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ADATPONT

A kohéziós politika értékelése 
a tagállamokban 

Az értékelés a kohéziós politikai döntéshozatal 
kulcsfontosságú része, mivel szilárd bizonyítékokkal 
támasztja alá a szakpolitika kialakítását és végrehajtá-
sát a beavatkozások eredményeit és hatásait tekintve. 

A kohéziós politika kialakítását és végrehajtását irányító 
szabályok egyre inkább a szakpolitika hatásának érté-
kelésére összpontosítottak. A 2014–2020-as időszak-

ban a tagállamokat először kötelezték arra, hogy értékeléseket 
végezzenek az egyes programok célkitűzéseinek eredményes-
ségét, hatékonyságát és hatását tekintve. A kohéziós politika 
szabályai vonatkoznak az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra.  

Az alábbiakban bemutatjuk a nemzeti értékelések mértékét, 
fókuszát és jellegét. Ezek az alábbi nyílt adatkészleten alapul-
nak: kohéziós politikai programok értékelései (2015-től nap-
jainkig), amelyeket rendszeres időközönként frissítenek.  

Mit vizsgálnak az értékelés során?

A legtöbb értékelés végrehajtási kérdésekkel foglalkozik, és 
vizsgálja a célkitűzések megvalósulása terén elért haladást. 
Arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják a projekteknek és 
az intézkedéseknek a programok célkitűzéseivel való koher-
enciáját, valamint ezek végrehajtásának eredményességét és 
hatékonyságát. Megvizsgálják a rendelkezésre álló pénzügyi 
keretösszeg elköltésének valószínűségét és azt, hogy a meg-
határozott célkitűzések – különösen a teljesítménymérési 
keretbe tartozók – elérése mennyire valószínű.

A programciklus későbbi szakaszában hatásértékelést is 
végeznek, amikor nemcsak végrehajtották már a cselekvések 
túlnyomó részét, hanem eredmények is születtek. 

Hatalmas mennyiségű bizonyíték, 
különböző megközelítések

2015 óta a tagállamok több mint 1000 értékelést végeztek, 
amelyek keretében a különböző alapokat, témaköröket és 
régiókat vizsgálták, kitérve a végrehajtás nyomon követésére 
és/vagy a beavatkozások hatására. Ezek az értékelések a 
2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakra 
egyaránt vonatkoznak.

A tagállamokban végzett értékelések száma rendkívül változó. 
Tükrözi azokat a jelentős különbségeket, amelyek a beruházási 
finanszírozás mértékét és körét, az egyes tagállamokban lévő 
programok számát, valamint az értékelési tervekben bemu-
tatott megközelítést illetően jelennek meg. Ezenfelül bizonyos 
országok több kisebb értékelést végeznek, mások pedig össze-
sített adatokat közölnek. 
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Van olyan téma, amelyről szívesen olvasna többet a jövőbeli Panorama ADATPONT rovatában?

Szeretné, ha egy konkrét adatkészletet tennénk közzé az esb-alapok nyílt hozzáférésű 
adatplatformján?

Amennyiben igen, írjon nekünk: REGIO-EVAL@ec.europa.eu

Kövesse a vitát a Twitteren #ESIFOpendata 

vagy iratkozzon fel a hírlevelünkre: http://ec.europa.eu/newsroom/index.cfm?service_id=788 

Mely témakörök lefedettsége volt a 
legnagyobb a 2014–2020-as időszakban?

A programozási időszak felénél a legtöbb értékelés a szociális 
témakörökre összpontosít, részben azért, mert a tagállamok-
nak 2015 és 2018 végén el kellett végezniük az ifjúsági fog-
lalkoztatási kezdeményezés hatásértékelését. 

A befejezett értékelések gyakran összpontosítanak gyorsabban 
végrehajtható intézkedésekre, mint például a fenntartható és 
magas színvonalú foglalkoztatás előmozdítása, ami közvetlen 
pozitív hatással van az EU-ban élőkre.

Az értékelések tematikus célkitűzések szerinti megoszlása orszá-
gok és pénzeszközök szerint szűrhető (bizonyos értékelésekben 
több pénzeszköz is megtalálható).

Középpontban a kutatás és az innováció

A tematikus koncentrációra vonatkozó követelmények után az 
ERFA beruházási erőforrásainak jelentős részét fordították a 
kutatás, a technológiafejlesztés és az innováció megerősítésére. 
A kutatás és az innováció (K+I) infrastruktúrájának javítására, a 
kutatásba és az innovációba történő üzleti beruházások 
előmozdítására, valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési 
központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és 
szinergiák fejlesztésére beütemezett legmagasabb összegeket 
Lengyelországban, Spanyolországban és Németországban ítélték 
oda. Lengyelországban van a legnagyobb számú értékelés is, bár 
az ország jelenleg elsősorban a folyamatokra és a nyomon 
követésre összpontosít.

Melyek az elvégzendő legfrissebb 
értékelések?

A végleges értékelési jelentések az Értékelési könyvtárban 
érhetők el, ahol a tagállamok által elvégzett jelentések szűr-
hetők és kereshetők. A legtöbb esetben a jelentések az ország 
hivatalos nyelvén érhetők el, de kapcsolódik hozzájuk egy 
angol nyelvű összefoglaló is.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Bizottság intézkedései a kohéziós politika értékelésével 
kapcsolatban:  
https://europa.eu/!XG63nD
Az értékelések éves szintézisei a pénzeszközök 
felhasználásáról szóló éves jelentésekkel:  
https://europa.eu/!MB77Fq
További információk:  
REGIO-EVAL@ec.europa.eu  
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ÉRTÉKELÉSEK SZÁMA ORSZÁG  
ÉS TÍPUS SZERINT (2015 ÓTA)
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