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Jobb kompetenciák az uniós 
alapok megfelelőbb irányítása 
érdekében
Hogyan tudja intézménye szakmai, működési vagy 
irányítási kompetenciaigényeit felmérni az uniós 
alapok hatékonyabb és eredményesebb kezelése 
érdekében? Létrehozható-e egy terv az ilyen 
kompetenciák kifejlesztése tekintetében? Az uniós 
kompetenciakeret mindkét kérdésre választ ad. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap 
igazgatásában részt vevő közintézmények – nemzeti koor-
dinációs szervek, irányító, igazoló és ellenőrző hatóságok, 

közös titkárságok és közreműködő szervezetek – mindegyike 
használhatja az uniós kompetenciakeretet a kompetenciák terü-

letén felmerülő potenciális hiányosságaik azonosítása és kezelése, 
valamint képzési stratégiáik kiigazítása érdekében.

A Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága 
(DG REGIO) által megtervezett eszköz a következőkből áll:

k  uniós kompetencia-keretrendszer, amely tartalmazza 
azokat a kompetenciákat, amelyekkel a közigazgatási szer-
veknek és a tisztviselőknek rendelkezniük kell, valamint

k  webalapú önértékelési eszköz, amely lehetővé teszi a 
munkavállalók számára, hogy egy adott munkakörhöz 
szükséges képesség esetében értékeljék felkészültségi 
szintjüket. Mindez segíteni fog a jövőbeni fejlesztési célok 
azonosításában.
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Az eszköz segítségével a köztisztviselők felmérhetik a tudá-
sukat és a kompetenciáikat, miközben intuitív értékelési rend-
szer támogatja őket. Így segít a szervezetnek és a tagjainak 
abban, hogy megismerjék saját erős és gyenge pontjaikat.  

Az eszköz rendszeres használata segít a személyi állomány 
szakmai fejlődési útvonalainak kialakításában. Az eszköz külö-
nösen a vezetőket érintő egyik fontos funkciója, hogy lehetővé 
teszi az összes munkavállalótól származó önértékelési adatok 
összesítését, így áttekintést nyújt a közigazgatási rendszer 
egészéről. A megállapítások ily módon a hiányosságok pótlá-
sára irányuló tanulási és fejlesztési tervek alapjául is 
szolgálhatnak.

E felhasználóbarát és rugalmas eszköz a kompetenciák teljes 
körére kiterjed, és mindenféle közigazgatási formára alkalmaz-
ható, függetlenül azok méretétől, valamint alkalmazkodik az 
igényeikhez attól függően, hogy ágazati vagy regionális operatív 
programok irányításával foglalkoznak-e. Az eszköz létfontosságú 
szerepet játszhat a kohéziós politika következő, 2021–2027-es 
programozási időszakában használt szerkezetek, eljárások és 
erőforrások kialakításában, megtervezésében és felállításában. 

Az eszköz végső soron javítja a közigazgatási szervek műkö-
dését, illetve az általuk az állampolgároknak és a vállalkozá-
soknak nyújtott szolgáltatások minőségét.

A DG REGIO weboldalán a következőket találja: 

k  információkat azzal kapcsolatban, hogyan férhet hozzá az 
egyéni önértékelési eszközhöz; 

k 22 nyelvű felhasználói útmutatást;
k egy kiadványt és egy infografikát. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Ha hozzá szeretne férni az eszközhöz vagy visszajelzést 
szeretne kapni róla, vegye fel a kapcsolatot velünk: 
REGIO-COMPETENCY-FRAMEWORK@ec.europa.eu 
Az eszközzel kapcsolatos további információkért és a 
használatára vonatkozó útmutatásért lásd: https://europa.
eu/!CP84pW
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