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JELMAGYARÁZAT
Miután az aktuális diára lépve automatikusan megjelent egy szöveg-blokk, egy egér-ikon jelzi, hogy
kattintással hozható elő az újabb tananyag rész. Felsorolások, ábrák, táblázatok előtt fogsz ezekkel
találkozni.
Minden kattintást külön ikon jelez, tehát egy kattintás után a következő egér-ikon feltűntéig nem kell
újra kattintani.

4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS
MAGYARORSZÁGON
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4.1.1 Közösségi keretek
Az Európai Unióval foglalkozó szakirodalom a regionális politika helyett egy annál szélesebb értelemben használt
fogalmat a kohéziós politikát állította fokozatosan előtérbe az utóbbi évtizedben. A kohéziós politika elsődleges
célkitűzése az európai régiók fejlettségi szintjei közötti gazdasági és társadalmi különbségek mérséklése. A
kohéziós politika jövőjéről szóló vita során egyetértés mutatkozik a szakértők, a tagállamok és az európai
intézmények között, hogy a szakpolitikának az EU teljes területét le kell fednie, mivel a kohéziós politika nem
pusztán a szolidaritás eszköze, de egyben az európai régiók belső fejlődési lehetőségeinek előmozdítására is
törekszik [Ötödik Kohéziós Jelentés, 2008].
A kohéziós, így azon belül a regionális politika reformjára és jövőjére vonatkozó elképzelések azonban nem
értelmezhetőek anélkül, hogy megértenénk az EU regionális politikájának múltját és jelenét. A fejezet célja nem
az, hogy bemutassa a kohéziós és regionális politika történelmi fejlődését, közösségi és haza intézményrendszerét
valamint a közös költségvetésben játszott szerepét. (Erről lásd Kengyel Ákos: Kohéziós és Finanszírozás, Akadémia
Kiadó, 2008) Hanem, hogy feltárja ezen szakpolitika hatását és működésének hatékonyságát.

Célok
Az Európai Unióban 2007 óta három célkitűzés mentén kaphatnak támogatást a régiók a Strukturális Alapokból [A
Tanács 1083/2006/EK rendelete alapján]
Kattints egyet az egérrel, és megjelenik a
következő tananyag rész!

1.

A „konvergencia” célkitűzés alá azok a (NUTS II.) [Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Magyar jelentése

„tervezési-statisztikai egységek rendszere” – az Unió közös regionális politikájának területi egységei, összesen öt különböző szint
meghatározásával.] régiók esnek, ahol a vásárlóerő-paritáson mért, egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GDP)

alacsonyabb, mint a közösségi átlag 75 %-a. A közösségi átlag csökkenéséhez kapcsolódó, az Európai Unió
bővítését követően fellépő statisztikai hatás által érintett régiók átmeneti (phasing-out) támogatásban
részesülnek. A „konvergencia” célkitűzés által érintett azon tagállamok, amelyek esetében az egy főre jutó
bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alacsonyabb, mint a közösségi átlag 90 %-a, részesülnek a Kohéziós Alap
támogatásából. (ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap támogatja.)
2.

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” a Közösségnek a „konvergencia” célkitűzés által nem
érintett területeire vonatkozik. Támogatást nyújt az ERFA és ESZA a szerkezetváltást és a foglalkoztatást segítő
regionális programok számára. Egyedi átmeneti, bevezető jellegű támogatásban (phasing-in) részesülhetnek
azok a régiók, melyek a 2000-2006-os programozási időszakban még az 1. célkitűzés alá estek, de már
átlépték az EU-15-höz képest is a jogosultsági küszöböt. Vagyis más 2. célkitűzés alá eső régiókhoz képest
több támogatást kaphatnak.

3.

Az „európai területi együttműködés” célkitűzés olyan belső és egyes külső szárazföldi határok mentén fekvő
régiókra, és a Közösség NUTS 3. szintű, a tengeri határok mentén fekvő, egymástól legfeljebb 150 km
távolságra található valamennyi régióra, transznacionális együttműködésre alkalmas térségekre vonatkozik,
amelyeket az integrált területi fejlődést, az interregionális együttműködés és tapasztalatcsere támogatását
előmozdító intézkedésekre tekintettel állapítottak meg. Ehhez az ERFA biztosítja a támogatást.
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Strukturális Alapok

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) működését az 1080/2006/EK rendelet szabályozza, melynek értelmében
a következő területeken nyújthat támogatást:
Kattints az egérrel, és automatikusan megjelennek a
felsorolás elemei! Csak a következő ugyanilyen ikonnál
kattints újra!
•
•
•

termelő beruházás, amely hozzájárul a fenntartható munkahelyek teremtéséhez és megőrzéséhez, elsősorban
a kis- és középvállalkozásoknak (KKV-k) nyújtandó, elsősorban közvetlen befektetési támogatás révén;
infrastruktúrába történő befektetés;
az endogén potenciál fejlesztése a regionális és helyi fejlesztést támogató intézkedések révén. Ezen
intézkedések magukban foglalják a vállalkozásoknak, különösen a KKV-knak nyújtott támogatást és
szolgáltatásokat, finanszírozási eszközök – például kockázati tőke, kölcsön- és garancialapok, helyi fejlesztési
alapok, kamattámogatás – létrehozását és fejlesztését, valamint a régiók, városok és az érintett társadalmi,
gazdasági és környezetvédelmi szereplők hálózatosodását, együttműködését és tapasztalatcseréjét;

Európai Szociális Alap (ESZA) működését az 1081/2006/EK rendelet szabályozza, melynek értelmében a következő
területeken nyújthat támogatás:
•
•

•
•

•

a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése a gazdasági változásokra
való jobb felkészülés és azok pozitív kezelésének javítása céljából
az álláskeresők és inaktív személyek munkavállalásának és tartós munkaerő-piaci jelenlétének javítása, a
munkanélküliség – különösen a tartós és az ifjúsági munkanélküliség – megelőzése, az időskori aktivitás és a
munkában eltöltött idő meghosszabbításának ösztönzése, valamint a munkaerő-piaci részvétel fokozása
a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítése a foglalkoztatásban való fenntartható
integrációjuk céljából és a munkaerő-piaci megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem,
a humántőke fejlesztése az oktatási és képzési rendszerek reformjainak kidolgozása és bevezetése a
foglalkoztathatóság fejlesztése érdekében, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó alapfokú oktatás, szakmai
oktatás és képzés kialakítása, valamint az oktatószemélyzet szakmai készségeinek folyamatos korszerűsítése az
innováció és a tudásalapú társadalom megvalósítása céljából;
a releváns transznacionális, nemzeti, regionális és helyi szintű érdekelt felek – például szociális partnerek és
nem kormányzati szervezetek – hálózatba szerveződésén keresztüli partnerségek, egyezmények és
kezdeményezések előmozdítása a foglalkoztatás és a munkaerő-piaci integráció területére vonatkozó
reformokra való ösztönzés érdekében

