
 

 

 

 
 

 

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA 

B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS 
POLITIKÁK 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS IDEGENFORGALOM 
 

 

 

 

A STRUKTURÁLIS FINANSZÍROZÁSRA 
PÁLYÁZÓK ELŐTT ÁLLÓ AKADÁLYOK 

 

TANULMÁNY 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Kivonat 

E tanulmány azon tényezők elemzésével foglalkozik, amelyek ösztönző vagy 
éppen visszatartó hatást gyakorolnak a helyi érintett szereplőkre és 
vállalkozókra a strukturális alapok támogatása iránti pályázat benyújtására 
vonatkozó döntésük meghozatalakor. A jelenlegi gazdasági visszaesés 
időszakában alapvető fontosságú minél több pályázó megnyerése. A széles körű 
szakirodalmi áttekintésen, esettanulmányokon, kérdőíveken és interjúkon 
keresztül e tanulmány megkísérel választ adni arra a kérdésre, hogy miként 
nyerhető meg több pályázó, és miként tehető hatékonyabbá a sikeres pályázók 
részvétele. A tanulmány számos konkrét ajánlást fogalmaz meg a helyi, 
regionális, nemzeti és uniós szintű politikai döntéshozók számára. 

 

IP/B/TRAN/FWC/2010-002/LOT1/C1/SC2  20/02/2012 

PE 474.525  HU 



A dokumentumot az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága rendelte meg. 
 
 
SZERZŐK 
 
Metis GmbH: Herta Tödtling–Schönhofer, Christine Hamza  
EPRC, University of Strathclyde (a Strathclyde Egyetem európai politikákkal foglalkozó 
kutatóintézete): Laura Polverari, John Bachtler  
 
ILLETÉKES TISZTVISELŐ 
 
Esther Kramer 
Tematikus osztály B: Strukturális és Kohéziós Politikák  
Európai Parlament 
B-1047 Brüsszel 
e-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
SZERKESZTÉSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
Lea Poljančić 
 
NYELVI VÁLTOZAT 
 
Eredeti: EN 
Fordítás: DE, FR. 
Összefoglaló: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, 
SK, SL, SV. 
 
A SZERZŐRŐL 
 
Ha kapcsolatba kíván lépni a Tematikus Főosztállyal, vagy fel szeretne iratkozni a főosztály 
havi hírlevelére, kérjük, írjon a következő címre: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
A kézirat lezárva: 2012. február 
Brüsszel, © Európai Unió, 2012. 
 
A tanulmány az interneten az alábbi címen érhető el: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
 
A dokumentumban kifejtett vélemények kizárólag a szerző álláspontját tükrözik, amely 
nem feltétlenül azonos az Európai Parlament hivatalos álláspontjával. 
 
A nem kereskedelmi célú másolás és fordítás megengedett, ha a forrást megjelölik, 
valamint a kiadót előzetesen tájékoztatják, és egy példányt részére megküldenek. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


A strukturális finanszírozásra pályázók előtt álló akadályok 
 

 

3 

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  
 

AA Ellenőrző hatóság 

AIR Éves végrehajtási jelentés 

bn  milliárd 

CA Hitelesítő hatóság  

CBC Határokon átnyúló együttműködés 

CF Kohéziós Alap 

CONV Konvergencia  

CLG Települések és helyi önkormányzatok 

CP Kohéziós politika 

CUP  Codice Unico di Progetto, egységes projektkód 

DG Főigazgatóság 

EB Európai Bizottság 

EERP Az európai gazdasági fellendülés terve 

EHA Európai Halászati Alap 

EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

EoI Szándéknyilatkozat 

EP Európai Parlament 

EPE Európai programvégrehajtás 

ERFA Európai Regionális Fejlesztési Alap 

ESZA Európai Szociális Alap 

ETC Európai területi együttműködés 

EU Európai Unió 

FEI Továbbképzési intézmény 

HEI Felsőoktatási intézmény 

IB Közvetítő testületek 

IKT Információs és kommunikációs technológia 

JASMINE Európai mikrofinanszírozási intézményeket támogató közös program 

JASPERS Európai régiók beruházásait támogató közös program 

JEREMIE Mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források 

JESSICA Fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató  
közös európai kezdeményezés 



Tematikus osztály B: Strukturális és Kohéziós Politikák  
 

FEI Továbbképzési intézmény 

JTS Közös technikai titkárság 

KSU Vállalkozástámogató központok nemzeti hálózata 

LGH Tartományi foglalkoztatástámogatási hivatal 

m millió 

MA Irányító hatóság 

MS Tagállam(ok) 

