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▶ A rEGiOnáLis POLitiKA 
KOmmuniKáCiÓjA

A tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek a prog-
ramok kezelésének szerves részét képezik: a programok 
megvalósításában fontos cél a közvélemény tájékozta-
tása a regionális politika eredményeiről és a finanszíro-
zási lehetőségekről. A tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek elmúlt évben, félidőben végzett értéke-
lése hasznos volt az addigi eredmények és a hátralévő 
kihívások számbavételéhez. A Panorama erről a témáról 
beszélgetett magyarországi, lengyelországi és portugá-
liai képviselőkkel. 

 
▶  Milyen megközelítéssel értékelték  

félidőben a program(ok) keretében  
végzett információs és kommunikációs 
tevékenységeket?

Lengyelországban az értékelés alapját a kommunikációs tevé-
kenységek folyamatos ellenőrzése céljából végzett rendszeres, 
évenkénti felmérések során gyűjtött adatok képezték. Ilyen 
felméréseket 2006 óta végeznek a lakosság reprezentatív 
mintáján, mindig ugyanazokkal a szempontokkal és módsze-
rekkel, hogy összehasonlíthatók legyenek az eredmények. 

„Felhasználtuk más közvélemény-kutatások eredményét is 
– magyarázza Paulina Piotrowska, a Regionális Fejlesztési 
Minisztérium munkatársa – az EU-s források és a működési 
programok ismeretéről és az ezekről alkotott képről a lakos-
ságban és a működési programok célcsoportjaiban, vala-
mint a 2010-es Flash Eurobarometer felmérés adatait.  
A források sokasága lehetővé teszi, hogy a felmérést bel-
sőleg fejlesszük.”

Hasonlóképpen Portugáliában is főleg belső munkával végezték 
az értékelést honlapok és hírlevelek segítségével, szemináriu-
mok és események alkalmával, valamint a kedvezményezettek 
körében és az egész lakosságban végzett közvélemény-kutatá-
sok segítségével. „A tíz működési program közül csak kettőnél 
történt külső értékelés – jegyzi meg Paulo Emerenciano, a Gaz-
dasági és Munkaügyi Minisztérium munkatársa –, hogy több 
kvalitatív információt kapjunk olyan részletekről, mint például  
a márkafelismerés”.

Magyarországon a működési programok kommunikációját 
másféle megközelítéssel, központilag végzik. „Egy külső piac-
kutató cég segítségével végeztük az értékelést”, magyarázza 
Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési ügynökség munka-
társa. „Azt vizsgálták, hogy a 2007-2010 között az EU által 
finanszírozott fejlesztések és a működési programok megva-
lósítása során történt kommunikáció mennyiben járult hozzá 
a kommunikációs terv céljainak eléréséhez, tehát ahhoz, hogy 
megismertessük a magyarokkal az EU-s források eredményeit 
és az EU-nak a fejlesztésben játszott általános szerepét”.

▶  Mik voltak az értékelés legfontosabb 
eredményei?

Mindhárom országban az eredmények egybehangzóan azt 
mutatták, hogy nőtt az EU-s forrásoknak, valamint ezek 
országos és regionális fejlesztésekre gyakorolt kedvező hatá-
sainak ismerete. 

Lengyelországban az Eurobarometer felmérés eredményei 
szerint az EU-s finanszírozások ismeretének mutatói az EU-
ban a legmagasabbak közé tartoznak, míg Magyarországon 
az ebben az időszakban végzett kommunikációs tevékeny-
ségeknek köszönhetően a teljes lakosság 76 %-a, a poten-
ciális pályázók 75 %-a és a kedvezményezettek majdnem 
100 %-a rendelkezik általános ismeretekkel az EU által 
finanszírozott projektekről, vagy tud a környezetében vég-
zett projektekről.
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A portugáliai eredmények rámutattak néhány közös ered-
ményre, például arra, hogy kulcsfontosságú a tájékoztatás tar-
talma. „A projektekről készült fényképek és az emberekkel való 
beszélgetéseket bemutató videofelvételek a projektek emberi 
oldalát mutatják be, és a projektek »elmesélése« fontos a poten-
ciális kedvezményezettek figyelmének felkeltéséhez” – mondja 
Paulo Emerenciano. „Fontos a webhelyeken található pontos és 
naprakész információ, valamint a hivatalos információkhoz, pél-
dául a szabályozásokhoz és a projektlistákhoz való gyors és 
könnyű hozzáférés is. A projektek földrajzi helyének megadásá-
val azok könnyebben megtalálhatók”. 