Kohéziós Alap működését az 1084/2006/EK rendelet szabályozza, melynek értelmében a következő területeken
nyújthat támogatás:
•
•

transzeurópai közlekedési hálózatok (különösen a kiemelt projektek);
környezetvédelem a környezetvédelmi politikai és cselekvési program alapján meghatározott közösségi
környezetvédelmi politikai prioritások körében. Ebben az összefüggésben az Alap beavatkozhat olyan, a
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos területeken is, amelyek egyértelmű környezeti előnyökkel járnak,
nevezetesen:
o
az energiahatékonyság és a megújuló energiák,
o
valamint a transzeurópai hálózatokon kívüli közlekedési szektorban a vasúti, folyami és tengeri közlekedés,
az intermodális közlekedési rendszerek és kölcsönös átjárhatóságuk, a közúti, tengeri és légi közlekedés
irányítása,
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4.1.2 Nemzeti Fejlesztési Terv
A Nemzeti Fejlesztési Terv (továbbiakban NFT) volt Magyarország első olyan programja, amelyet az Európai Unió
által rendelkezésünkre bocsátott támogatási források pályázati úton való felhasználását lehetővé tette.
Kidolgozása a Magyar Kormány feladata volt, és egyeztetésre az Európai Bizottságnak kellett átadnia. Fő hosszú
távú célkitűzése az életszínvonal emelése volt, míg általánosságban az egy főre eső jövedelem növelése, hogy
az közeledjen az EU egy főre eső jövedelem átlagához. Négy specifikus területre fókuszált az NFT: a gazdaság
versenyképessége, a humán erőforrás allokáció és minőség javítása, a környezet minőségének javítása, és a
regionális fejlődés elősegítése. Ennek érdekében öt operatív programot fogalmazott meg az NFT I. Ezek
(részletesen később):
•
•
•
•
•

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program – GVOP
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program – AVOP
Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program – HEFOP
Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program – KIOP
Regionális Operatív Program – ROP

Ezekre az operatív programokra 2004-2006 között az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával
meghirdetésre került mintegy 670 Milliárd Forint, amelyet sikeres pályázatok esetén hívhattak le az igénylők.
Ezeket a forrásokat az EU Strukturális Alapjai biztosították számunkra. Ez az összeg a 2007-ben megtermelt bruttó
hazai össztermék 2,63 százalékát tette ki, ami jelentős, hiszen a források alapvetően beruházásokra fordítódtak. Ez
különösen a 2007-es gazdasági megtorpanás és forráshiányból származó problémáink miatt jelentős és értékes.
Közel 20.000 projektet (19.967 db) támogatott a 2004-2006 között működő NFT I. A kifizetések ebben az
időszakban 692 Milliárd Forintra tehetőek, így a forrásfelhasználás mértéke 103 százalék körüli volt. A Nemzeti
Fejlesztési Tervnek (de már korábban az első Széchenyi Tervnek is) kiemelt érdeme, hogy a pályázók és
beruházók körében elterjedt a projekt és program szintű gondolkodásmód, megismerkedhettek a pályázók a
pályázás menetével, és felkészülhettek a 2007-2013 közötti időszakban érkező már volumenében jóval nagyobb
összegek befogadására, kezelésére.
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program – GVOP
A GVOP célkitűzése alapján elsősorban a termelő szektor modernizálását és a kis- és középvállalkozások
hálózatépítését, innovációs készségük erősítését támogatta. De kiemelt hangsúlyt kapott a köz- és
magánkezdeményezésű kutatás-fejlesztés projektek is. Valamint hangsúlyt helyeztek az elektronikus vállalati
megjelenésre és szolgáltatásokra is. A GVOP-ból elnyert összeg 154 Milliárd Forint volt, ami kb. 14,8 százaléka a
teljes NFT I.-ből nyert pénzeknek.

Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program - AVOP
Magyarország, mint agrár-ipari ország számára különösen fontos, hogy a mezőgazdaság hozzájusson, ahhoz a
tőkéhez és modern termelési és/vagy feldolgozásban használt technológiához, amelyet a fejlett nyugati államok
alkalmaznak. Ezt hivatott támogatni 2004-2006 között az AVOP. Másik pillére a vidékfejlesztés volt, melynek
lényege, hogy a vidéki kulturális örökséget az ország megőrizhesse, a vidéken élők életszínvonala növekedjék. Az
AVOP-ből elnyert összeg 105 Milliárd Forint volt, ami kb. 11,1 százaléka a teljes NFT I.-ből nyert pénzeknek.
Humánerőforrás fejlesztés Operatív Program – HEFOP
Mivel uniós szinten rossz a foglalkoztatottsági mutatója Magyarországnak, ezért a HEFOP keretei között ezt javítani
akarta az ország. Célja volt a HEFOP-nak tehát a munkanélküliség csökkentése, a munkavállalók tudásának,
alkalmazkodóképességének, valamint a vállalkozói készségek fejlesztése. A HEFOP-ból elnyert összeg 191 Milliárd
Forint volt, ami 18,4 százaléka a teljes NFT I.-ből nyert pénzeknek.
Környezetvédelem és infrastruktúra Operatív Program – KIOP
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Regionális fejlesztés Operatív Program – ROP
Az egyes NUTS II-es besorolású régiókban a legfontosabb problémák kezelése: gazdasági környezet javítása, a
turizmussal kapcsolatos beruházások támogatása vagy az adott régióban keresett munkavállalók képzése,
oktatása. A ROP-ból elnyert összeg 476 Milliárd Forint volt, ami kb. 45,8 százaléka a teljes NFT I.-ből nyert
pénzeknek.
Irányító Hatóságok
A strukturális alapok programjainak hatékony és pontos irányításáról, valamint megvalósításáról az ún. Irányító
Hatóságok gondoskodnak oly módon, hogy a programok a lehető legnagyobb gazdasági hasznot
eredményezzék az érintett területeken.
1. táblázat: Az NFT operatív programjai és irányító hatóságai (2006-ig)

Operatív Program

Irányító Hatóság

Gazdasági

Gazdasági és Közlekedési

Versenyképességi

Minisztérium

Környezetvédelem és

Gazdasági és Közlekedési

Infrastruktúra

Minisztérium

Humánerőforrás-

Foglalkoztatáspolitikai és

fejlesztési

Munkaügyi Minisztérium

Agrár- és

Földművelésügyi és

Vidékfejlesztési

Vidékfejlesztési Minisztérium

Regionális Fejlesztési

Országos Területfejlesztési Hivatal

Közösségi Támogatási

Nemzeti Fejlesztési Hivatal

Keret Irányító Hatóság
Forrás: www.nfu.hu /2006.04.03./
Az 1260/1999. sz. (EK) tanácsi rendelet 34.1. cikke értelmében az Irányító Hatóság (amely például a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program esetében a volt Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) felelős az Operatív
Programok hatékony és szabályszerű menedzsmentjéért, valamint végrehajtásáért. Az alábbi ábra mutatja az
egyes Operatív Programok végrehajtásában résztvevő intézmények általános szervezeti struktúráját.
1. ábra: Egy operatív program általános intézményi felépítése

OP Monitoring Bizottság

OP Irányító Hatóság
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Kötelezettségeinek ellátása során az Irányító Hatóságok más minisztériumokkal és partnerekkel együttműködve:
•
•

Elkészítik az Operatív Programok és a Program-kiegészítők tervezeteit; tárgyalnak arról az Európai Bizottsággal,
illetve annak lehetséges módosításairól;
Megvalósítják az ágazat igényeinek megfelelő programokat, eközben figyelembe veszik az illetékes
Monitoring Bizottság [Az Operatív Program (OP) Monitoring Bizottsága az OP átfogó koordinációs és döntéshozó testülete. Az
1260/1999 (EK) rendelet értelmében a Monitoring Bizottság (MB) gondoskodik a támogatás felhasználásának minőségéről és
hatékonyságáról, továbbá az egyes Operatív Programokhoz tartozó Monitoring Bizottságok döntéshozatali jogkörébe tartozik
az intézkedések közötti pénzügyi átcsoportosítás. Lehetséges tehát az egyes pályázati kiírás forrásai közötti átcsoportosítás is!]

