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A Regionális Politikai Főigazgatóság az értéke-
lési módszerekkel kapcsolatos tanácsadás és 
iránymutatás, és jó példák bemutatása útján 
igyekszik támogatást nyújtani a tagállamok  
értékelési kapacitásának fejlesztéséhez. E tá-
mogatás célja elsősorban az, hogy segítséget 
nyújtson a nemzeti és regionális közigazgatási 
szerveknek értékeléseik pontosságának és  
minőségének javításában. E tevékenység külön-
böző munkadokumentumokon és irányvonala-
kon, értékelési eseményeken és két értékelési 
hálózaton keresztül valósul meg.

tagállami értékelési hálózat: 
A tagállami értékelési hálózat az Európai Bizottság (Regionális 
Politikai Főigazgatóság) és a tagállamok között a kohéziós politika 
értékelésével kapcsolatban folyó vitához biztosít fórumot.  
A Regionális Politikai Főigazgatóság Értékelési Egységének 
elnöklete mellett működő hálózat évente kétszer vagy háromszor 
összehívott ülésein vitatja meg az értékelési módszereket, a helyes 
gyakorlatot, az értékelések eredményeit és azok felhasználását. 

Célja, hogy elősegítse a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjét, és hogy ezzel az Európai Unió 
egészében hozzájáruljon az értékelési kapacitás megerősítéséhez. 

Az értékelési hálózat a tagállamokon belül a kohéziós 
politika, és ezen belül elsősorban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap értékeléséért 
felelős képviselőkből tevődik össze. 

szakértői értékelési 
hálózat
Az új kezdeményezés célja, hogy minden 
évben egységes keretben foglalja össze  
a kohéziós politika eredményeivel kapcso-
latban rendelkezésre álló bizonyítékokat,  
és hogy minden tagállamra vonatkozóan 
éves jelentést készítsen. Az első jelentések 
2010 végén kerülnek majd közzétételre.

A 2010 elején beinduló szakértői hálózat az  
operatív programok fizikai és pénzügyi eredmé-
nyeit megvizsgálva foglalja majd össze a politika 2007–
2013-as teljesítményét igazoló adatokat. Tevékenysége 
keretében szintén elemzi majd a tagállamok által végzett  
értékelésekből származó bizonyítékokat. 

A jelenlegi szabályozás értelmében a tagállamoknak a programozási 
időszak során saját szükségleteik és prioritásaik szerint kell 
elvégezniük az értékeléseket. Az elmúlt néhány év során a 
tagállamok értékelési tervet dolgoztak ki, és számos tagállamban 
indult a programok eredményeibe új betekintést nyújtó értékelés. 
A szakértői értékelési hálózat minden tagállamra vonatkozóan 
elemzi majd e tanulmányok eredményeit. 

A hálózat másik célkitűzése az értékelés során bevált gyakorlatok 
(érdekes módszerek, megfelelő adatok stb.) meghatározása. A más 
tagállamok számára is hasznos vagy érdekes tanulmányok az 
Inforegio weblap online könyvtárában lesznek elérhetők, ahol a 
felhasználók különböző kritériumok szerint végezhetnek keresést 
a különböző értékelések között.

2010-ben kiemelt hangsúlyt kap az 
innováció
A megújult lisszaboni stratégiával összhangban a kohéziós politika 
is kihangsúlyozza, hogy az európai versenyképesség, növekedés 
és foglalkoztatás fenntartása érdekében mindenképpen szükség 
van az innovációra fordított beruházásokra. Az ERFA 2007–2013-as 
költségvetésének negyede (85 milliárd euró) az innováció 
támogatását célzó tevékenységekre irányul. A szakértői hálózat 
munkája betekintést nyújt majd az ERFA által támogatott 
intézkedések típusaiba, és abba is, hogy az egyes tagállamokban 
milyen hangsúlyt kapnak az innovációval kapcsolatos dimenziók. 

A szakértők által tagállamonként megvizsgálásra kerülő 
legfontosabb kérdések között szerepel majd például, hogy  
a nemzeti innovációs politikáknak van-e regionális dimenziója,  
és hogy az ERFA-programok hogyan járulnak hozzá a regionális  
és nemzeti innovációs politikákhoz. Az ilyen típusú értékelés 
mindenekelőtt abba igyekszik majd betekintést nyújtani, hogy  
a kohéziós politikai programok hogyan járulhatnak hozzá az EU 
innovációs potenciáljának fejlesztéséhez.