MGP Szakmunkásoknak nyújtott vállalkozásindítási támogatás 

NCP Nemzeti kapcsolattartó pont 

NGO Nem kormányzati szervezetek 

NRW Észak-Rajna–Vesztfália 

NSRF Nemzeti stratégiai referenciakeret 

NWDA Északnyugati Fejlesztési Ügynökség 

NWOP Északnyugat-angliai operatív program 

OP Operatív program 

PEV Projektek megvalósítását ellenőrző látogatások 

PMC Programfelügyeleti bizottság  

Q&A Kérdések és válaszok 

RCE Regionális versenyképesség és foglalkoztatás 

RDA Regionális fejlesztési ügynökség 

REPIS Regionális környezetvédelmi és tanácsadó információs központok 

SEE Délkelet-Európa 

SF Strukturális alapok 

KKV-k Kis- és középvállalkozások  

SSCLG Településekért és helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

TA Technikai segítségnyújtás 

TC Területi együttműködés 

EUMSZ Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

EUSZ Az Európai Unióról szóló szerződés 

  

  

 

4 



A strukturális finanszírozásra pályázók előtt álló akadályok 
  

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS  

1. Előzmények 

Az Európai Unió fellépésének egyik alappillére a kohéziós politika strukturális alapok útján 
való végrehajtása. A jelenlegi 2007–2013 közötti pénzügyi tervezési időszakban az uniós 
költségvetés 35,7%-át (mintegy 347 milliárd euró) fordítják e célra. Mivel az 1930-as évek 
óta az Európai Unió jelenleg a legsúlyosabb gazdasági visszaesést éli át, ezek az alapok 
jelentős munkahely-teremtési és befektetési lehetőségeket kínálnak a meglévő 
vállalkozások fejlesztése és a potenciális vállalkozók új vállalkozás indítására való 
ösztönzése terén egyaránt. Európában az elmúlt három évben a rendelkezésre álló 
finanszírozás körülbelül 27%-át, mintegy 93 milliárd eurót fektettek be 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe. 
Az Unió több mint négy évtizeden át alakította ki kohéziós politikai eszközeit. Ebben az 
időszakban jelentős figyelmet fordított az alapok teljesítményének elemzésére és a 
szükséges módosítások felismerésére, elfogadására és végrehajtására. A közelmúltbeli 
elemzés legjelentősebb megállapítása, hogy a jelenlegi 2007–2013 közötti pénzügyi 
tervezési időszakban alacsony a strukturális alapok felhasználási aránya. Ezzel 
kapcsolatban több tényezőt is megneveztek, például az adminisztratív kapacitás 
korlátozottságát, illetve a társfinanszírozás hiányát. A strukturális alapok pályázók általi 
hozzáférhetőségének kérdése idáig nem képezte elemzés tárgyát. A kutatás viszonylag 
csekély részben irányult az egyik legalapvetőbb kérdésre, a finanszírozásra potenciálisan 
pályázók ösztönzésére és megnyerésére. 
E tekintetben a 2009. évi Barca-jelentés1 felhívja a figyelmet az Európai Unióban a 
kohéziós politika tényleges teljesítményével kapcsolatos koherens kép hiányára. 
Tekintélyes számú tanulmány és jelentés áll rendelkezésre a létrehozott fizikai 
infrastruktúráról, a támogatott vállalkozásokról, sőt a létesített munkahelyekről is. E 
tanulmányok és jelentések többsége azonban a teljesítményre és a felhasználási arányokra 
vonatkozó számadatok értékelésére összpontosít. A megállapításokkal kapcsolatos vita 
általában a programfejlesztésben és -irányításban közvetlenül részt vevőkre korlátozódik. 
Ugyanakkor ritkán foglalkozik a célcsoportok és a kedvezményezettek megfigyeléseivel. 

                                                

A számadatok tanúsága szerint a finanszírozási lehetőségek kihasználása egyes 
tagállamokban alacsonyabb, mint máshol. Ez részben megmagyarázza, hogy számos uniós 
polgár miért nem ismeri az Európai Unió teljesítményét, és marad szkeptikus azzal 
szemben. Egyes számadatok arra utalnak, hogy a polgárok mintegy harmada ismeri az 
Európai Unió által támogatott projekteket, de mindössze 10%-uk véli úgy, hogy közvetlenül 
részesülhet azokból. 
Az adminisztratív szolgáltatásokban helyi, regionális vagy nemzeti szinten meglévő 
hiányosságok könnyen azonosíthatók, és azok kétségtelenül hozzájárulnak az egyes 
területeken jellemző alacsony forrásfelhasználási arányhoz. E kérdések azonban legfeljebb 
egy többszörösen árnyalt képnek is csupán egy részét teszik ki. E kép másik részét az a 
kérdés adja, hogy az Európai Unió egyes részein a vállalkozások, helyi ügynökségek, 
oktatási intézmények, nem kormányzati szervezetek és egyéb testületek miért vonakodnak 
uniós finanszírozás iránti pályázatot benyújtani? 