véleményét, az OP feltételeit és a vonatkozó európai közösségi törvényi szabályozást;
•
Arra ösztönzik a helyi együttműködő partnereket, hogy stratégiai módon közelítsenek a programhoz,
kapcsolatokat építenek a minisztériumok szakértőivel, gondoskodnak arról, hogy a program stratégiai
irányítása tükrözze a magyar kormány mindenkori aktuális és tervezett politikai elképzeléseit;
•
Figyelembe veszik azt a jelentős közvetlen vagy közvetett hozzájárulást, amellyel a magánvállalkozások a
gazdasági fejlődés és finanszírozás tekintetében segíthetik a programok megvalósítását.
•
Gondoskodik egy bizonyos földrajzi térség javát szolgáló két vagy több program együttműködéséről, ily
módon biztosítja az összeférhetőséget és a programok egymást kölcsönösen erősítő hatásának
érvényesülését, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes GVOP-s pályázatokhoz kapcsolódhatnak a
Humán Erőforrás Operatív Program pályázatai is.
Egyeztetett értékelési módszerek alkalmazásával gondoskodik a stratégiai célkitűzésekhez illeszkedő jó minőségű
projektek kiválasztásáról (központi projektek esetén); [Központi projektnek nevezzük azokat a fejlesztéseket, amelyeket – az
Európai Bizottság előzetes jóváhagyásával – az egyes Operatív Programokból fognak támogatni. A Központi projektek esetében
nem beszélhetünk nyílt pályáztatásról.]

A minisztériumokkal együttműködve figyelemmel kíséri és értékeli a programok teljesítését és az eredmények
alapján igyekszik javítani a közpénzek felhasználásának hatékonyságát, valamint gondoskodik arról, hogy az
intervenciók összhangban legyenek a programok élettartama alatt változó kormányzati politikával.

Közreműködő Szervezetek

Az Irányító Hatóság felelős számos olyan funkció ellátásáért, amely a strukturális alapok felhasználása során
átruházható az ún. Közreműködő Szervezetekre. A Közreműködő Szervezetek egy adott Operatív Programon
belül egy vagy több intézkedéshez tartozó fejlesztési programokhoz kapcsolódó feladatokat látnak el. A
feladatok delegálásának standard terjedelmét és szintjét alkalmazzák az Operatív Programok keretein belül
minden egyes intézkedés és minden Közreműködő Szervezet vonatkozásában, vagyis minden egyes
Közreműködő Szervezet azonos feladatokat lát el az illetékességi körébe tartozó összes intézkedés kapcsán,
továbbá az egyes Közreműködő Szervezetekre azonos feladatköröket delegálnak:

Pályáztatáshoz kapcsolódó feladatkörök

―
―
―
―

a pályázati felhívás és a pályázati dokumentumok kidolgozása (a Program-kiegészítő Dokumentum és a
kiválasztás feltételei alapján);
a pályázók részére irányelvek kidolgozása;
a pályázati felhívás közzététele;
a pályázati felhívással összefüggő tájékoztatási és publicitási feladatok (pl. roadshow rendezvények, honlap
stb.)
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A projekt végrehajtása során felmerülő feladatok
•
•

támogatási szerződések kialakítása vagy módosítása;
teljesítményigazolások [A projekt végrehajtása során a – a pályázati kiírásban meghatározott időközönként – jelentéseket
kell készítenünk a fejlesztés egyes fázisainak előrehaladásáról, amelyekhez a teljesítményigazolásokat is csatolnunk kell.]

•
•
•

befogadása;
a források kifizetésére vonatkozó kérelmek beadása, átutalási megbízások benyújtása;
a projekttel kapcsolatos dokumentációk befogadása;
utólagos helyszíni ellenőrzések lebonyolítása.

Miként az előbbiekben felsorolt feladatokból is kitűnik, a „potenciális” pályázó számára kiemelt jelentőséggel bír a
Közreműködő Szervezetek megfelelő szintű ismerete.
Az egyes Operatív Programok lebonyolításában, pontosabban az adott intézkedések „végrehajtásában” másmás Közreműködő Szervezetek vesznek részt.
Mit is értünk „támogatási intézményrendszer” alatt? A Nemzeti Fejlesztési Terv, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
és a most, 2011-ben induló Új Széchenyi Terv koordinációjáért és kivitelezéséért felelős a Nemzeti Fejlesztési Hivatal
(2004-2006), illetve 2006 közepe óta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, amely az ÚMFT-ért és az Új Széchenyi Tervért
felel (mely egyben az egész támogatási rendszert felügyelő KTK Irányító Hatóság is). Ide tartozik még az Európai
Ügyek Hivatala valamint az operatív programok és a Kohéziós Alap irányító hatóságai (melyek minisztériumi
főosztályok), a közreműködő szervek (melyek állami, általában közhasznú társaságok, minisztériumi
háttérintézmények), illetve a rendszert vizsgáló Monitoring Bizottságokat.

4.1.3 Új Magyarország Fejlesztési Terv
A kohéziós politika eszközein keresztül minden tagállam pályázói uniós forrást, ─ amely tagállami befizetésekből
származik, ─ vagyis közpénzt használ fel, ezért az Európai Unió szabályozza a felhasználást lebonyolító szervezetek
létrehozását. [1083/2006. Tanácsi Rendelet; 1828/2006. EK Bizottsági Rendelet] A felhasználást meghatározó hazai
jogszabályok [162/2005 Kormányrendelet; 233/2003 Kormányrendelet] alapvetően két fő csoportra oszlanak, az
államháztartáshoz tartozó, illetve az alapok szabályozását biztosító törvényekre, rendeletekre.
A 2007-től kezdődő Új Magyarország Fejlesztési Terv lebonyolítására a Kormány a korábbitól eltérő struktúrát
hozott létre. Változott a kormányon belüli döntésmechanizmus menete, illetve a pályázókkal kapcsolatot tartó
intézmények neve és szerepe.
Fejlesztéspolitikáért felelős miniszter
Jelenleg a nemzeti fejlesztési miniszter irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. Feladatkörében előterjesztést
nyújt be a Kormánynak a nemzeti fejlesztési tervről, az operatív programokról, akciótervekről, nagyprojektekről,
kiemelt projektekről.
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az Új Széchenyi Terv tervezési és a területfejlesztési feladatok egy részét a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el
szorosan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódjaként az érintett minisztériumokkal és a
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Az NFÜ a hatályos jogszabályokban megfelelően a tervezés és a végrehajtás során biztosítja a strukturális alapok
forrásai felhasználásának összehangolását az egyes operatív programok, valamint az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap forrásai között. A források felhasználásának koordinációja
tekintettel van a magyar ágazati és regionális fejlesztéspolitikákra, valamint az Európai Befektetési Banktól és más
forrásokból származó támogatásokra, a támogatásokra vonatkozó közösségi rendeletek figyelembe vételével. A
koordináció egyaránt vonatkozik a stratégiai célok, a beavatkozási területek és a pályázati kiírások kidolgozása
során a kölcsönös tájékoztatásra és információcserére, a monitoring bizottságokban és a munkacsoportokban
való kölcsönös részvételre, valamint a végrehajtás eszközeiben az összhang és az átjárhatóság megteremtésére.
Az NFÜ az alábbi feladatokat látja el:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv elkészítésével és végrehajtásával összefüggő
stratégiai tervezési és programozási feladatok összehangolása;
a strukturális alapok forrásainak magyarországi felhasználásához szükséges intézményi, pénzügyi lebonyolítási,
eljárásrendi szabályok kialakítása;
a végrehajtást támogató informatikai rendszer fejlesztése és működtetése;
a Kormány és az Európai Bizottság folyamatos tájékoztatása a strukturális alapok és a Kohéziós Alap
forrásainak felhasználásáról;
az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Széchenyi Terv végrehajtásának nyomon követése;
mérés (indikátorok segítségével) és értékelés, a tapasztalatok visszacsatolása a Kormány számára;
a fejlesztési terv módosítására, újraprogramozásra vonatkozó javaslatok kidolgozása és egyeztetése;
képzések, tananyagok fejlesztése és biztosítása a végrehajtásban részt vevő intézmények számára;
egységes, minden operatív programot lefedő pályázati ügyfélszolgálat kialakítása és működtetése.

