
Lengyelország

„A Kohéziós Alap Lengyelországban 
– milyen kritériumok alapján 
választják ki a projekteket?”
Minden jel arra mutat, hogy a Kohéziós Alap fontos 

szerepet játszik Lengyelországban a környezetvédel-

mi közösségi vívmányok megvalósításában. Az előre-

jelzések szerint a 2003 és 2010 közötti időszakban az 

Alap fedezi a városi környezetvédelmi infrastruktú-

rák befektetési ráfordításainak mintegy 19%-át (1).

Ahogyan a potenciális projektek száma és pénzügyi 

kiterjedése messze meghaladja a Kohéziós Alap által 

kínált támogatási képességet, szükség van átlátható 

és hatékony rendszer bevezetésére a projektek kivá-

lasztásához. Ennek metodológiája két megközelítést 

tesz lehetővé:

(1)  A projekteket a valamely konkrét terület esetében 

részletezett nemzeti program alapján választják 

ki. E programoknak tükrözniük kell a befektetési 

igényeket, és össze kell állítaniuk a közösségi 

irányelvek kívánalmainak való megfeleléshez 

szükséges projektek listáját.

(2)  Nemzeti programok vagy a szükséges projektek 

konkrét listájának hiányában a projektek értéke-

lése a mérhető és összehasonlítható kritériumok 

összessége szerint felállított osztályozás alapján 

történik.

Jelenleg azok a tendenci-

ák, amelyek a lengyelor-

szági projektek vizsgála-

tának irányt szabnak, 

nem tükrözik teljes mér-

tékben e megközelítése-

ket. Először is, komoly 

polikai aggodalom érzé-

kelhető az iránt, vajon 

felhasználható-e a Kohé-

ziós Alap által elérhetővé 

tett összes erőforrás. Ez 

olyan döntéseket ered-

ményez, amelyek nem 

feltétlenül mozdítják elő 

a hatékonyságra épülő, 

illetve – összhangban az irányelvekkel – a legsürgő-

sebb környezetvédelmi projektek fi nanszírozását célzó 

mechanizmusokat (2). Továbbá, a (nemzeti szennyvíz-

kezelési programon kívüli) nemzeti programok precí-

zebbek is lehetnének, és egyértelműbben meghatároz-

hatnák a projektek elutasítását. Végül, a települések 

által az Alap támogatása érdekében benyújtott projek-

tek száma még akkor is viszonylag magas, ha a dosszi-

ék minősége és hitelessége jelentős eltéréseket mutat.

Ennek következtében az értékelési eljárásnak szilár-

dabb rendszerre kell támaszkodnia, és a projektek 

osztályozását lehetővé tevő kritériumokra kell épül-

nie. Szükségesnek tűnik a jelenlegi eljárások módosí-

tása oly módon, hogy ezáltal növelik az átláthatósá-

got és a felelősséget, és lehetővé teszik az összehason-

líthatóságot. Egy ilyen rendszer létrehozása segít a 

településeknek, hogy jobban be tudják építeni a Ko-

héziós Alap prioritásait a projektjeikbe.

Egy másik fontos kérdés a projektek kiválasztásának 

módját érinti. Jelenleg nincs stratégiai megközelítés a 

környezetvédelemben elért közösségi vívmányok in-

tegrált végrehajtására. A pénzügyi erőforrások hoz-

zárendelése során elsőbbséget kellene biztosítani a 

környezetvédelemmel kapcsolatos irányelvek kereté-

ben kidolgozott programok pénzügyi igényeinek. 

Fontos, hogy a Kohéziós Alap által engedélyezett hoz-

zárendelési korrekciók garantálják az esetlegesen 

alultámogatott ágazatok (például a hulladékkeze-

lés (3)) fi nanszírozását. Szükséges azonban megje-

gyezni, hogy a korrekció nem lesz túlzottan eredmé-

nyes, ha nincsenek megfelelő jogszabályi intézkedések.

Ahogyan a következő programozási időszakban a 

Kohéziós Alap beavatkozásai programonkénti meg-

közelítést vesznek át, a kiválasztási folyamat megjob-

bítását célzó fellépések ugyanolyan nagy jelentőséget 

kapnak, és azokat intenzívebbé kell tenni.

Kapcsolat: andgula@iee.org.pl vagy berbekak@ae.

krakow.pl

(1)  A számítás a víz fertőtlenítéséhez és tisztításához és a hulladékkezeléshez szükséges kommunális befektetéseken alapul. Egyesíti az előre jelzett 

kifi zetéseket (ideértve az alapok felszívásának késedelmeit is). A jövő időszakra vonatkozóan feltételezzük, hogy a nemzeti és közösségi erőforrá-

sok szintje azonos marad a 2004 és 2006 közötti időszakbelivel.

(2)  Így az olyan nagyüzemek fi nanszírozása, amelyekben az ipari szennyvíz kezelése (tartályok és ülepítők) nem teszi lehetővé az átmeneti időszakok 

betartását a környezetvédelem terén elért közösségi vívmányok végrehajtása érdekében.

(3)  Berbeka, K., Financial Flows for Implementing EU Environmental Directives in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia, Környezetvédelmi Gazda-

sági Intézet, 2003. szeptember.
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Szczecin: az ISPA által fi nanszírozott 

szivattyútelep építése

  A Kohéziós Alap –    az európai szolidaritás támasza

|  8. o. |  inforegio  |  panorama  |  14. sz.  |