 
1  Barca F. (2009), A kohéziós politika reformjának menetrendje. Helyi alapú megközelítés az Európai Unió előtt 

álló kihívásoknak és elvárásoknak való megfelelés érdekében, Danuta Hübner regionális politikáért felelős 
biztos kérésére készített független jelentés, Eurada, 2009 április. 
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Mindezekre tekintettel e tanulmány – bőséges információk mellett – betekintést nyújt azon 
való és vélt korlátokba, amelyekkel a pályázók a strukturális alapok finanszírozása iránti 
pályázat benyújtásakor szembesülnek. E tanulmány megállapításainak értelmezésekor 
egyetlen fontos fenntartással kell élnünk: nem állnak rendelkezésre megalapozott 
statisztikák vagy megállapítások azokról, akik végül nem nyújtottak be pályázatot vagy 
valamilyen oknál fogva nem vették fel a kapcsolatot valamely helyi irodával, illetve nem 
töltöttek ki pályázati űrlapot. 

2. A tanulmány hatóköre 

A tanulmány célja azon főbb tényezők azonosítása, amelyeket a potenciális kérelmezők 
ösztönző vagy éppen visszatartó hatásúnak tartanak a strukturális alapokra vonatkozó 
pályázat benyújtásának átgondolásakor. Az egyik probléma az eljárások túlzottan nehézkes 
vagy összetett jellege. Ezen érvvel kapcsolatban a tanulmány által alkalmazott 
megközelítés a különböző rendszerek adminisztratív eljárásaival kapcsolatos problémák 
feltárásában áll. Az elemzés segítségével meghatározható a problémák (európai, nemzeti 
vagy regionális szintű) forrása, és ezáltal célzott megoldások javasolhatók. 
A tanulmány megvizsgálja emellett a pályázók nagy változatosságot mutató profilját annak 
megállapítása érdekében, hogy általában milyen típusú szervezetek és testületek nyújtanak 
be pályázatot, és mi motiválja őket e döntésükben – mindezekből pedig következtetni lehet 
arra, hogy miként ösztönözhetők erre mások. A tanulmány magában foglalja továbbá a 
jelenlegi gazdasági recesszióra válaszul 2009-ben bevezetett egyszerűsített eljárások 
hatásának előzetes áttekintését. 
A kutatás és szövegezés során következetesen a különböző kezdeményezésekből és a 
tagállamoktól származó „bevált módszerek” példáinak azonosítására összpontosítottak. Egy 
adott helyzetben jól működő megoldás valószínűleg átalakítható (azonban nem egyszerűen 
átültethető) úgy, hogy egy másik helyzetben is ugyanolyan jól működjön. 
A tanulmány készítésekor három főbb kutatási módszert alkalmaztak. Az első a 
szakirodalmi áttekintés volt, a második a kilenc különböző operatív programot felölelő 
esettanulmányok sora, míg a harmadik a számos telefonos és internetes, kérdőívvel 
kiegészített interjú. Az esettanulmányok az Ausztriában, Szlovákiában, Franciaországban, 
Németországban, Görögországban, Olaszországban, Lengyelországban, Szlovákiában és az 
Egyesült Királyságban működő operatív programokat és a transznacionális délkelet-európai 
programot tárgyalták. Több mint ötven interjút készítettek, és számos érintett szereplőhöz 
juttattak el kérdőíveket. E források, a célzott kutatás és megfontolt elemzés alapján a 
tanulmány a helyi, regionális, nemzeti és európai szintű fellépésekre vonatkozó néhány 
konkrét ajánlással zárul. 