Irányító hatóságok
2006 júniusától valamennyi Irányító Hatóság az NFÜ önálló szervezeti egységeként működik. Az NFÜ elnökét
jelenleg a nemzeti fejlesztési miniszter irányítja, miközben a Miniszterelnökséget irányító államtitkár a munkáltatója.
Egy irányító hatósághoz több operatív program is tartozhat. Az egyes operatív programokhoz nyújtott
támogatások szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználásáért az IH a felelős. Az IH feladatainak egy
részét a megfelelő minősítési eljárás során kiválasztott, szakmai és hatékonysági kritériumoknak megfelelő
közreműködő szervezetekre delegálja.
Az IH legfontosabb feladatai:
•
koordinálja az operatív programok (OP) és kapcsolódó dokumentumok tervezését,
•
biztosítja, az operatív program minden egyes műveletének számviteli nyilvántartását számítógépes formában,
a rendszer naprakész adatokkal való feltöltését, valamint, hogy a pénzügyi ellenőrzéshez, monitoringhoz,
ellenőrzéshez és értékeléshez szükséges végrehajtási adatok gyűjtése megtörténjen,
•
koordinálja az operatív program végrehajtására vonatkozó többéves részletes programozási-végrehajtási
dokumentum (akcióterv) kidolgozását és módosítását, javaslatokat tesz annak tartalmára,
•
az operatív program végrehajtását folyamatosan nyomon követi, a megvalósítást monitoring indikátorok
segítségével méri, valamint a szükséges beavatkozásokat megteszi.
•
jóváhagyja a pályázati kiírásokat és a támogatási szerződésmintákat; jóváhagyja a projektjavaslatokról szóló
döntéseket.
Felelős irányító hatóság [IH]
Koordinációs Irányító Hatóság
Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága

Felelősségi körébe tartozó OP(k)
Végrehajtás OP
GOP
TÁMOP, TIOP
KEOP
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Közreműködő szervezetek
Az operatív programok lebonyolításához kapcsolódó feladatok jelentős részét az irányító hatóságok
közreműködő szervezetekre delegálják. A közreműködő szervezeteket az NFÜ minősítési eljárás keretében
választja ki. Az egyértelműség és a számonkérhetőség érdekében egy-egy központi program vagy pályázat teljes
végrehajtási folyamatának lebonyolítása egyetlen közreműködő szervezet feladatkörébe tartozik.
Külön említést érdemelnek a regionális operatív programok esetében a Regionális Fejlesztési Tanácsok (RFT),
illetve a Regionális Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ). Regionális Fejlesztési Tanácsok a kormány törvény által kijelölt
képviselőiből, valamint szintén törvény által kijelölt területi szereplőkből áll. A Regionális Fejlesztési Tanács
véleményezi a regionális operatív programot, valamint a két éves akciótervet. Regionális Fejlesztési Tanács
működteti a hazai költségvetési forrásból finanszírozott decentralizált keretek pályázati rendszerét. A regionális
fejlesztési tanácsok egyben olyan konzultatív testületek, amelyek előminősítik a kiemelt projekt javaslatokat,
valamint az eljárásrendnek megfelelően a regionális operatív program bizonyos pályázatait. Minősítési eljárás
keretében a regionális operatív programok végrehajtásában közreműködő szervezetként a regionális fejlesztési
ügynökségek kerültek kijelölésre, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött szerződés alapján vesznek
részt a lebonyolításban.
A közreműködő szervezetek fő feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pályázatok érkeztetése, értékelése, döntés-előkészítés;
szerződéskötés, módosítás;
nyomonkövetés;
központi projektek lebonyolítása;
adatok folyamatos rögzítése az informatikai rendszerben;
ellenőrzés (első szint), szabálytalanságok jelentése;
elszámolások és kifizetés, illetve az azokhoz kapcsolódó feladatok;
projektzárás;
ügyfélszolgálat, tájékoztatás;
beszámolók készítése az irányító hatóságnak.

A közreműködő szervezet negyedévente beszámol az akciótervek (az operatív programok vagy a prioritások
végrehajtására vonatkozó, többéves, részletes programozási dokumentum) végrehajtásában történt
előrehaladásról. A végrehajtás hatékonyságának biztosítása érdekében a közreműködő szervezetek
teljesítményét az NFÜ rendszeresen értékeli, ennek függvényében lehetőség van a közreműködő szervezetek
lecserélésére.
Az operatív programokhoz tartozó közreműködő szervezetek listája [http://www.nfu.hu/umft_kozremukodo_szervezetek
/2008.03.25./]

Felelős közreműködő szervezet [KSZ]
MAG – Magyar Gazdaság-fejlesztési Központ Zrt.
Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság,
Energia Központ Nonprofit Kht.
ESZA Európai Szociális Alap Nonprofit Szolgáltató Kft.
Wekerle Sándor Alapkezelő
ESZA Európai Szociális Alap Nonprofit Szolgáltató Kft.
Wekerle Sándor Alapkezelő
KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.

Felelősségi körébe tartozó
OP(k)
GOP
KEOP
TÁMOP
TIOP
KÖZOP
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Monitoring bizottságok
A monitoring a program tervezése során meghatározott célok teljesülésének a folyamatos nyomon követése. A
monitoring tevékenység az uniós forrásokat kezelő intézményrendszer hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a
pályázónak is tisztába kell lennie a folyamattal, hiszen az szerepet játszik a projekt lebonyolításában, illetve
értékelésében. A monitoring esetében megkülönböztetünk tehát uniós szintű program monitoring folyamatot,
melynek mechanizmusát a fentiekben írtuk le, valamint projekt monitoringot.
Ha egy pályázat nyer, megkezdődik a projekt megvalósítása, ennek során a projektmenedzser feladata az
intézményrendszer számára történő folyamatos adatközlés, amely a monitoring tevékenység alapja. A
támogatási szerződésben lefektetett kötelezettségek be nem tartása szerződésszegésnek minősül. A pályázat
megvalósítójának monitoringgal kapcsolatos fő feladatát a negyedévente kitöltendő előrehaladási jelentés
elkészítése jelenti.
Az operatív programok felügyeletéről a monitoring bizottságok gondoskodnak. A Monitoring Bizottság az operatív
program átfogó koordinációs és döntéshozó testülete. A bizottság évente legalább kétszer ül össze, ahol
határozatait többségi döntések formájában hozza. A bizottság felállításáért az irányító hatóságok felelnek. A
monitoring bizottság elnöki tisztét a kormány átalakításig a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület adott
programterületéért felelős tagja látta el.
A monitoring bizottság fő feladatai:
•
•
•

megvizsgálja és jóváhagyja a finanszírozott műveletek kiválasztási kritériumait, és jóváhagyja e kritériumoknak
a programozási igények szerinti felülvizsgálatát;
áttekinti és jóváhagyja az éves és végső megvalósítási jelentéseket az Európai Bizottságnak történő
benyújtásuk előtt;
javaslatot tesz az IH-nak a támogatások olyan változtatásaira vagy áttekintésére, amelyek lehetővé teszik az
alapok céljainak elérését és javítják a támogatások kezelését, ideértve a pénzügyi irányítást is.

