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Amikor Ausztria 1995-ben belépett az európai unióba, 
a szövetségi kormányzat és a szövetségi tartományok 
együttműködve dolgoztak ki egy olyan innovatív és 
inkluzív helyi regionális programkezelési struktúrát, 
amely elősegítette az eu strukturális alapjai (különö-
sen az európai regionális fejlesztési Alap) által elvárt 
követelmények teljesítését. 

Az EU strukturális alapjainak fogadását előkészítő lépések 
sikeres megvalósítása után az EU támogatási rendszere 
beépült a helyi önkormányzatok és a regionális fejlesztési 
szervezetek helyi szintű mindennapi munkájába. Ez a struk-
túra immár 32 regionális programkezelő testület hálózatát 
jelenti szerte Ausztriában, amelyek munkáját országos szin-
ten koordinálja a „Regionalmanagement Österreich” iroda.

A regionális programkezelő testületek mára egy jól működő 
olyan struktúrát alkotnak, amely projektek ezreit juttatja el 
kiegyensúlyozott módon a régiókba, mindig a helyi igények-
hez illeszkedve és folyamatosan mérlegre helyezve az ország 
vidéki és városi régióinak szempontjait. 

Ausztria már az EU-csatlakozás előtt is kereste a finom 
egyensúlyt a nagyvárosok és a vidék (többek között a hegy-
vidéki települések) fejlesztésében, nehogy elhanyagolják ez 
utóbbiak kézműiparát és gazdag tradícióit. A „Family Austria” 
program is a régiók fejlesztése melletti országos elkötele-
zettséget tükrözte.

Ennek kulcsa egy olyan regionális programkezelési struktúra 
volt, amely alulról építkezve biztosította a teljes inkluzivitást, 
miközben a központi kormányzat makrogazdasági igényeivel 
is összhangban volt.

Helyi szervezet

Ausztriában a regionális programkezelés olyan kisebb szer-
vezetekre épül, amelyek célja a helyi fejlesztések elősegítése, 
a kapcsolatépítés, a gazdasági és jogi tanácsadás, illetve  
a regionális szintű projektek megvalósításában való részvé-
tel. Ennek a struktúrának a célja a helyi közösségekkel és 
érdekeltekkel való közvetlen kapcsolat kialakítása – a köz-
pontosított szervezeti keretek feladása nélkül.

A regionális programkezelő testületek többsége (74 %-a) 
magántársaságként vagy korlátolt felelősségű társaságként 
van bejegyezve. A társaságok tagjai között települési önkor-
mányzatok, vállalatok és magánszemélyek egyaránt meg-
találhatók. A szociális partnerek – kereskedelmi kamarák, 
szakszervezetek, agrárkamarák, munkavállalói érdekképvise-
letek és helyi munkaügyi központok – tagként vagy tanács-
adói szerepkörben vannak jelen. 

Mára a regionális programmenedzserek nem csupán a stra-
tégiai tervezésért felelőségek, de a projektek tényleges meg-
valósításában is részt vesznek, és folyamatosan dolgoznak 
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a kapcsolatok bővítésén. A kommunikációs és kapcsolatte-
remtési képességek a siker kulcselemei.

Bár az egyes regionális programkezelő testületek szervezeti 
felépítésük és helyi célkitűzéseik tekintetében különbözhet-
nek egymástól, összeköti őket a helyi régiójuk fejlesztésére 
irányuló vállalkozói szellem. 

Helyi kapcsolódási pontok

A regionális programkezelő testületek hálózata az országos 
és helyi érdekek egyeztetésében közvetítő adminisztratív sze-
repkört is betölt. A regionális programkezelő testületek nagyon 
eredményesek „híd” szerepükben: összekötik az országos ter-
vek regionális vetületeit a helyi közösségek szükségleteivel és 
erőforrásaival. Ausztria regionális fejlesztéseiben ennek meg-
felelően értékes újításként vannak elismerve, a helyi szintek-
kel való összeköttetésben létfontosságú szerepet látva el.

A helyi testületek aktívan tevékenykednek régiójuk további 
fejlesztésén, a foglalkoztatás bővítésén, a mezőgazdaság és 
a technológia erősítésén, valamint az innováció minden terü-
leten való támogatásán. 

A különböző regionális programkezelő testületek legfonto-
sabb szolgáltatásai, tevékenységei és projektjei közé tartoz-
nak a bevezető mintaprojektek, a projektek megtervezése, 
monitorozása és utánkövetése, valamint az EU-programok 
megvalósításának elősegítése.

Ezek a testületek a helyi közösségek határain túlnyúlva 
továbbépíthetik a kapcsolati hálókat, stratégiai segítséget 
vonhatnak be a fejlesztésekhez, dolgozhatnak konkrét pro-
jektötleteken, és továbbvihetik azokat a megvalósulás felé, 
tanácsadással és megfigyeléssel segítve a munkát. 

regionális programkezelési  
testületek munkában  

1982-ben Alsó-Ausztria (Niederösterreich) volt az egyik első 
regionális programkezelő testület megalakulásának színhe-
lye – ez a testület az erdős területeket helyezte működésé-
nek középpontjába. 

Helene Mader, az alsó-ausztriai regionális programkezelő tes-
tület munkatársa így foglalta össze tevékenységüket: „Szer-
vezetünk arra törekszik, hogy összhangba hozza régiónk 
érdekeit az országos szintű prioritásokkal, illetve az országos 
és uniós stratégiákkal. Munkánk fontos része a települések 
közötti együttműködés erősítése a helyi szinteken. A telepü-
léseinkkel szomszédos területekkel való egyeztetés javítását 
szintén feladatunkul tűztük ki”. 

Tirolban összesen nyolc regionális programkezelő testület 
működik, amelyek egyfelől a fenntartható regionális fejlődés 
helyi agytrösztjei, másfelől gyakorlati szakmai segítséget is 
nyújtanak a projektek megvalósításában.

„Tirol regionális programkezelő testületei önkéntes társulások 
a régiók szintjén, amelyek azért alakultak meg, hogy előmoz-
dítsák a régiók közötti célirányos együttműködést csakúgy, 
mint a régiók, az állam, a szövetségi kormányzat és az EU 
közötti kooperációt. Segítenek összpontosítani regionális fej-
lesztéseink célkitűzéseit. Munkájuk témák köré csoportosul, 
az érdekeltek és az érintettek rendkívül széles körének bevo-
násával” – fejtette ki Andrea Fink, az egyik tiroli regionális 
programkezelő testület munkatársa.

„Jelentős szerepet vállalnak a projektek kezdeményezésében 
és fejlesztésében, és az EU regionális támogatási program-
jainak megvalósításából is kiveszik a részüket” – tette hozzá.

Josef Fanninger, a lungaui regionális programkezelő testület 
igazgatója szerint: „A regionális programkezelés struktúrái 
biztosítják, hogy mindig legyen kihez fordulni műszaki segít-
ségért, tanácsadásért és információforrásokért. Támogató 
keretet biztosítanak az uniós programok megvalósításához, 
miközben kapcsolatot teremtenek a regionális szinten tevé-
kenykedők, az üzleti társulások és más regionális program-
kezelő testületek között”. 
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