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A jelentés számos ajánlást tartalmaz az ERFA által biztosított 

támogatás hatékonyságának fokozásával kapcsolatban. Ezek 

között az is szerepel, hogy az Európai Bizottságnak ösztönöz-

nie kell a tagállamok irányító hatóságait arra, hogy biztosít-

sák a megfelelő célok, célkitűzések és mutatók alkalmazását 

a pályázatbenyújtási és döntéshozatali fázisokban.

A „Were Erdf co-financed tourism projects effective?” 
(Az ErfA közös finanszírozásban megvalósuló 
turisztikai projektjeinek hatékonysága) című  
jelentés a következő webhelyen található:
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/ 
1/8746728.PDF 

A turizmus nagymértékben hozzájárul a gaz-
dasági növekedéshez és a foglalkoztatottság 
növeléséhez Európa régióiban. Az Európai 
számvevőszék (ECA) által végzett könyvvizs-
gálat kimutatta, hogy az Európai regionális 
fejlesztési Alap (ErfA) turisztikai befekteté-
sei pozitív eredményeket hoztak.

2011 szeptemberében az ECA jelentést tett közzé annak az 

ellenőrzésnek az eredményeiről, amely a közös finanszírozású 

turisztikai projektek hatékonyságát vizsgálta a 2000 és 2006 

közötti programidőszakban. Az ellenőrzés a turizmusba tör-

ténő tárgyieszköz-befektetéseket helyezte a középpontba – 

ezek közé tartoznak például az információs központok, 

a szállások és a vendéglátó-ipari egységek. Az ellenőrzést 

véletlenszerű mintavétellel végezték 206 közös finanszírozású 

turisztikai projekt esetében. Az ellenőrzés kilenc tagállam 

26 régiójára terjedt ki, és főként azt vizsgálták, hogy a projek-

tek teljesítették-e a várt eredményeket, fenntartható eredmé-

nyeket hoztak-e, és EU-támogatás keretében valósultak-e meg.

A jelentés számos sikerről is beszámol: a projektek 58 %-a hoz-

zájárul a munkahelyteremtéshez vagy a munkahelyek meg-

tartásához, 73 %-a növeli a turizmus kapacitását, 74 %-a pedig 

a turizmus aktivitását. A projektek csaknem fele (44 %) mind 

a három kategóriában sikeresnek bizonyult. Az ellenőrzés 

időpontjában a teljesített projektek 98 %-a még mindig 

működött; a létrehozott vagy megtartott állások 94 %-a 

pedig még mindig létezett. 

Az ERFA-támogatás a projektek 74 %-ának 

megvalósítását tette lehetővé; a projektek 

20 %-át a  ámogatásoknak köszönhetően 

módosították, és a projekteknek csak 

6 %-a jöhetett volna létre e pénzügyi 

segítség nélkül is. Bár a projektek részt-

vevőinek 92 %-a úgy érezte, hogy a támo-

gatás az adott projekt minőségének 

elismerése, 42 % úgy nyilatkozott, hogy 

a támogatás növelte az adminisztratív 

terheket.

A tUrizmUs számokBAn

•	 A turisztikai szektor állítja elő az EU GDP-
jének több mint 5 %-át.

•	 1,8 millió vállalat 9,7 millió munkahelyet 
biztosít.

•	 2000 és 2006 között az ERFA keretein belül 
4 623 millió euró állt rendelkezésre turisztikai 
célú tárgyieszköz-befektetésekre.

Uniós finAnszírozásBól szülEtEtt 
úJJá Egy BEzárt vAsútszAkAsz

A franciaországi Bretagne-ban egy régi, használaton 
kívüli vasútszakasz átalakításával 26 km-es sétányt 
hoztak létre gyalogosok és kerékpárosok számára. 
Az utat 2003-ban még senki nem használta, 2008-ra 
viszont 23 000-re emelkedett a rajta közlekedő gyalo-
gosok és biciklisek száma. Az út használóit elektroni-
kus számlálórendszerrel regisztrálják, és a felhasználási 
statisztikákat rendszeresen továbbítják a helyi idegen-
forgalmi irodának. A projekt teljes költsége 1,6 millió 
euró volt, ennek 39 %-át az ERFA biztosította. 

sikeres befektetések 
a tUrizmUs területéN
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