Az MB tagjai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az irányító hatóság,
az OP végrehajtásában érintett szakminiszterek képviselői,
az adott OP közreműködő szervezetei,
az érintett regionális fejlesztési tanácsok delegáltjai,
az önkormányzati szövetségek egy delegált képviselője,
az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldalának egy-egy képviselője,
egy környezetvédelmi civil szervezet delegált képviselője,
az esélyegyenlőségét képviselő civil szervezet delegált képviselője,
az érintett szakmai és társadalmi szervezetek egy-egy delegált képviselője.

Ellenőrzési hatóság
Az ellenőrzési hatóság valamennyi operatív program esetében a Nemzetgazdasági Minisztérium (amely a
Pénzügyminisztérium feladatait is átvette) elkülönült szervezeti egysége. Az ellenőrzési hatóság az irányítási és
ellenőrzési rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos működésének biztosítására kijelölt horizontáliskoordinatív feladatokat ellátó szervezet, amely működésében független az iránytó hatóságtól, az igazoló
hatóságtól és a közreműködő szervezetektől.
Az ellenőrzési hatóság feladatai:
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A Nemzetgazdasági Minisztériumban működik a Nemzeti Programengedélyező Iroda, melynek fő tevékenységei:
•
•

•

a Kormány által meghatározott feladatkörben megtervezi az Európai Unió kohéziós politikájának megfelelő
hazai pénzügyi lebonyolítási, költségigazolási és számviteli rendszereket,
ellátja az Európai Unió strukturális alapjaiból származó támogatásokkal kapcsolatosan a kifizető és az igazoló
hatósági feladatköröket, továbbá eleget tesz az ebből eredő szabályozási, valamint intézményfejlesztési
feladatoknak,
az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, valamint az alábbiakban részletezett más támogatási
eszközökkel összefüggésben ellátja a vonatkozó nemzetközi szerződésekből a Pénzügyminisztérium
feladatkörébe rendelt pénzügyi lebonyolítással, számviteli nyilvántartással, költségigazolási és ellenőrzési
tevékenységgel összefüggő feladatokat.

Igazoló hatóság
A strukturális alapok támogatásainak megvalósítására szolgáló valamennyi operatív program igazoló hatósága a
Nemzetgazdasági Minisztérium elkülönült szervezeti egysége.
Az igazoló hatóság a következő feladatok ellátásáért felel:
•
•
•
•

az átutalási igénylés dokumentációjának összeállításáért;
az Európai Bizottságtól érkező átutalások fogadásáért;
az adminisztratív hibák, a program irányítása során bekövetkező események vagy a szabálytalanságok miatt
alkalmazandó pénzügyi korrekcióknak az uniós alapokba történő visszatérítéséért,
egy olyan pénzügyi rendszer kialakításáért, amely képes a támogatásokat a lehető leggyorsabban a
kedvezményezettekhez továbbítani.

4.1.4 Új Széchenyi Terv
Az Új Széchenyi Terv fejlesztési területeinek kialakítását csaknem másfél éves elemzői munka előzte meg,
amelyben több száz elemző és kutató, szakterületüket kitűnően ismerő gazdasági szakember vett részt. Az így
elkészült vitairatot 2010. július 28-án mutatta be a Kormány. A vitairathoz beérkezett több száz fejlesztési javaslat a
novemberig tartó szakmai konzultációsorozat keretében került megvitatásra. A társadalmi egyeztetések során a
vállalkozásoktól, szakmai és civil szervezetektől, önkormányzatoktól és magánemberektől kapott fejlesztési
elképzelések beépültek az Új Széchenyi Tervbe.
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, a
gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll. A tízéves
gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják
Magyarország hosszú távú fejlődését.
Az Új Széchenyi Terv 7 programja a következő:
•
•
•
•
•
•

Gyógyító-Magyarország – Egészségipari Program
Zöldgazdaság-fejlesztési Program
Otthonteremtési Program
Vállalkozásfejlesztési Program
Tudomány – Innováció Program
Foglalkoztatási Program
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A kitörési pontok közös sajátossága, hogy sokféle iparágat integrálnak, mindegyiknél komoly esély van arra, hogy
a fejlesztés már középtávon, európai és globális léptékben is versenyképes hazai termékek, szolgáltatások és
vállalatok megjelenéséhez vezessen. A kitörési pontok egyszerre sok ágazatot fognak át, ezért úgy jelzik a
magyar gazdaságfejlesztés irányait, hogy közben nem zárják kordába a vállalkozók ötleteit és törekvéseit.
Az Új Széchenyi Terv nyitott tervezésen és a vállalkozásokkal történő együttműködésen alapul. Az Új Széchenyi
Terv egy platform, egy széles alap, amelyhez ötlettel, javaslattal, pályázattal és fejlesztéssel kapcsolódhatnak a
különböző gazdasági szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok. Az Új Széchenyi Terv olyan keret, amit –
az ötletektől a fejlesztési terveken át a kész beruházásokig – a gazdasági élet szereplői töltenek meg valós
tartalommal.
Az Új Széchenyi Terv a vállalkozók, az önkormányzatok és az állam közös kockázatviselésén alapul. Az állam
alapvetően a hazánk rendelkezésére álló uniós támogatásokkal vesz részt a fejlesztési kockázatközösség
megteremtésében. 2011 és 2013 között az Új Széchenyi Terv 2000 milliárd forint európai uniós támogatás és hazai
forrás felhasználásával számol.
Az Új Széchenyi Terv lépéseket tesz az üzleti környezet és a versenyképesség javítása érdekében. Ahhoz, hogy
Magyarországon is a vállalkozó kerüljön a gazdaságpolitika középpontjába, hogy javuljon a vállalkozások
versenyképessége, és teljesüljön az egymillió új és adózó munkahely célkitűzése, szövetséget kell kötni az állam és
a vállalkozói szektor között.
Az Új Széchenyi Terv szemléletében és célkitűzéseiben egyértelműen harmonizál az Európai Unió 2020-ig szóló
gazdaságpolitikai stratégiájának célkitűzéseivel. Az Európa 2020 stratégia céljai és a magyar gazdaságpolitika
prioritásainak találkozása világosan tükröződik az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaiban is.
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4.2. A TÁMOGATÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSE MAGYARORSZÁGON
4.2.1 Pályázatírás és projektmenedzsment az ÚMFT-ben és az Új Széchenyi Tervben

Támogatási alapelvek és feltételek
Az Európai Unió működését általában, valamint a szakpolitikákat is általános (pl. esélyegyenlőség, fenntartható
fejlődés, szubszidiaritás) illetve specifikus alapelvek határozzák meg. A kohéziós politika főbb specifikus alapelvei
a következők [1083/2006/EK; Kengyel Ákos (2008) Kohézió és finanszírozás, Akadémia Kiadó;; Nagy Sándor Gyula és Trombitás
Zoltán (társzerzők és alkotó szerkesztők) [2004]: Kulcs a sikeres EU pályázatokhoz 2. EU Munkacsoport, Budapest, 101.o.-135.o.]