Fontos a kommunikációs stratégia, ahogy a koordinációt elő-
segítő kommunikációs hálózat is. A kommunikációnak az 
egyes célok szerinti szegmentálása kölcsönösen előnyös kap-
csolatokat teremthet, és a rendszeres és folyamatos kommu-
nikációs tevékenységek megszilárdítják az ismereteket és az 
elismerést. Az információs és kommunikációs technológiák  
a kommunikáció alapvető módját képezik, és a weblapokat nem 
csak információforrásként, hanem szolgáltatási csatornaként 
vagy akár egyablakos rendszerként is kellene használni.

„A kedvezményezettek tájékoztatásának fő forrásai – webla-
pok, közlemények és képzési események – sikeresek voltak, 
ahogy a közvéleménynek szánt médiakampányok és egyéb 
médiaprojektek is”, jegyzi meg Paulina Piotrowska, „de a fő 
üzeneteket a valóság változó tényeinek – például az EU költ-
ségvetése vagy a gazdasági válság – figyelembevételével, 
egyénileg kell megfogalmazni”.

▶  Mit tanultak ebből a feladatból? Megvál-
toztatták a programok információs és 
kommunikációs stratégiáját a félidőben 
végzett értékelés eredményeként?

Lengyelországban az értékelés lehetővé teszi a kommuniká-
ciós stratégia pontosabb ellenőrzését és módosítását. átala-
kították a kommunikáció célcsoportjait és a monitorozási 
mutatókat, és továbbfejlesztették az internetes eszközöket.

„Most az üzeneteink megfelelő átalakítására kell koncentrál-
nunk – mondja Paulina Piotrowska, – például be kell mutatni 
az EU-s finanszírozás pozitív hatásait az emberek életminősé-
gére, és ismertetni kell megvalósításuk valódi hatásait. Ki sze-
retnénk terjeszteni a lakosságban az EU-s finanszírozásról 
alkotott képet az útépítés, a műszaki infrastruktúra és a mező-
gazdaság támogatásán kívüli más területekre is. Más dimen-
ziókat szeretnénk fókuszba állítani, így az innovációt és más 
kedvező hatásokat, például a társadalmi befogadást és a fia-
taloknak, illetve az 50 éven felülieknek nyújtott lehetőségeket. 
„Határozottan javasoljuk rendszeresen értékelni a kommuni-
káció egészének és egyes eszközeinek hatékonyságát. Az érté-
kelés igen fontos információkkal szolgál, és lehetővé teszi az 
aktuális kommunikációs tevékenységek módosítását a haté-
konyságuk növelése érdekében.”

A figyelem fokozódása a pályázatok számának növekedésé-
hez vezethet Magyarországon. „A benyújtani szándékozott 
pályázatokra vonatkozó mutató meghaladta a célértéket 
mind a három célcsoportban: az egész lakosságban, a poten-
ciális jelentkezők és a kedvezményezettek körében”, jegyzi 
meg Csepreghy Nándor. 

Portugáliában az eredmények tájékoztatásként szolgálnak  
a működési programok jövőbeli tevékenységeihez, a szűkös 
költségvetés ellenére. Paulo Emerenciano megerősíti: „Az aktuális 
gazdasági környezetben a befektetéseken és a munkahelyek 
teremtésén van a hangsúly. Ezért manapság a megvalósított 
projektek és főleg a sikertörténetek képezik a kommunikáció leg-
fontosabb eszközeit.” 

Balról jobbra:

▶nánDOr CsEPrEGHy  
A nemzeti Fejlesztési ügynökség 
Kommunikációs Főosztályának 
főosztályvezetője

▶PAuLinA PiOtrOWsKA
információs és promóciós 
tevékenységek értékelésének vezető 
szakértője, regionális Fejlesztési 
minisztérium (Lengyelország)

▶PAuLO EmErEnCiAnO  
A Kommunikációs és Dokumentációs 
Központ koordinátora, Gazdasági és 
munkaügyi minisztérium (Portugália)
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