3. A tanulmány tartalma 

A tanulmány első fejezete bevezetést nyújt a kohéziós politikába és a strukturális alapokba. 
A második fejezet bemutatja az alkalmazott módszertant, beleértve a szakirodalmi 
áttekintést, továbbá a kiválasztott esettanulmányokat és az interjúkat. A harmadik fejezet 
megvizsgálja, kik pályáznak a strukturális alapokra, milyen indokok állnak e döntésük 
hátterében, és milyen tapasztalatokkal rendelkeznek. E fejezet röviden ismerteti a jelenlegi, 
2007–2013-as pénzügyi tervezési időszakot, ennek programfejlesztési ciklusát, valamint a 
programciklus különböző szakaszainak jelentőségét a pályázók számára. A strukturális 
alapokból potenciálisan részesülő pályázók hét csoportját is bemutatja. 
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Kissé meglepő, hogy pályázóknak a strukturális alapok előkészítésében és 
programozásában játszott szerepének elemzésére európai szinten még nem került sor. 
Mivel a strukturális alapok működése és végrehajtása az Európai Unió és a tagállamok 
közös felelőssége, ezen elemzés hiánya jelentős problémát képez. Valamennyi program 
sikerének egyik kulcsfontosságú eleme a potenciális célcsoport azonosítása és 
megközelítése. 
A tanulmány ezért elemzi a pályázóknak a strukturális alapok végrehajtási folyamatában 
elfoglalt helyét és sematikus ábrázolást nyújt a pályázati eljárás különböző szakaszairól, 
különös hangsúlyt fektetve a potenciális pályázók szerepére és lehetőségeire. 

 Az első szakaszba a tájékoztatási fellépések tartoznak, amelyek során felhívják 
a potenciális pályázók figyelmét azokra a programokra, amelyek finanszírozására 
pályázhatnak. Bizonyos esetekben viszonylag egyértelmű, hogy kik alkotják e 
tájékoztatási tevékenységek célcsoportját, azonban nem mindig ez a helyzet. Az 
érintettek megfigyelései és észrevételei is szerepet játszanak e tekintetben, mivel 
egyes pályázói csoportok véleménye szerint az uniós programok túlzottan 
bürokratikusak és elérhetetlenek. Az adatvédelmi jogszabályokkal és gyakorlatokkal 
való lehetséges összeütközés miatt e területen csak csekély mértékű kutatást 
folytattak. Az e tanulmány érdekében végzett egyes kutatási tevékenységek 
esetében is szembesültek ilyen nehézségekkel. 

 A második szakaszban határoznak a potenciális pályázók a pályázat 
elkészítéséről. A pályázóknak a pályázat összeállítására való kapacitása mellett az 
elérhető tájékoztatási és támogatási szolgáltatások töltik be a központi szerepet. A 
köztestületek, egyetemek és nagyobb vállalkozások megfelelőbb eszközökkel 
rendelkeznek a pályázat elkészítéséhez és benyújtásához, mint a kis- vagy akár 
egyszemélyes vállalkozások. Csekély információ áll rendelkezésre a pályázóknak a 
pályázat összeállítására való kapacitásáról. 

 A harmadik szakasz a kiválasztási folyamatot foglalja magában, míg a 
negyedik szakasz a finanszírozás tényleges odaítéléséből áll. 
A két utolsó szakasz teljes mértékben a végrehajtó testületek (így az irányító 
hatóságok, közvetítő testületek2) irányítása alá tartozik. Tevékenységükkel nemcsak 
az odaítélést, hanem a potenciális pályázóknak a folyamat egészéről alkotott 
véleményét is befolyásolják. Ha a kiválasztási folyamat hatékony és elég átlátható, 
továbbá megfelelően lebonyolítják a finanszírozások odaítélését, valószínűleg több 
pályázó jelentkezik majd a következő pályázati kiírás során. Az ezzel ellentétes 
hatás is kialakulhat. 

A negyedik fejezet számos, a pályázók strukturális alapokhoz való hozzáférése 
szempontjából releváns tényezőt mutat be. Mivel nem áll rendelkezése európai szintű 
szisztematikus elemző kutatás a pályázók előtt álló akadályok kérdéséről, egyszerűen 
lehetetlen egyértelmű számadatokkal szolgálni a 2000–2006 vagy a 2007–2013 közötti 
pénzügyi tervezési időszak pályázók általi megítéléséről. A meglévő kutatás inkább az 
egyedi tematikus területekre – különösen az operatív programokra vagy a program 
életciklusának egyes részeire, valamint az egyes tagállamok tapasztalataira – irányul. 
A tanulmány négy fejezet alá csoportosítja a kérelmezők elé háruló különböző akadályokat: 
európai, nemzeti, programirányítási és operatív szintű tényezők. 