Addicionalitás (társfinanszírozás): Program szintű jelentése: az EU által nyújtott támogatás csak addicionális jellegű
lehet, vagyis nem kiváltani kell vele hazai forrásokat, hanem ki kell egészíteni azokat. Projekt szintű jelentése: egy
nyertes pályázó számára sem lehetséges, hogy az EU-forrás kizárólagos finanszírozója legyen egy projektnek. A
végső kedvezményezettnek mindig hozzá kell járulnia önrésszel a projekt megvalósításához.

Koncentráció: A támogatásokat nem szabad elaprózni, szétforgácsolni, azokat földrajzilag és szakpolitikailag
koncentráltan: a legfejletlenebb régiók felzárkózását, a versenyképesség és foglalkoztatás növelését elősegítve
kell felhasználni.
Partnerség: Program szintű jelentése: Az alapok célkitűzéseit a Bizottság és az adott tagállam közötti szoros
együttműködés keretében valósítja meg. A tagállamnak törekednie kell a partnerségre az illetékes regionális,
helyi, városi és egyéb közhatóságokkal, a gazdasági és társadalmi partnerekkel és a civil (nem kormányzati)
szervezetekkel. Projekt szintű jelentése: az uniós forrásra pályázóknak projektenként eltérő módon és formában,
de törekedni kell a projektjük által érintett állami intézményekkel, az érintett személyeket vagy térséget ill. célokat
képviselő (civil) szervezetekkel az együttműködésre. A partnerség elve kapcsán nem kerülhetjük meg a
decentralizáció és az ezzel kapcsolatos decentralizált döntéshozatal fogalmát. A decentralizáció azt jelenti,
hogy a feladatoknak és a felelősségnek a korábbinál szélesebb körben történő megoszlására, a partnerség
kiszélesítésére kell törekedni, továbbá azt, hogy a konkrét program kidolgozását az egyes tagállamoknak és nem
a brüsszeli központi intézményeknek kell elvégezni.
Programközpontú megközelítés: Komplex fejlesztési programot kell készíteni minden tagállamnak, hogy ezáltal az
alapok célkitűzéseit többéves programozási rendszer keretében valósítsa meg. A 2000-2006-os tervezési
időszakban az 1. célkitűzés alá eső régiókra vonatkozóan Közösségi Támogatási Keretet, míg a 2. és 3. célkitűzés
esetében Egységes Programozási Dokumentumot kellett készíteni. A 2007-13-s időszakban a fejlesztési terv
hivatalos elnevezése Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK), mely regionális és ágazati un. operatív
programokból áll. Magyarország esetében 2004-2006 között a Nemzeti Fejlesztési Tervnek, 2007-13 között az Új
Magyarország Fejlesztési Tervnek nevezték ezeket.

Kedvezményezettek
Meghatározás szerint kedvezményezettnek minősül a támogatási szerződést aláíró projektgazda, vagyis a
támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató támogatási szerződést köt. A kedvezményezettek vagyis a
potenciális pályázók köre három fő csoportra osztható for-profit [Gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti
társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat)] és non-profit[Alapítvány, egyesület, köztestületek.],
ezen belül non-profit gazdasági társaságokra, civil szervezetekre, illetve költségvetési alrendszerhez tartozó
intézményekre, mint pl. az önkormányzatokra vagy állami intézményekre. Az egyes pályázatok különböző
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A GOP pályázatok uniós támogatása átlagosan 25-50% között mozog, míg a ROP pályázatok projektjeinek
elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %, illetve területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben [311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról] megvalósuló fejlesztések
esetén a projekt összes költségének legfeljebb 95%-a származhat uniós forrásból.
A kormányzat zászlóshajó programokat indított annak érdekében, hogy a regionális célok megvalósítását segítse.
Ezek a programok olyan kiemelt fejlesztési irányok, amelyek valamilyen fontos - ágazatokat, térségeket vagy
társadalmi csoportokat érintő - problémára adnak választ. A legfontosabb zászlóshajó programok: hét
versenyképességi pólus, XXI. század iskolája, „Nem mondunk le senkiről!” (Leszakadó térségek felzárkóztatása),
Gyermekesély, Akadálymentes Magyarország.
A hátrányos helyzetű kistérségeket preferálni kívánta a kormány a zászlóshajó program keretében ezért azokat
különböztette meg, amelyek komplex mutatója kisebb az összes kistérség átlagánál. A Központi Statisztikai Hivatal
adatai alapján meghatározott 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben az ország lakosságának 10%, vagyis 1
millió ember él. Ezen elmaradott kistérségek felzárkóztatása érdekében indított a kormány külön programot
alapvetően uniós forrásokra építve. Speciális elbánásban részesül 33 kistérség, ami azt jelenti, hogy többek között
csak a számukra írnak ki bizonyos pályázatokat. Erre a célra elkülönített forrás közel 135 milliárd forint. A pályázati
eljárások mások számára is nyitottak, de a kistérségek plusz pontokat kapnak az elbírálásnál, illetve
beruházásaikat - enyhített feltételek mellett - nagyobb százalékban fedezhetik közösségi pénzből.

A projektciklus elmélete[Nagy Sándor Gyula és Trombitás Zoltán (társzerzők és alkotó szerkesztők) [2004]: Kulcs a sikeres EU
pályázatokhoz 2. EU Munkacsoport, Budapest, 101.o.-135.o. és Dr. Andriska Szilvia: Projektciklus-menedzsment (Válogatott
tanulmányok). In. Bevezetés az Európai Unió támogatási rendszerébe, MAKI, Budapest, 2007.]

Pályázatunk sikerének legfontosabb záloga projektünk megfelelő előkészítése és végrehajtása. Ahhoz, hogy
pályázatunk sikeres legyen, a projektünk tervezésének és végrehajtásának egy előre átgondolt és megtervezett
folyamatnak kell lennie. [Tisztában kell lennünk azzal, hogy a pályázat elkészítése és beadása és ebből adódóan az esetleges
pályázati forrás elnyerése a projekt csupán egyik megvalósíthatósági alternatíváját jelenti.] Ehhez segítséget adnak a
különböző módszertani segédletek: SWOT-elemzés, problémafa-, célfa-elemzés, logikai keretmátrix, projektciklusmenedzsment.
Az Európai Bizottság támogatási programjaiban – annak tervezésekor és végrehajtásakor (nemzeti fejlesztési
tervek és operatív programok) – és így az egyes projektek előkészítésében, valamint megvalósításában is
megjelennek a „projektciklus” néven ismert módszertani, illetve gyakorlati elemek. A projekt ciklus
menedzsmentet[A PCM-et az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága fejlesztette ki.] (Project Cycle Management – PCM) az
1990-es évek elején vezette be az Európai Bizottság a projekttervezés és -irányítás minőségének, ezáltal a
támogatási programok eredményességének javítása érdekében.

