
Ideje elkezdeni tervezni a 2007 és 2013 közötti prog-
ramidőszak ex post értékelését. Az Európai Bizottság-
gal szemben az a jogi követelmény, hogy az értékelés 
2015 végéig fejeződjön be. A Regionális és Várospoli-
tikai Főigazgatóság és a Foglalkoztatásért és Szociális 
Ügyekért Felelős Főigazgatóság koordinálja a tema-
tikus értékelések egy sorozatát, amely a kohéziós 
politika megvalósításának és hatásainak különféle 
aspektusaira irányul.

A 2000 és 2006 közötti programidőszak tekintetében a Regio-
nális és Várospolitikai Főigazgatóság egy rendkívül alapos 
ex post értékelést folytatott le, amely a 2012-ig tartó 5 éves 
időszak 19 különböző munkacsomagjára terjedt ki. Ezúttal 
a gyakorlat is koncentráltabb lesz. Néhány a 2000 és 2006 
közötti időszak értékelésében felvetődő kérdést most mélyeb-
ben meg fognak vizsgálni, de közben új területeket is górcső 
alá vesznek. Tekintve, hogy a jelenlegi programidőszak még 
nem ér véget az értékelés elkészültekor, így azok az interven-
ciók, amelyek csak hosszabb idő alatt fejtik ki hatásukat (pl. inf-
rastruktúra), kevesebb figyelmet kapnak majd.

Az értékélés fő kérdései a következők lesznek:
 ▶Milyen hatásai voltak az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapnak (ERFA) és a Kohéziós Alapnak? Mi történt a regio-
nális politikával a válság ideje alatt? Sikerült a regionális 
politika programjainak továbbra is a fejlődést támogatni ez 
idő alatt? Mit mond nekünk a válság a közigazgatás külön-
féle szintjeinek erősségéről az egyes tagállamokban?
 ▶Mit támogat az ERFA a KKV-k és az innováció területén? 
Ezek azok az intervenciók, amelyek a gazdasági szakiro-
dalom szerint a leghatékonyabbak? Milyen bizonyítékok 
vannak ezeknek az intervencióknak a hatásaira?
 ▶Támogatja az ERFA a nagyvállalatokat? Ha igen, akkor 
milyen tevékenységeket támogat, és mi annak a hatása?
 ▶Mi az értelme és mik a korai eredményei az ERFA támoga-
tással felállított kockázatitőke-rendszereknek? Mibe kerül ez?
 ▶Milyen szállítási és környezeti infrastruktúrák épültek fel 
a strukturális alapok támogatásával? Valószínű a múltbeli 
tapasztalatok alapján, hogy pénzügyileg fenntarthatók 
lesznek?
 ▶Milyen módon fektetettek be a strukturális alapok az ener-
giahatékonyságba és mik voltak ezeknek a hatásai? Mely 
tagállamok voltak sikeresek, miért, és a többiek milyen aka-
dályokkal találták szemben magukat?

▶ A 2007 ÉS 2013 KÖZÖTTI 
KOHÉZIÓS POLITIKA  
EX POST ÉRTÉKELÉSE 

  MILYEN TANULSÁGOKAT VONHATUNK LE A POLITIKA 
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATÁBAN EGY VÁLSÁG IDEJÉN?
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 ▶Mi az alapja a turizmusba, a kultúrába, a természeti örök-
ségbe és a kreatív iparágakba történő befektetéseknek? 
Mik a legfőbb befektetési formák, és mi a bizonyíték a 
hatékonyságukra?
 ▶Mit értek el az Európai Területi Együttműködési Programok, 
különösen a kutatás, a technológia és innováció, a környe-
zetvédelem és -fejlesztés, valamint a szállítás terén? 
Hogyan befolyásolták a transznacionális és a régiók közötti 
programok a politika kialakítását EU-szerte?
 ▶Milyen integrált városi fejlesztési stratégiákat támogatnak 
a strukturális alapok? Mi a szerepe a társadalmi infrastruk-
túrába történő befektetésnek?

2015 végén készül majd egy összefoglaló jelentés, valamint 
egy, az értékelés minden blokkját érintő tematikus jelentés, 
továbbá országos és regionális jelentések is, amelyek elekt-
ronikus térképeken keresztül lesznek elérhetőek.

Az alkalmazandó módszerek között lesznek szakirodalmi átte-
kintések, adatelemzések, esettanulmányok, felmérések, vala-
mint makro- és szektorális gazdasági modellek. Első lépésként 
a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság megjelentetett 
egy értékelést az irányító hatóságok éves megvalósítási jelen-
téseiben megadott adatokról. Ez növelni fogja az értékelés 
későbbi munkacsomagjainak robosztusságát, és segítséget 
jelent a 2014 és 2020 közötti időszak programjait tervezők-
nek a monitoring rendszerek minőségének és megbízhatósá-
gának javításához.

Az elemzéshez és az értékelés megállapításaihoz kapcsoló-
dóan a folyamat alatt egy sor konzultációt rendeznek meg – 
tudományos szakértőkkel, tematikus szakértőkkel, valamint 
azokkal, akik a 28 tagállamban a politika megtervezéséért 
és megvalósításáért felelősek. A Regionális és Várospolitikai 

Főigazgatóság azt várja a tagállamoktól és a régióktól a pár-
beszéd során, hogy tegyék magukévá az értékelés megálla-
pításait, és vegyék őket figyelembe a 2014 és 2020 közötti 
időszak programjainál – amelyek 2015 végén még a megva-
lósítás nagyon korai szakaszában lesznek.

A 2000 és 2006 közötti időszak ex post értékelése jelen-
tősen befolyásolta a 2014 és 2020 közötti programidőszak 
kialakítását. A bizonyos célokra való fókuszálás – specifiku-
san nemzeti vagy regionális kontextusban, az eredményindi-
kátorok azon követelménye, hogy kifejezzék azt a célkitűzést 
egy kiindulási alappal és egy céllal – a közös indikátorok egy-
ségesen értelmezett használata, a monitorozás és az érté-
kelés szerepeinek egyértelművé tétele, valamint az irányító 
hatóságokkal szembeni azon elvárás, hogy vállalják a hatás-
értékelést, mind megtalálták az alapjukat az értékelés meg-
állapításaiban. A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
az várja, hogy ez az ex post értékelés további betekintést fog 
nyújtani abba, hogy hogyan lehet javítani a kohéziós politika 
tervezését és hatását.

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/regional_policy/impact/evaluation/
index_en.cfm

Sikeres, az ERFA által finanszírozott vállalkozástámogatási projektek (balról jobbra):  
Regeneratív terápiák kutatóközpontja – kiválósági klaszter, Szászország, Németország; Ravensbourne üzleti öko-inkubátor, London,  
Egyesült Királyság; BIC Granada, az innovációs és üzleti fejlesztési ösztönző program része, Andalúzia, Spanyolország.
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