2015-ben elindított folya-
matot. E projekt nélkül a fejlesztések 
sokkal lassabbak és töredezettebbek 
lettek volna.

Melyek voltak a leghasznosabb és a 
leginnovatívabb elemek? 

Először is a kísérleti projekt nagyszerű 
lehetőség volt arra, hogy átgondoljuk, 
amit természetesnek veszünk. A min-
dennapi kötelezettségek és a szoros 
határidők miatti nyomás következtében 
hajlamosak vagyunk elnapolni a köz-
igazgatási kapacitásépítést. A világ 
azonban változik, és nekünk reagálnunk 
kell erre. Az általunk kiépített struktúrák 
és készségek elégtelennek bizonyulhat-
nak, ha nem fektetünk be a felülvizsgá-
latukba és az újjáépítésükbe.

Másodsorban a Regionális és Várospoli-
tikai Főigazgatósággal és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet-
tel (OECD) történő együttműködés önma-
gában is rendkívül hasznos tapasztalatot 
jelent. Lehet, hogy a magánszektornak 
jelentéktelennek tűnik a workshopok és 
interjúk szervezése, amelyek keretében 
meghallgatjuk a helyszínen dolgozók, a 
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kedvezményezettek és egyéb érdekelt 
felek javaslatait a jövőre nézve, de a görög 
közigazgatási szervek (és véleményem 
szerint számos közigazgatási szerv) szá-
mára ez valóban innovatív lépés. 

Harmadsorban pedig az ütemterv vég-
rehajtása érdekében önkéntes végrehaj-
tási  csapatokat hoztunk létre a 
különböző egységek és ágazatok sze-
mélyzetéből, amelyeket olyan, a helyszí-
nen dolgozó kollégák vezetnek, akik 
bizonyították talpraesettségüket, de 
eddig nem volt lehetőségük ennek 
bemutatására. Az OECD csapatával való 
együttműködésünk konkrét intézkedések 
végrehajtására is kiterjed. Ez azt jelenti, 
hogy a végrehajtási csapatok közvetle-
nül tudnak együttműködni az OECD-vel 
és a Humánerőforrás Osztállyal – az 
irányító hatóságon kívül lévő ügynökség-
gel –, a közreműködő szervezetekkel, a 
kedvezményezettekkel és a nemzeti 
koordinációs hatósággal stb. Másképp 
fogalmazva, rengeteg kommunikációs 
csatorna nyílik meg a bevált gyakorlatok 
és a know-how megosztására, illetve a 
csapatban történő munkavégzés kultú-
rájának továbbfejlesztésére.

Hogyan reagáltak a kollégái, és milyen 
szinten kapcsolódtak be a munkába? 

Amikor Athénban több mint 100 részt-
vevővel – akik körülbelül 40 érdekelt 
felet képviseltek – megrendeztük az 
első workshopot, az OECD csapata 
megkérdezte tőlem, hogy miért olyan 
lelkesek ezek az emberek? Az embe-
reknek lehetőségük volt a felszólalásra, 

találkozhattak az ország különböző 
részein dolgozó kollégáikkal, és meg-
oszthatták egymással a tapasztalata-
ikat, a javaslataikat és az aggályaikat. 
És ez a lelkesedés még a végrehajtás 
során is kitartott. Azok a csapatok, 
amelyek együttműködése az OECD-vel 
2020 májusában kezdődik, annyira 
türelmetlenek voltak, hogy az OECD 
első tervezett athéni kiküldetése előtt 
már három hónappal elkezdték előké-
szíteni az anyagokat.

Milyen elvárásokkal fordul a jövő 
felé, illetve segít-e ez a munka 
abban, hogy jobban kezeljék a 
jövőbeli kohéziós politikai 
beruházásokat? 

Az egyesülés után négy évvel és a pro-
jekthez történő csatlakozás után 18 
hónappal most határozottan úgy érez-
zük, hogy a szervezetünk jól felkészült 
a következő programozási időszakra. Az 
ütemtervünkben 19 fellépés van, 
amelyből 11 belső személyzeti problé-
mákhoz kapcsolódik, 6 az érdekelt 
felekkel és a kedvezményezettekkel 
való viszonyunkat érinti, és 2 a bürok-
rácia csökkentéséhez, valamint az elle-
n ő r z ő  h a t ó s á g g a l ,  a z  i g a z o l ó 
hatósággal és a nemzeti koordinációs 
hatósággal való kommunikációs csa-
torna létrehozásához kapcsolódik. Biz-
tos vagyok benne, hogy az olvasók 
(különösen az uniós alapok irányítási 
rendszerében dolgozók) teljes mérték-
ben megértik a fent említett intézkedé-
sek fontosságát a közigazgatási 
kapacitásépítés terén.

Ajánlaná-e a többi irányító 
hatóságnál dolgozó kollégáinak, hogy 
befektessenek a közigazgatási 
kapacitásépítési ütemtervek 
fejlesztésébe? 

Számos lehetőségünk volt arra, hogy 
Bulgáriában, Horvátországban, Lengyel-
országban és Spanyolországban lévő 
kollégákkal megbeszéléseket folytas-
sunk az irányító hatóságok előtt álló 
főbb kihívásokról, és nyilvánvaló, hogy a 
problémák közel fele mindannyiunkat 
érinti. Vannak azonban egyedi problé-
mák is, amelyeket azonosítani és kezelni 
kell. Véleményem szerint az OECD mód-
szertanához hasonló szisztematikus 
megközelítés biztosítja, hogy minden 
ütemterv tartalmazza azokat a fellépé-
seket, amelyek a leginkább szükségesek 
a közigazgatási kapacitás javításához a 
konkrét esetekben.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A közös kísérleti kezdeményezés I. 
szakaszának összefoglaló jelentése: 
https://europa.eu/!Gq44bp

Jó közigazgatás és közigazgatási 
kapacitás – az új adatok:  
https://europa.eu/!uM83XJ

Gyakorlati eszköztár – Ütemtervek a 
közigazgatási kapacitásépítéshez: 
https://europa.eu/!dv43qF

PILOT ON GOOD GOVERNANCE AND CAPACITY 
BUILDING FOR COHESION POLICY

- PILOT ACTION IN COOPERATION WITH THE OECD -

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/01/20-01-2020-cohesion-policy-post-2020-commission-and-oecd-list-recommendations-to-improve-the-management-of-eu-funds-in-member-states
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2020/02/02-10-2020-cohesion-policy-and-good-governance-new-data-story
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/how/improving-investment/roadmap_admin/