A projekt három szakaszra bontható (a projektháromszög):
1.
Létrehozás – a tervezés és programozás szakasza
2.
Megvalósítás – a projekt végrehajtásának és nyomon követésének, monitoringjának szakasza
3.
Lezárás – utólagos értékelés és tapasztalatok leszűrésének szakasza
A projekt létrehozása:
•

A projekt meghatározása – helyzetelemzés, a projekttel megvalósítható elképzelések meghatározása és
feltérképezése.
o
A projekt kidolgozása, tervezése – a projekt alapgondolatának kifejtése, részletes kidolgozása.
o
A projekt előzetes értékelése – biztosítja a javasolt projekt szigorú értékelését, és a szükséges módosítások
elvégzését.
o
A projekttel kapcsolatos tárgyalások és döntések – törvény által előírt engedélyekre, az erőforrásokra, a
finanszírozásra, valamint a projekt megszervezésére/megvalósítására vonatkozó megállapodások.
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A projektháromszög mindhárom összetevőjét további szakaszokra bonthatjuk le. Ha ezt megtesszük, akkor
megkapjuk az úgynevezett projektciklust. A projektciklus segítségével nagyon jól bemutatható, hogy melyek azok
a szakaszok, amelyek nagy valószínűséggel valamennyi projektben előfordulnak.

A SWOT-analízis
A következőkben azokról a projekttervezési és irányítási eszközökről lesz szó, amelyek biztosítják a projektciklus
alapelveit, valamint a megvalósíthatóságra és a fenntarthatóságra vonatkozó célkitűzések teljesülését.
A gazdasági élet talán legelterjedtebb helyzetelemzési módszere az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és
fenyegetések vizsgálata (SWOT – strengths, weaknesses, opportunities, threats). A SWOT-elemzés a projekt, illetve
pályázat „tárgyát” képező régió, intézmény vagy vállalkozás belső tényezőire – az erősségekre, gyengeségekre,
illetve ez utóbbi kiküszöbölésének lehetőségeire –, valamint a külső adottságokra – fenyegetésekre és
lehetőségekre – helyezi a hangsúlyt. A SWOT célja, hogy egyértelműen beazonosíthatók legyenek a problémás
területek és a kitörési lehetőségek, melyekből világos célokat tudunk levezetni a – később bemutatásra kerülő –
logikai keretmátrix segítségével.
Egy SWOT-analízis elvégzése vállalkozásfejlesztési programok esetén a gyakorlatban egyszerűen történik:
vállalkozásunkat kell értékelnünk, jellemeznünk a fenti négy szempont alapján, melyhez az alábbi kérdések
nyújthatnak segítséget: [Chikán Attila (1999): Vállalatgazdaságtan. AULA Kiadó, Budapest, 489–490. o.]
Belső
Erősségek
 Meghatározó a piaci szerepe?
 Jó a vásárlók véleménye?
 Fejlett technológiát használ?
 Egyedülálló versenyelőnnyel rendelkezik?
 Jók a pénzügyi erőforrásai?
 Gazdaságos üzemméretet használ?
 Jó a menedzsmentje?
 Az alkalmazottak kimagasló szakértelműek?
 Sikeres a vállalati stratégia?
Külső
Lehetőségek
 Gyorsabb piaci növekedés?
 Kiegészítő termékek fejlesztése?
 Új piacokra való belépés?
 Új technológia alkalmazása?
 A termékcsoport továbbfejlesztése?
 További célcsoportok feltérképezése?
 Egy nyersanyag-forrás megszerzése?
 Beszállítás helyett saját előállítást választani?
 Új szervezeti felépítés kidolgozása?

Gyengeségek
 Elavult a technológia?
 Romlik a piaci pozíció?
 Nincs egyértelműen meghatározott stratégia?
 Hiányoznak a megfelelő szakértelmek?
 Elhasználódtak a létesítmények?
 Rossz az arculat marketingje?
 Nem sikeres a kutatási-fejlesztési részleg?
 Rosszul funkcionál a menedzsment?
 A pénzügyi háttér nem rendezett?
Veszélyek
 Új versenytársak megjelenése a piacon?
 A piaci növekedés lassulása?
 Változó fogyasztói igények?
 Szigorodó szabályozás?
 Helyettesítő termékek megjelenése?
 Rossz demográfiai változások?
 Kedvezőtlen gazdasági ciklusok hatása?
 A beszállítók javuló alkupozíciója?
 Fogyasztói érdekvédelem fokozódó nyomása?

Logikai keretmátrix módszer (Logframe)
A projektciklus-menedzsmenten belül a projekttervezéshez és irányításhoz használt alapeszköz a logikai
keretmátrix. A logikai keretmátrix módszere a legalkalmasabb eszköz arra, hogy az egyes érdekcsoportok
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A logikai keretmátrix módszerét az 1960-as években fejlesztette ki a USAID, az Egyesült Államok külföldi
segélyekkel kihelyezésével foglalkozó szervezete, a fejlesztési tevékenységek tervezésének, irányításának és
értékelésének segítése céljából. A logikai keretmátrix megfelelő használata esetén segítséget nyújt a
tevékenységek, eredmények, célok és célkitűzések közötti logikai összefüggések jobb áttekintéséhez, de csak a
kellően tájékozott felhasználó számára. A mátrix használható a projekt tervezéséhez és költségvetésének
összeállításához, valamint a projekt struktúrájának és céljának meghatározásához.
A módszer eredményeként egy 16 téglalapból álló logikai keretmátrix áll elő, amely összefoglalja a projekt
szempontjából legfontosabb információkat:
― miért kerül végrehajtásra a projekt (pályázat)? – beavatkozási logika (pályázatokhoz való illeszkedés);
― mit szeretne elérni a projekt? – beavatkozási logika és indikátorok (célfa segítségével);
― ezt hogyan tervezi elérni a projekt? – tevékenységek, eszközök, források meghatározása;
― milyen külső tényezőket kell figyelembe venni? – feltételezések és kockázatok elemzése;
― hol találjuk meg a projekt értékeléséhez szükséges információkat? – indikátorok forrásai;
― a projekt költségvetésére vonatkozó adatok;
― milyen előfeltételezéseket kell teljesíteni a projekt elindításához? – előfeltételezés.
A logikai keretmátrix – legegyszerűbb formájában – egy négy oszlopot és négy sort tartalmazó mátrix. A vertikális
logika a projekt tevékenységét, az okozati összefüggéseket és a legfontosabb feltételezéseket tartalmazza.
Szintén itt jelennek meg a projekt-menedzselő szervezet befolyásolási körén kívül eső bizonytalansági tényezők is.
A horizontális logika a projekt hatásaihoz és a projekt által felhasznált erőforrások méréséhez kapcsolódik a főbb
mérési mutatók és a mérések ellenőrzéséhez szükséges eszközök meghatározásán keresztül.
Minta logikai keretmátrix HEFOP pályázati kiírások alapján
A beavatkozás területei

Az elért eredmények

A mutatók

objektíven meghatározható

ellenőrizhetőségének forrásai

mutatói

és eszközei
Az indikátorok forrása

-

Mi a forrása a létező és az

Melyek azok a tényezők és

Hosszútávú

A projekt hosszútávú

A hosszútávú célkitűzések

célkitűzések

célkitűzése(i)

elérésének indikátorai

Feltételezések, kockázatok

(mutatói)
Rövidtávú

A projekt rövidtávú

Melyek a projekt rövidtávú

célkitűzések

célkitűzése(i)

célkitűzéseinek elérését

összegyűjthető információknak? feltételek,melyekre a projektnek

alátámasztó mennyiségi és/vagy

Milyen módszerrel lehet a

nincs közvetlen befolyása és

minőségi mutatók?

szükséges információkat

amelyek szükségesek a

összegyűjteni?

célkitűzések eléréséhez?
(Kockázatok?)