                                                 
2  A közvetítő testület a kezelő hatóság irányítása alatt működő olyan testület, amely annak nevében elvégzi az 

operatív program irányításához kapcsolódó feladatokat. 
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Európai szinten az uniós intézmények és a tagállamok közötti párbeszéd keretében 
megállapítják a strukturális alapok keretét, orientációit és a rájuk vonatkozó rendeleteket. 
A végső felhasználókat foglalkoztató kérdéseket lényegesen könnyebb kifejezésre juttatni 
azokban a tagállamokban, ahol a helyi és regionális szintek tevékenyen részt vesznek és 
segítenek a nemzeti stratégiai referenciakeret kidolgozásában. Szintén hasznosnak 
bizonyulna a kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatos előírások meghatározása. A 
jelenlegi tervezési időszakban (2007–2013) az irányító hatóságok például kötelesek 
kialakítani az operatív programra vonatkozó kommunikációs stratégiákat, amelyeknek 
tartalmazniuk kell a szokásos nyilvános rendezvényeket és a végső kedvezményezettek 
listáját a számukra odaítélt összegek feltüntetése mellett. 
A gazdasági recesszióra válaszul felgyorsították az eljárások egyszerűsítését célzó 
intézkedések bevezetését, amelyeket európai szintről indulva fokozatosan hajtanak végre. 
Ezek a következőket foglalják magukban: átalányfinanszírozás és egyösszegű kifizetések 
alkalmazása; a rugalmasság fokozása a társfinanszírozás terén, aminek köszönhetően a 
tagállamok ismét felhasználhatják a visszaigényelt finanszírozást; a jóváhagyást követően 
a források felhasználásának határidejét meghatározó n+2 szabályok lazítása. 
A nemzeti szint biztosítja a nemzeti társfinanszírozást és közigazgatási rendszert, 
amelybe a strukturális alapok ágyazódnak. A közigazgatási rendszerek jelentős szerepet 
játszanak a program végrehajtásában, ezek azonban tagállamonként igen eltérőek. Minden 
tagállamnak megvannak a saját politikai és közigazgatási struktúrái és hagyományai. Nem 
áll rendelkezésre összehasonlító elemzés arról, hogy a különböző rendszerek miként 
befolyásolják a strukturális alapok hatékonyságát a pályázók célcsoportjának 
meghatározása és megnyerése terén. 
A regionalizáció fokozása, valamint a hatóságok és a kérelmezők közötti szorosabb 
együttműködés irányában történő előrelépés még várat magára. Egyesek szerint a jelenlegi 
szakasz alapján mindössze felemás sikerről számolhatunk be. A regionalizációs folyamat 
egyes tagállamokban újabb közigazgatási szinttel egészítette ki a már meglévőket, hiszen 
az új regionális vagy helyi testületek a korábban a strukturális alapokat kezelő és irányító 
nemzeti hatóságok mellett működnek ahelyett, hogy felváltanák azokat. Egyes 
tagállamokban kapacitásproblémát, különösen a képzett munkaerő hiányát idézte elő az, 
hogy a helyi vagy regionális testületekre többletfelelősséget hárítottak. 
A programirányítási szint a források folyósítását és a programirányítási kapacitást 
foglalja magában. Ez ismét az érintett program jellegének függvényében változik. A 
tematikus programok többnyire nemzeti szinten alapulnak; a regionális programok inkább a 
regionális vagy helyi szinthez kötődnek. A különböző tagállamok (szomszédos vagy 
transznacionális) régióit felölelő multinacionális programokra saját különös előírások 
vonatkoznak. 
Az operatív szint jelenti a kapcsolódási pontot a program- és a projektszint között, és a 
projektek előkészítésével, jóváhagyásával és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeket 
foglalja magában. A kapcsolódási pont típusának meghatározásakor döntő jelentőségű 
tényező, hogy milyen mértékben áll rendelkezésre nemzeti finanszírozás, és azt mennyiben 
hangolják össze az európai uniós finanszírozással, vagy integrálják abba. A JEREMIE3 és a 
JESSICA4 finanszírozási eszközök megjelenésével az operatív finanszírozás egész kérdése 
csak még mesterkéltebb (és olykor bonyolultabb) lett. 
Az ötödik fejezet foglalkozik a pályázók számára operatív szinten releváns tényezőkkel. E 
fejezet főként – de nem kizárólag – az esettanulmányokból és kérdőívekből származó 

                                                 
3  Mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források. 
4  Fenntartható városfejlesztési beruházásokat támogató közös európai kezdeményezés. 
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információkra támaszkodik. Érdemes megismételni, hogy ezek természetesen magukban 
foglalják a finanszírozásra korábban sikeresen pályázó szervezeteket és vállalkozásokat. 
Az esettanulmányok a következő, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásában részesülő operatív programokból kerültek ki:  

