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A helyi fejlesztési megközelítések és a helyi partnersé-
gek a jövőbeni kohéziós politika fontos részét képezik. 
A következő programidőszakban a helyi szereplők 
a helyi közösség által irányított fejlesztéseket, integ-
rált területi kezdeményezéseket és innovatív városfej-
lesztési tevékenységeket alkalmazhatnak a területi 
fejlesztések integrált megközelítésének ösztönzésére.

Az olasz IRS társadalomkutató intézet és a barcelonai IGOP 
kormányzati és közpolitikai intézet által a közelmúltban 
készített értékelés – „A helyi fejlesztések hozzájárulása az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott 
intervenciók megvalósításához a legutóbbi két programpe-
riódusban (2000-2006 és 2007-2013)” – öt régió tapasz-
talatait vizsgálta (lásd az 1. keretes írást) azzal a céllal, 
hogy alátámassza: a helyi fejlesztés jelentős szerepet ját-
szik a kohéziós politika teljesítésében. Az értékelés kiemelte 
ennek a megközelítésnek az előnyeit és a korlátait, valamint 
hasznos megállapításokat tett a jövőre vonatkozóan. 

A tanulmány áttekinti a helyi fejlesztések irodalmát, és kiemeli 
a leggyakrabban alkalmazott helyi fejlesztési megközelítése-
ket, valamint a hatékony megvalósításhoz szükséges intézmé-
nyi kapacitások erősségeit és gyengeségeit. A területi politikák 
megvalósításához a legtöbb ERFA-forrást felhasználó 
38 működési program elemzése során az értékelés megvizs-
gálta, hogy a helyi fejlesztési megközelítés hogyan működik 
különböző területeken, és rögzítette a vizsgálat alapjául szol-
gáló öt esettanulmány kiválasztásának alapjait. A regionális 
esettanulmányok elemzik a fő résztvevők közötti kapcsolatot, 
kiemelt figyelmet fordítva a helyi fejlesztési megközelítés 
szempontjából fontos irányítási struktúrákra.

A vizsgált helyi fejlesztési megközelítések számos közös 
tulajdonsággal rendelkeznek:

•	 kiemelt figyelem a hátrányos helyzetű területek 
szociális és gazdasági fejlesztésére;

•	 a megközelítés egy adott területre vonatkozik;

•	 különböző szektorális politikák integrációja;

•	 a különböző érdekeltek sokaságának mobilizálása 
helyi szinten is.▶

A TANULMáNy ÉS A MINI ESETTANULMáNyOK 
A KöVETKEZŐ öT NUTS 2* RÉgIÓT VIZSgáLTáK 
A gyAKORLATI TApASZTALATOK bEMUTATáSA 
CÉLJábÓL:

•	 urBANA cADIz projekt, Andalúzia (spanyolország) 

•	 „Anyák a szomszédságban” program, 
Berlin (Németország) 

•	 Integrált városfejlesztési program, 
severozápad (cseh Köztársaság) 

•	 pIt 1 tavoliere, puglia (Olaszország)

•	 A WcVA közösségi kapacitásának fejlesztése, 
Nyugat-Wales és a Völgyek (egyesült Királyság)

* Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája
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A tanulmány megállapította, hogy a helyi fejlesztési meg-
közelítés a következő tulajdonságokkal rendelkezik az ERFA 
által társfinanszírozott beavatkozások megvalósítása során:

•	 Hozzájárul a helyi hatóságok és önkormányzatok foko-
zott szerepvállalásához. A helyi fejlesztési megközelítés 
leggyakoribb intézményi kezelési módja az önkormány-
zatok bevonása az európai kohéziós politika tervezésébe 
és megvalósításába;

•	 Időre van szüksége. A programok folytonossága terü-
leti, tematikus és irányítási szempontból is kiemelt 
fontossággal bír;

•	 A „tiszta” helyi fejlesztési megközelítés jobban működik, 
ha a kapacitásépítés is a céljai közé tartozik, és interven-
ciói egyik fő típusát jelenti. A helyi szereplők (például 
kisebb civil szervezetek, szociális vállalkozások, 
mikrovállalkozások), valamint a projektek megvalósítá-
sában részt vevő személyzet számára támogatást és 
segítséget kell nyújtani a közösségi fejlesztések serken-
téséhez szükséges kapacitás kiépítésében.

Az értékelés megállapította, hogy a közösség által irányított 
helyi fejlesztésre vonatkozó előírások (a közös előírásokat 
tartalmazó rendelet 28–31. cikke) a helyi fejlesztési meg-
közelítések megvalósításának, valamint az előnyök kihasz-
nálásának csak az egyik lehetséges módját fedik le, kiemelt 
figyelmet fordítva a területi összpontosításra, a politikák 
integrálására, továbbá az érdekeltek bevonására. Más körül-
mények között más alternatívák lehetnek a legjobbak. 

▶

 „A helyi fejlesztési megközelítésnek annyi formája és 
módja van, hogy lehetetlen egy egységes, minden eset-
ben alkalmazható modellre leegyszerűsíteni.”

A tanulmány a helyi fejlesztési megközelítések három 
fő modelljét emeli ki:

•	 Tiszta	helyi	fejlesztési	megközelítés:	kis területre 
koncentráló, integrált tematikus megközelítés  
és inkluzív partnerség;

•	 	Szektorális	politikák	korrigálása:	egyetlen témára 
való összpontosítás nagyobb vagy kisebb területen, 
a partnerség eszköz és cél is egyben;

•	 Helyi	fejlesztési	megközelítés	a	regionális	
politikában:	nagyobb területre koncentráló, integrált 
megközelítés, stratégiai partnerség.

Az értékelés rámutatott, hogy új értékelési módozatokra 
és eszközökre van szükség a megközelítés köztes céljainak 
– integrációs és partnerségi dimenzió –, valamint a helyi fej-
lesztési megközelítés eredményekhez való hozzájárulásának 
méréséhez. 

▶TOVábbI INfORMáCIÓ 
A teljes jelentés a következő helyről tölthető le:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ 
evaluation/pdf/eval2007/local_dev_final.pdf 
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