A 2010. február 25–26-i ülés néhány napirendi 
pontja:

–  nemzeti stratégiai jelentések: az alapmutatók  
és az értékelési eredmények áttekintése

 –  alapmutatók: a kísérleti gyakorlat megszervezése, 
és a 2010-es éves jelentésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás

 –  az 1. és 2. célkitűzés 2000–2006-os időszakát 
vizsgáló ex post értékelés végeredményei – a 
Regionális Politikai Főigazgatóság aktualizált 
tájékoztatása és prezentációi:

• strukturális változás és globalizáció

• közlekedés

• környezet- és éghajlatváltozás

–  a Kohéziós Alap és az ISPA ex post értékelésével 
kapcsolatos legfrissebb adatok 

–  lengyelországi értékelési eredmények 
bemutatása (téma: vállalkozástámogatás és 
kontrollcsoportok) 

–  svédországi értékelési eredményeket és egy  
a folyamatban lévő értékelésekkel kapcsolatban 
közelmúltban megjelent kiadványt bemutató 
prezentáció

HáLÓZATÉpíTÉS



2525panorama 33panorama 33 25

EVALsED
Az EVALSED az értékelések kidolgozásának és 

végrehajtásának módjával, illetve minőségének 
biztosításával kapcsolatos iránymutatásokkal 

szolgáló online forrás. Az elsősorban a döntéshozók 
– ezen belül is főleg az értékelések kidolgozói  
és irányítói – részére tervezett gyakorlati eszköz 
célja, hogy megkönnyítse a társadalmi–gazdasági 
fejlesztési politikákkal kapcsolatos döntéshozatalt.

Ennek keretében meghatározza az értékelés tár-
sadalmi–gazdasági fejlesztésben játszott szerepét, 

megvitatja az értékelési kapacitás fejlesztésének 
különböző módjait, és részletesen ismerteti az  

értékelési módszereket. Az EVALSED mindeddig  
hagyományosan nagy hangsúlyt fektetett a progra-

mok értékelésére. A 2007–2013-as időszak folyamatban 
lévő értékelése, és a 2000–2006-os időszak tematikus ex post  

értékelése során szerzett tapasztalatok azonban egyaránt azt  
igazolják, hogy a témák vagy a beavatkozások értékelése nagyobb 
valószínűséggel vezet megbízható eredményekre. E közelmúlt-
ban szerzett értékelési tapasztalatok nyomán az EVALSED  
iránymutatásokkal szolgáló része nemrégiben frissítésre került,  
és nyomtatásban is megjelent, ezzel is hozzájárulva az értékelési 
gyakorlat EU-szintű népszerűsítéséhez és tökéletesítéséhez. 

Az értékelési módszerekkel és technikákkal foglalkozó forrásgyűj-
temény átfogó struktúrája nemrégiben módosításra került, és 
makroökonómiai modellekkel és tényellenes hatásértékelésekkel 
kapcsolatos új részekkel bővült. Az útmutatót és a forrásgyűjte-
ményeket tartalmuk továbbfejlesztése és frissítése érdekében  
a tervek szerint 2010-ben részletes vizsgálatnak vetik majd alá.

Az értékelés témáját tárgyaló 
konferencia 
2009 novemberében „A kohéziós politika értékelésének új 
módszerei: Az elszámoltathatóság és az ismeretek előmozdítása” 
címen jelentős nemzetközi konferenciára került sor a lengyelországi 
Varsóban. A konferencia témája az olyan értékelési módszerek 
alkalmazása volt, melyek hitelt érdemlő bizonyítékokkal képesek 
alátámasztani a kohéziós politika eredményeit. Az esemény 
tagállamokból és azokon túlról érkezett 500 résztvevője között ott 
szerepeltek a politikaformálók, a kohéziós politikai programok 
nemzeti és regionális szintű értékeléséért felelős személyek,  
az értékelők és a tudományos közösség képviselői. 

A konferencia egyik fő üzenete az volt, hogy az értékelésnek 
mindenképpen tükröznie kell a kohéziós politika hatásait, ami 
kétirányú folyamat: a Bizottság egymagában képtelen megfelelő 
bizonyítékokkal szolgálni a politika eredményeire – fontos, hogy 
mindezt a tagállamok és a régiók is értékelési adatokkal támasszák 
alá. Hatékony értékelési módszerek alkalmazására van szükség  
a beavatkozás különböző területein.

A prezentációkkal, vitákkal és meghatározott értékelési módszereket 
tárgyaló műhelyekkel eltelt két nap során folyamatosan visszatérő 
téma volt a kohéziós politika eredményeiről folytatott politikai  
vita szükségessége. A konferencia rendkívül időszerű alkalmat 
biztosított Európa néhány vezető politikaformálója és értékelője 
számára ahhoz, hogy mérlegelje, hogy a Bizottságnak, a 
tagállamoknak és az értékelőknek mit kell tenniük annak biztosítása 
érdekében, hogy az értékelés valóban eredményes legyen, és hogy 
hozzájáruljon a politikai vitához. Ha szeretnénk eredményes 
politikát elérni, és ha szeretnénk ezt értékelésen keresztül is 
szemléltetni, fontos, hogy egyértelműen meghatározzuk a politika 
célkitűzéseit, és hogy ne terheljük túl a célkitűzések sokaságával.

A TémáRól BővEBBEn: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
evaluation/evalsed/index_en.htm 

Az EvAlsED kéT RészBől éPül FEl:

ūtmutató: általános felhasználók és olvasók részére
2 forrásgyűjtemény: különösen gyakorlati szakemberek 
és olyan érdeklődők számára, akik szeretnék továbbadni 
értékelési készségeiket, vagy szeretnének ilyen készségeket 
elsajátítani:
• módszerek és technikák
• kapacitásépítés

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm

