
▶   TANULMÁNY  
A „KIADÁSOK  
FÖLDRAJZI 
MEGOSZLÁSÁRÓL”
FÓKUSZBAN AZ UNIÓS ALAPOK  
EX POST ÉRTÉKELÉSE

A kiadások földrajzi megoszlásáról szóló tanulmány 
a 2007–2013-as kohéziós politikai programok ex 
post értékelésének része. A tanulmány főként az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapot és a Kohéziós 
Alapot vizsgálja. 

A tanulmány célja az volt, hogy adatokat gyűjtsön az egyes 
projekteknek kiosztott kumulatív összegekről, valamint az 
ERFA és a Kohéziós Alap programjainak költségvetéséről az 
uniós régiók NUTS-3 szintjén, mind a 28 tagállamot tekin-
tve. A tanulmány a konvergencia, a regionális versenyképes-
ség és foglalkoztatottság (RCE), valamint az európai területi 
együttműködés (ETC) célkitűzéseivel is foglalkozott a 2007–
2013-as időszakra vonatkozóan. 

Az adatokat – a nemzeti szakértők hálózatának támogatásá-
val – az irányító hatóságoktól gyűjtötték össze a NUTS-3 
szintjén (elérhetőség függvényében), és 86 kiemelt témára 
osztották fel őket. Ha nem álltak rendelkezésre adatok, becs-
lést végeztek.

Az összegyűjtött és becsült adatokat két könnyen használ-
ható adatbázisban tárolták a 2007–2014-es, illetve a 2000–
2014-es időszakokhoz, hogy az adatok a Bizottság, a kutatók 

 ▶ KIADÁSOK  
ÁGAZATONKÉNT

AZ ERFA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP 
KUMULATÍV KIADÁSAI, 2014
Millió euró, NUTS-2 régiók
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és a nagyközönség számára is elérhetők legyenek további 
felhasználás céljából. 

A tanulmány emellett a 2000–2006-os programozási időszak 
adatait is tartalmazza, amelyeket egy korábbi tanulmányhoz 
gyűjtöttek össze.

Az adatokat két makrogazdasági értékeléshez tervezik fel-
használni a kohéziós politikának a GDP-re és foglalkozta-
tottságra gyakorolt hatásairól. Az adatok a kutatók számára 
széles körben elérhetők.

Az eredményeket térképek formájában is közzétették, amelyek 
az ERFA és a Kohéziós Alapok felosztásairól, költségvetéséről 
és tendenciáiról nyújtanak első értékeléseket.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/
evaluations/ec/2007-2013/#1
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▶ VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA
AZ ERFA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP  
KUMULATÍV KIADÁSAI, 2014
Millió euró, NUTS-3 régiók

▶ KUTATÁS
AZ ERFA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP  
KUMULATÍV KIADÁSAI, 2014
Millió euró, NUTS-3 régiók

▶SZÁLLÍTÁS
AZ ERFA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP  
KUMULATÍV KIADÁSAI, 2014
Millió euró, NUTS-3 régiók

▶KÖRNYEZET
AZ ERFA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP  
KUMULATÍV KIADÁSAI, 2014
Millió euró, NUTS-3 régiók
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▶HÍREK RÖVIDEN 

A NYILVÁNOSSÁG 
TÁJÉKOZTATÁSÁNAK 
ÜNNEPE
Október 22-én, az idei EuroPCom konferencián – amelyet 
a Régiók Bizottsága és más uniós intézmények közösen szer-
veztek – három, a nyilvánosság tájékoztatását segítő kampányt 
díjaztak. A konferencia célja, hogy a helyi, nemzeti és európai 
hatóságok kommunikációs szakembereinek részvételével pro-
fesszionálisabbá tegye a kormányzati és uniós kommunikációt.
 A kommunikációs díjkiosztón egy holland tájékoztató kam-
pány, a „Kijkdagen – Europa om de hoek” végzett az első helyen, 
amely azt mutatja be, hogyan használják fel az uniós támo-
gatásokat Hollandia különböző régióiban és városaiban. Idén 
a kampány keretében 12 különböző projektről készítettek 
bemutató videókat: minden holland tartományról egyet. 
 A második helyen a „Notre pays bouge, l’Europe s’en-
gage’ elnevezésű kampány végzett, amelyben a francia nem-
zeti televízió azt mutatja be, milyen hatással van az uniós 
finanszírozás az egyénekre és a vállalkozásokra. A francia 
területi egyenlőségért felelős biztosság a regionális partne-
rekkel együttműködve összesen 66 darab 30 másodperces 
videót készített, amelyeket hat hónap leforgása alatt mutattak 
be a nemzeti televízióban. A harmadik hely az uniós alapokat 
kezelő bolgár minisztérium „Let’s Create Together Bulgaria 
2020” (Közös erőfeszítésekkel Bulgária 2020-ért) elnevezésű 
kampányának jutott. Az országban több mint 600 rendezvé-
nyre került sor, amelyeken 50 ezernél is több látogató vett 
részt – a kampány célja az volt, hogy ötleteket gyűjtsön 
az uniós alapok helyi szinten történő felhasználásához az 
elkövetkező öt évre. 
 A nyertes projektekkel kapcsolatos információk, valamint 
a 2016-os Európai Kommunikációs Díjjal kapcsolatos felhívás 
az EuroPCom webhelyén tekinthetők meg.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/dutch-french-
and-bulgarian-campaigns-receive-awards.aspx

A KOHÉZIÓS POLITIKA 
HOZZÁJÁRULÁSAA 
„KÖRKÖRÖS 
GAZDASÁGHOZ”
2015 decemberének első felében a Bizottság egy új, nagys-
zabásúbb célokat megfogalmazó körkörös gazdasági straté-
giát mutatott be, amelynek célja, hogy – számos gazdasági 
ágazat bevonásával – Európa gazdaságát versenyképesebbé 
és erőforrás-hatékonyabbá tegye.
 Az elmúlt két évtized során a kohéziós politika segít-
ségével jelentős beruházások valósultak meg a körkörös 
gazdaság kiépítése céljából (több mint 6 milliárd EUR csak 
a 2007–2013-as időszakban), többek között a hulladékkeze-
lés; a hulladéklerakók felszámolását segítő, tagállamoknak 
nyújtott támogatások; indokolt esetben a hulladékégetőkbe 
történő beruházások; különösen pedig az újrahasznosítás 
és újrafelhasználás ösztönzése terén. Ezzel párhuzamo-
san egyre több régióban került sor fejlett és innovatív ipari 
szimbiózisprogramokba történő beruházásokra, „bölcsőtől 
bölcsőig” jellegű módszerek alkalmazására vagy célzott 
erőforrás-hatékonysági projektek megvalósítására a kkv-k 
körében. A 2014–2020-as időszakban a megreformált poli-
tikának, valamint az innováció, a karbonszegény gazdaság és 
az erőforrás-hatékonyság előtérbe kerülésének köszönhetően 
(a kötelező elhatárolással) megannyi operatív program 
közvetlenül támogatja a körkörös gazdaságot, legyen szó 
akár a tervezésről/ökotudatos tervezésről és termékkoncep-
ciókról, a bioalapú gazdaságról, az ipari szimbiózisról, az új 
üzleti modellekről vagy az energiahatékonyságról. 
 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/environment/
circular-economy/index_en.htm
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