
A helyi szint előtérbe 
helyezése a regionális 
egyenlőtlenségek 
leküzdése érdekében
A Cseh Köztársaságban, a helyi 
önkormányzatok számára a több 
európai támogatáshoz való 
hozzáférés előfeltételei között 
egyszerűsített bürokrácia, kevesebb 
ellenőrzés, valamint egy 
megfelelőbb rendszer szerepel. 

A 2007–2013 közötti programozási 
időszak során a Cseh Köztársaság 
területén működő önkormányzatok 

több mint 23 ezer projektet valósítottak meg 
európai támogatások révén, amelyek összér-
téke meghaladta a 153 milliárd cseh koronát 
(kb. 5,45 milliárd eurót). Ilyen módon az 
uniós alapok fontos szerepet játszottak és 
játszanak még most is a közpénzekből való 
finanszírozás terén. Lehetővé tettek például 
jelentős környezetvédelmi beruházásokat, 
valamint a helyi fejlesztés szempontjából 
alapvető fontosságú kisebb projektek is 
támogatásban részesültek. 

Egy adott terület és annak lakosai támoga-
tása érdekében a városok és falvak kétszer 
akkora összegű európai forrásokhoz juthat-
tak hozzá, mint ami az első programozási 
időszakban rendelkezésre állt. a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziós politikai ala-
pok felhasználása a Cseh Köztársaság 
EU-hoz való csatlakozásából fakadó legna-
gyobb lehetőségeinek egyike volt mostanáig, 
és várhatóan az is marad a jövőben is.

A hatékony felhasználás érdekében a jövő-
beni kohéziós politikának az egyes államok 
regionális és nemzeti stratégiái által nyúj-
tott teljesítményeken kell alapulnia. 
 Egyszerűen fogalmazva, az adott ország 
konkrét igényeinek kielégítésére kell azt 
alapozni. a regionális partnerekkel együtt-
működve azonosított megfelelő helyszínek 
pontosan mutatják, hogy mely területekre 

kell fókuszálni és támogatást fordítani 
a kohéziós politika keretében. 

A terület valós igényeit csak helyben, alulról 
felfelé építkezve lehet megállapítani, ami 
azt jelenti, hogy a területi megközelítést kell 
előtérbe helyezni. Ezért minden jövőbeli 
felhívásnak a regionális gazdasági különb-
ségek áthidalására kell összpontosítania. 
Mostanra egyértelművé vált, hogy a kohé-
ziós politikának nem csupán gazdasági, 
beruházási kérdésekre kell fókuszálnia, 
hanem azon is dolgoznia kell, hogy a távoli 
vidéki és hegyvidéki területek és a belső 
perifériák is vonzóbbá váljanak azáltal, 
hogy növekedésüket támogatja, illetve 
növeli a helyi munkalehetőségeket és emeli 
az életminőséget. a cél tehát az, hogy az 
emberek továbbra is ezeken a területeken 
maradjanak és fejlesszék azokat.

A Cseh Köztársaság Városai és Községei 
Uniójának elnökeként, Kyjov, cseh város 
polgármestereként szeretnék néhány aka-
dályra is rámutatni, amelyek gátolják 
a helyi önkormányzatokat a kohéziós poli-
tikai eszközök igénybe vételében. Ezek 
között elsősorban a jelentős adminisztratív 
terheket, valamint a bonyolult és nem egy-
séges szabályokat említhetjük, amelyeket 
nehéz követni, különösen a kisebb városok 
és községek számára. Ez az oka annak, 
hogy ezek az önkormányzatok kevésbé 
sikeresek az európai támogatások 
lehívásában. 

A komplex ellenőrzési rendszer további 
jelentős probléma a Cseh Köztársaságban. 
Különböző ellenőrző szervek ellenőrzik 
ugyanazon projekteket, gyakran különböző 
következtetésekre jutva. Így az önkormány-
zatok állandó félelemben élnek a szankci-
óktól. Ez nyilván nem segíti az európai 
támogatások lehívására szolgáló rendszer 
stabilitását, hanem éppenséggel elveszi 
számos helyi önkormányzat kedvét attól, 
hogy bármiféle EU által támogatott projek-
tet valósítsanak meg.

A következő programozási időszakra való 
felkészülés során fontos lenne a helyi infor-
mációk és tapasztalatok figyelembe vétele. 
Az európai projektekhez szükséges admi-
nisztratív terheket csökkenteni kell, a támo-
gatási rendszert egyszerűbbé, az ellenőrzé-
seket pedig észszerűbbé kell tenni. Csak 
ekkor várható, hogy megjön a helyi önkor-
mányzatok kedve (és bátorsága :-)) uniós 
támogatású projektek megvalósítására, 
valamint a kohéziós politika fő célja – a regi-
onális egyenlőtlenségek csökkentése – érde-
kében tett erőfeszítések folytatására. 

15

PANORAMA / 2017. NYÁR / 61. SZÁM

František Lukl
a Cseh Köztársaság Városai és Községei 

Uniójának elnöke

A kohéziós politikai eszközök 
jelentős adminisztratív terheket, 

valamint bonyolult és nem 
egységes szabályokat jelentenek, 

amelyeket nehéz követni, 
különösen a kisebb városok és 

községek számára. 

A Cseh Köztársaság Városai és Községei 
Uniója egy önkéntes, politikamentes civil 
szervezet, amelyet jogi személyek 
érdekképviseleti szerveként alapítottak: 
http://www.smocr.cz/default.
aspx?languageCode=EN
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