 Languedoc-Roussillon operatív program (Franciaország; regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás); 

 digitális konvergencia operatív program (Görögország: konvergencia – 
konvergenciaprogram); 

 Északnyugat-Anglia operatív program (Egyesült Királyság; regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás); 

 Ausztria-Szlovákia operatív program; európai területi együttműködés; 

 Délkelet-Európa operatív program; európai területi együttműködés; 

 Észak-Rajna–Vesztfália operatív program (Németország; regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás); 

 Wielkopolskie operatív program (Lengyelország, konvergenciaprogram); 

 Piedmont operatív program (Olaszország; regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás); 

 környezetvédelmi operatív program (Szlovákia, konvergenciaprogram, Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és Kohéziós Alap). 

A megfelelő vagy legalább hasonló pályázati eljárások kiválasztása az operatív szint 
esetében is roppant tanácsosnak, ha nem létfontosságúnak tekinthető. A tájékoztatási és 
támogatási szolgáltatások alapvető jelentőségűek a potenciális pályázók számára, akiket 
saját bevallásuk szerint olykor összezavar a kínált lehetőségek nagy változatossága. A 
tapasztalatok szerint igen pozitív, ha a programirányítás kialakít egy „egyablakos” 
ügyintézést, amelynek segítségével a kérelmezők áttekinthetik az előttük nyitva álló 
lehetőségek teljes tárházát. 
Külső tanácsadók alkalmazása is szükségesnek bizonyulhat különösen a kérelmet első 
alkalommal benyújtók és a mikrovállalkozások számára, hiszen esetükben vagy hiányoznak 
a vállalkozásokon belüli szakértők, vagy túlságosan leköti őket a vállalkozás tényleges 
működtetése. Külső szolgáltatásokat ügynökségek vagy köztestületek (így kereskedelmi 
kamarák vagy magántanácsadók) nyújthatnak. Ez utóbbi esetben határozottan felmerül a 
technikai segítségnyújtáshoz és a projekt előtti támogatáshoz való hozzáférés kérdése. 
Az alkalmasság szűrésére szolgáló pályázati felhívásokat is beleértve az alkalmazott 
pályázati rendszerek típusa nyilvánvalóan befolyással van a potenciális pályázókra. A 
pályázók megnyerésének és támogatásának első szakaszát a pályázatok értékelésének 
szakasza követi. Ez az értékelési folyamat gyakran komoly kihívás elé állítja azokat az 
irányító hatóságokat és közvetítő testületeket, amelyek nem feltétlenül rendelkeznek a 
könnyen elérhető szükséges szakértelemmel. A nagyobb projektek esetében számos 
különböző szakértő általi értékelésre lehet szükség, ami csökkentheti e gyakorlat 
átláthatóságát. 
A kérelmezőket foglalkoztató egyik kérdés általában a pályázatok elutasításának nagy 
aránya. Ez visszatarthatja a szervezeteket attól, hogy a jövőben ismét pályázatot 
nyújtsanak be, és az elutasításról tudomást szerző potenciális pályázókat is 
elbátortalaníthatja, bár nem egyszerű felmérni, hogy ez milyen módon történik. 
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A lehetséges kedvezményezettek számára nincs túlzott jelentősége annak, hogy 
pályázataik milyen forrásból részesülhetnek finanszírozásban. E tanulmány megállapítása 
szerint az érintettek jórészt ismerik a rendelkezésre álló különböző támogatási 
lehetőségeket, ami részben az irányító hatóságok és a közvetítő testületek tájékoztatási és 
kommunikációs erőfeszítéseinek eredménye, de részben annak köszönhető, hogy az 
esettanulmányok által vizsgált egyes programrésztvevők a ténylegesen alkalmazott 
kommunikációs csatornák szereplői. 
A tanulmány készítői a pályázók előtt álló hét akadályról számolnak be. 
Ezek közé tartozik: 

 a legmegfelelőbb támogatási forrás azonosítása; 

 a különböző (projektötletekre vagy pályázatokra vonatkozó) felhívások időpontjának 
figyelemmel kísérése; 

 a pályázati eljárás során felmerülő nagy mennyiségű – és nem minden esetben 
kifejezetten célirányos – dokumentáció feldolgozása; 

 a pályázók nagy mennyiségű dokumentációt kötelesek benyújtani; 

 gyakran viszonylag rövid időn belül kell reagálni a pályázati kiírásokra; 

 meg kell találni a szükséges kiegészítő finanszírozást, és végül 
 folyamatosan meg kell felelni a gyakran a pályázati eljárás során is módosuló 

szabályoknak, és el kell igazodni az előírásokra és rendeletekre vonatkozó, olykor 
egymásnak ellentmondó tanácsokon. 

