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A Panorama magazin Személyes tapasztalatok 
című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekeltek vázolják a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó terveiket, valamint 
elmondják véleményüket a 2020 utáni 

kohéziós politikával kapcsolatos jelenlegi és 

kulcsfontosságú vitáról. A Panorama örömmel fogadja az 
olvasók saját nyelvén készült írásait, amelyek közül néhányat 
következő számainkban megjelentetünk. Lépjen velünk 
kapcsolatba a regio-panorama@ec.europa.eu címen az 
iránymutatásokkal és határidőkkel kapcsolatos további 
információkért.

A PANORAMA 
örömmel 

fogadja az 

Ön írását is!

SZEMÉLYES TAPASZTALATOK

A helyi közösségek átveszik az 
irányítást Kujávia-Pomerániában

Annak érdekében, hogy megih-
lessék a helyi közösségeket a 
szükségleteikhez közel álló pro-
jektötletek létrehozására, Kujá-
via-Pomeránia Lengyelország két 
régiójának egyike, amely egy „kis 
léptékű” területi eszközt használ, 
az úgynevezett közösségvezérelt 
helyi fejlesztést (community-led 
local development, CLLD). 

A kezdeti viharos szakasz után, 
amelynek során a regionális 
operatív program irányító ható-

sága sok küzdelem árán találta meg az 
új kohéziós politikai eszköz megfelelő 
végrehajtási modelljét, az eszköz rend-
kívül hatékonynak bizonyult a polgárok 
helyi szinten történő bevonásában az 
aktuális társadalmi, környezeti és gaz-
dasági kihívásokra adandó válaszok 
kidolgozásában.  

Kujávia-Pomerániában 28 helyi cselek-
vési csoport alakult, amelyek az összes 
strukturális alapot kombináló projekte-
ket kezdtek végrehajtani: ERFA, ESZA, 
EMVA és ETHA – egyedi képlet, európai 
lépték!

Toruńban a városi helyi cselekvési cso-
port kiváló projekteket hajtott végre, 
amelyek a hátrányos helyzetű tinédzse-
rekre, az idősekre és a volt fogvatartot-
takra összpontosítottak. A Tuchola-erdő 
vidékfejlesztési helyi akciócsoportja töb-
bek között „Jóléti gazdaságok” (Welfare 
farms) címen indított el egy mintapro-
jektet. Ebben a projektben a helyi gaz-
dálkodók a lakóházaikban hoztak létre 
„napközbeni ellátási” létesítményeket az 
idősek számára. 

Mivel a közösségvezérelt helyi fejlesztés 
sem Lengyelországban, sem más uniós 
országokban nem számít fő eszköznek, 
a régiónk törekszik a rendszeres infor-
mációcserére a többi régióval. Szakértői 
felülvizsgálatot is folytattunk a magyar 
regionális működési hatóságokkal. 

Az Európai Bizottságnak a közös rendel-
kezésekről szóló rendeletre vonatkozó, 
2020 után érvényes javaslatának tük-
rében, amelyben az 5. szakpolitikai cél-
kitűzés „a polgárokhoz közelebb álló 
Európa”, a kis szervezeteket, informális 
csoportokat és közösségeket bevonó, 
valódi alulról építkező kezdeményezé-
seket lehetővé tevő közösségvezérelt 
helyi fejlesztés mechanizmusát tovább 
kellene fejleszteni.

Ezért abban reménykedünk, hogy a többi 
európai régióval együtt és az Európai 
Bizottság segítségével létre tudunk hozni 
egy CLLD-fórumot, ahol meg tudjuk osz-
tani a bevált gyakorlatokat, és megoldá-
sokat kereshetünk a közösségvezérelt 
helyi fejlesztésű projektek rugalmassá-
gának növelésére, harmonizálhatjuk a 
különböző strukturális alapoknak a 
közösségvezérelt helyi fejlesztések irá-
nyítására vonatkozó jogi követelményeit, 
valamint egyszerűsíthetjük a komplex 
adminisztratív rendelkezéseket.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Piotr Całbecki
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