Ezenfelül három pénzügyi szempont is aggodalomra ad okot. Ezek egyike a kiegészítő 
finanszírozás megtalálásának kérdése. A második az előfinanszírozással kapcsolatos 
nehézségeket érinti, míg a harmadik a kifizetések teljesítésének gyorsaságára vonatkozik, 
ami számos kérelmezőt aggaszt. Ez az aggodalom csak fokozódott akkor, amikor az állami 
kiadások csökkentésére irányuló intézkedések részeként számos tagállam csökkentette a 
nemzeti finanszírozási programok költségvetését. 
A sikeres pályázók nehézségeket tapasztalnak a finanszírozás odaítélése és az első 
részletének folyósítása közötti viszonylag hosszú késedelmek miatt. A legtöbben 
bonyolultnak, időigényesnek és nehézkesnek tartják a különböző megfigyelési és 
ellenőrzési előírásokat és eljárásokat. 
A területi együttműködési programok különleges kihívásokkal szembesülnek a program 
működési helye szerinti különböző tagállamok egymástól eltérő kultúrája, nyelve és 
közigazgatási követelményei miatt. Az információátadás és a segítségnyújtás 
leghasznosabb formájának a személyre szabott tanácsadás és a személyes megbeszélés 
tűnik. 
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4. Fő megállapítások és ajánlások 

A kutatás, az esettanulmányok, az interjúk és egyéb munkák alapján e tanulmány számos 
ajánlást fogalmaz meg a pályázók és adott esetben a potenciális pályázók számára a 
strukturális alapokhoz való hozzáférésük javítása terén. Hatodik fejezetében a tanulmány 
hat főcím alatt konkrét ajánlásokat fogalmaz meg az európai, nemzeti és operatív szintek 
tekintetében: 
1.  a strukturális alapok nemzeti szintű végrehajtásának kiépítése; 

2.  tagállami szintű társfinanszírozás; 

3.  közigazgatási eljárások; 

4.  operatív szint – tájékoztatás, terjesztés, projektek előkészítése és pályázati eljárás; 

5.  különleges kedvezményezetti profilok és tényezők, valamint 

6.  az egyszerűsítésekkel kapcsolatos tapasztalatok. 

Az ajánlások a tájékoztatási és kommunikációs intézkedések iránti igénytől kezdve a 
kedvezményezett csoportok szükségleteinek figyelembevételén át, a pénzügyi tervezési 
eszközöknek a korlátozott támogatási források alternatívájaként való szükségességén 
keresztül a projektpályázatok fejlesztése számára biztosítandó ingyenes, személyre szabott 
támogatás nyújtásáig terjednek. 

Az ajánlások nagymértékben lefedik a nemzeti szintet és a különleges intézkedések 
végrehajtásáért felelős intézményeket és testületeket. Elsőrendű jelentőséggel bír a 
végrehajtási rendszer és a pályázati eljárások fokozott átláthatóságának és 
rugalmasságának szükségessége, valamint az, hogy miként szólítják meg, tájékoztatják és 
segítik végig a pályázókat a pályázati eljárás során. 
Az európai szint azáltal járulhat hozzá mindehhez, hogy nagyobb hangsúlyt fektet a 
strukturális alapoknak a pályázók szélesebb csoportja előtt való megnyitásának 
szükségességére, így a következőkre: a releváns partnereknek a program főbb pontjai 
stratégiai meghatározásába való bevonására, a pályázatok megfelelő kommunikációs 
stratégiákon keresztüli megcélzására, a programok közötti csere útján történő 
kapacitásépítésre a végrehajtási csatornák javítása érdekében (az európai területi 
együttműködési programok számára az INTERACT5 által kialakított ilyen tevékenységek 
mintájára), továbbá elegendő mértékű és időszerű társfinanszírozás nyújtására (beleértve a 
társfinanszírozás növekvő arányát és a tényleges ár elvének lazítását is). 
A nemzeti és programszint a következő programozási időszakban a program 
végrehajtásának egyszerűsítése által jelentett kihívással néz szembe. A kérelmezők által 
tapasztalt bonyolult és nehézkes eljárások mögött gyakran a feladatok nemzeti és 
regionális hatóságok közötti egyértelmű megosztásának hiánya, ebből következően a 
határozatok kétszeres (vagy akár többszöri) megfigyelésének és ellenőrzésének 
szükségessége, továbbá a nehézkes döntéshozatali eljárások állnak. Ez nem annyira az 
uniós rendeletek módosítását, mint inkább a strukturális alapok számára kialakított 
bürokratikus kultúrák alapos elemzését, valamint azon szabályok eltávolítását igényli, 
amelyek a finanszírozáshoz való hozzáférést a strukturális alapok tapasztalt 
projektfejlesztőinek szűk rétegére korlátozzák. A korlátozott kapacitásokkal rendelkező 

                                                 
5  2007. december 4-én az Európai Bizottság jóváhagyta az INTERACT 2007-13-at, az Európai Unió egész 

területére, továbbá Norvégiára és Svájcra kiterjedő európai területi együttműködési programot. A program 
célja a Közösség által finanszírozott, az európai területi együttműködési célkitűzés keretébe illeszkedő 
programok jó kormányzásának előmozdítása. A program teljes költségvetése mintegy 40 millió euró. Az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA) keresztüli közösségi befektetés összege mintegy 34 millió euró 
(Regionális politika – Inforegio, internetes oldal). 
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pályázók számára elégséges támogatást nyújtó, megfelelő és átlátható pályázati eljárások 
érdekében fel kell venni a nemzeti szintű strukturális alapok (a nemzeti stratégiai 
referenciakeret jogutódja) keretébe, valamint az operatív programokba a pályázók 
tájékoztatáson és kommunikáción keresztüli célzására vonatkozó minőségi normák 
meghatározását. Külön pénzösszegeket kell fordítani a kapacitásépítésre, valamint az 
operatív programokkal és intézkedésekkel foglalkozó munkatársak ismereteinek és 
szakértelmének megerősítésére, különösen a közigazgatási rendszerekben továbbra is 
jelentős hiányosságokkal szembenéző tagállamokban (az EU12 egyes országai). 
Operatív szinten erősen ajánlott a jól célzott információs csatornák létrehozása, a 
projekt-előkészítésre szolgáló megfelelő rendszerek kiválasztása, a pályázati eljárások 
zavaró és túlzott (az egyes finanszírozási rendszerek között is nagymértékű eltérést 
mutató) dokumentációs követelményektől való megtisztítása, és az odaítélést követő 
eljárásoknak az odaítélés előtti eljárásokkal való koherenciájának biztosítása. Ajánlott 
továbbá, hogy megfelelő időt hagyjanak a pályázatok összeállítására, és ezt a 
projektpályázatokról hozott gyors döntések kövessék, valamint biztosítsák a projektek 
időtartamára alkalmazott szabályok egymással való koherenciáját. Az előfinanszírozás 
hiánya (ami abból fakad, hogy a tényleges költség elve a program szintjétől a 
kedvezményezettek irányában mozdult el) is jelentős korlátot képez. E tekintetben a 
társfinanszírozás nyújtásakor jobban figyelembe kell venni a csekély forrásokkal rendelkező 
kérelmezők (nem kormányzati szervezetek, kis- és középvállalkozások) igényeit. 
Az e szintre vonatkozó további ajánlások közé tartoznak a következők: 

 a pénzügyi tervezési eszközöknek a korlátozott támogatási források 
alternatívájaként való végrehajtásának ajánlatossága; 

 a támogatási finanszírozást a pályázati szakaszban kell figyelembe venni, 
különösen a kis- és középvállalkozások és a nem kormányzati szervezetek 
esetében; 

 a helyszíni látogatások és ellenőrzések legfontosabb megállapításait a szélesebb 
körű ismeretszerzés érdekében valamennyi programpartner körében terjeszteni 
kell; 

 ha még nem elérhető, a projektpályázati fejlesztés szabad, személyre szabott 
támogatásának ajánlatossága. 

Az ajánlások a fellépések nagyon széles körét lefedik, és hasznosan felhasználhatók a 
strukturális alap támogatására potenciálisan pályázók hozzáférésének megkönnyítésére. Az 
ajánlások emellett meghatározzák a további kutatás és elemzés alá vont területeket és 
kérdéseket. Ezek között szerepel az a kérelem, hogy a nemzeti és uniós finanszírozási 
eszközök esetében töröljék el a különböző, olykor egymásnak ellentmondó alkalmassági és 
adatszolgáltatási kritériumokat. 