Várható eredmények

A rövidtávú célkitűzések által

Melyek azok az indikátorok,

Az indikátorok forrása

Milyen külső tényezőknek és

elérendő konkrét eredmények.

melyekkel mérhető, hogy a

feltételeknek kell teljesülniük az

A projektnek a célcsoportra

projekt eléri-e és milyen

elérni kívánt eredmények

gyakorolt, várható hatása.

mértékben a várható

tervezett időben történő

A projekt által létrehozott

eredményeket és hatásokat

megvalósításához?

fejlesztések és változások
Tevékenységek

A projekt keretében

Eszközök:

végrehajtandó tevékenységek és Milyen eszközökre van szükség
kapcsolódásuk a várható

a tevékenységek

eredményekhez

megvalósításához (személyi- és

Milyen források alapján

Mik azok a feltételek, melyekre
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a projektnek nincs közvetlen

előrehaladásáról?

befolyása és amelyek
szükségesek a tervezett
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A mérőszámokkal szemben támasztott követelmények megfelelnek a SMART-kritériumrendszernek (SMART –
specific, measurable, available, relevant, time-bound), azaz általánosan elvárható, hogy azok a számszerűsített
adatok, amelyeket projektünk sikerességének mérése – nem utolsósorban a támogatás elnyerése – érdekében
meghatározunk, legyenek
― specifikusak, tehát arról a jellemzőről szolgáltassanak információt, amelyhez rendeltük őket;
― mérhetőek, tehát legyenek valóban képesek arra, hogy összehasonlítható információt hordozzanak egy
korábbi állapothoz képest az elért eredmények függvényében;
― elérhetőek, azaz az indikátor értékére vonatkozó információ álljon bárki számára rendelkezésre, adott legyen
a hozzáférés lehetősége;
― releváns, amely szerint hordozzon lényeges és hasznos információt;
― meghatározott időhöz kötött, vagyis egy rögzített időpontra, vagy időtartamra vonatkozzanak.
E mutatószámok meghatározásakor nagy hangsúlyt kell fektetni az elérni kívánt hatások pontos
megbecsüléséhez, hiszen a projekt végrehajtása során az itt vállalt mutatószámokat biztosítani kell, és ez a
„kötelezettségvállalás” a későbbi ellenőrzés során is könnyen a figyelem középpontjába kerülhet.
A logframe legnagyobb érdeme, hogy a célok világos meghatározásával és hierarchikus besorolásával
lehetőséget ad a projekttervek belső logikájának ellenőrzésére. A megfelelő belső logika pedig biztosítja, hogy a
tevékenységek, eredmények és célok valóban kapcsolódjanak egymáshoz. A projekt tervezői ezáltal nem
kerülhetik ki a projekt megvalósíthatóságát befolyásoló kritikus feltételezések és kockázati tényezők
beazonosítását és a projekt nyomon követéséhez – monitoringjához – és értékeléséhez szükséges indikátorok,
további információs források meghatározását. Mindezek az információk egyetlen dokumentumban kerülnek
összegzésre.

Projektmenedzsment a gyakorlatban
Egy uniós projekt megtervezése és lebonyolítása komoly kihívás bármelyik önkormányzatnak. A projektötlet
felvetésétől a projekt dokumentáció összeállításáig több hónap vagy akár év is eltelhet a pénzügyi lehetőségek
alakulásának, a tervezésnek, az esetleges engedélyeztetésnek és a pályázati kiírás megjelenésének
függvényében. Önmagában egy jó ötlet nem garancia egy pályázat megnyerésére. A projektgazdának az
előző fejezetben összefoglalt uniós módszertanokat betartva kell a projektet szakmailag kidolgoznia. A szakmai
tervek és anyagok mellett azonban nagyobb projektek esetében szükséges gazdasági, társadalmi és környezeti
megvalósíthatósági hatástanulmányok, költség-haszon elemzés, cash-flow terv elkészítése már a pályázat
benyújtásához. Ezek költséges, de sokszor még akkor is szükséges elemzések, ha a projektgazda uniós támogatás
helyett saját forrásból és/vagy hitelből valósít meg egy beruházást.
A projektmenedzsment folyamata tehát nem a pályázat elnyerésével indul, de a legnagyobb munka valóban a
támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételével kezdődik. A projektmenedzsment legfőbb útmutatója a
program irányító hatóságával megkötött támogatási szerződés. A szerződésben írt pénzügyi, ütemezési és
indikátorterv alapján kell elszámolni a szakmai és pénzügyi előrehaladással. A támogatási szerződést lehet
módosítani, de annak átfutási ideje több hónap. Így ha utólag vesszük csak észre, hogy elmaradásban vagyunk,
vagy másként alakulnak a költségek a tervezettnél időben, előre (!) kell módosítást kérni, mert visszamenőleg az
már nem lehetséges.
Egy közepes vagy annál nagyobb méretű beruházás esetében a projektmenedzsmenthez már szükséges lehet
külön stáb is: műszaki, gazdasági és adminisztratív munkatársakkal. A projekt megvalósítása önmagában jelentős
műszaki és pénzügyi tervezési, szervezési munkát igényel, azonban az uniós támogatás elnyerése további jogiközbeszerzési és adminisztratív feladatokat jelent. Egy nagyobb uniós támogatással megvalósulós önkormányzati
beruházás tervezése mindig az építési terület tulajdonjogának és építési besorolásának tisztázásával kezdődik. Ezt
követi a közbeszerzés átgondolása és szükség esetén egy közbeszerzési szakértő alkalmazása. Egy
nagyberuházás esetében az eddigi tapasztalatok szerint érdemes az építési és épületbe beépítendő gépek
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A pénzügyi folyamatok (szerződések, számlák, teljesítési igazolások stb.) folyamatos kezelése, naprakészen
tartása, illetve dokumentálása elengedhetetlen, mivel minden uniós projekt legsarkalatosabb pontja a
pénzügyek, azon belül is a projekt folyamatos finanszírozásának biztosítása, a cash-flow menedzsment. Pénzügyi
szempontból a legnehezebb projektmenedzseri feladat a költségek költségnemek szerinti besorolása és
kordában tartása, és annak elkerülése, hogy a pénzügyi beszámoló összeállításának vagy a monitoring során
derüljön ki egyes számlákról, hogy nem elszámolható. A folyamatos adminisztráció azért is fontos, hogy ne a
negyedéves vagy féléves beszámoló beadásának határideje előtt kelljen kampány jelleggel kikeresni a
szükséges dokumentumokat illetve azokat fénymásolni, iktatni, pecsételni és szignózni stb. Az uniós monitoring
során vizsgált mérőszak betartása elengedhetetlenül fontos a projektmenedzsment számára. Amennyiben egy
indikátor számértéke nem éri a pályázatban és a támogatási szerződésben vállalt érték bizonyos hányadát
(általában 75%), akkor akár a teljes támogatás összegét vissza kell fizetni. Ki kell emelni továbbá a belső
szabályzatok meglétének és betartásának szükségességét. Érdemes pénzkezelési, iktatási és belső ellenőrzési
szabályokat felállítani speciálisan az uniós projektekre vonatkozó előírásokat figyelembe véve.

Projekt-finanszírozás

A támogatások kifizetése az NFT-alapú pályázatok esetében alapvetően a következő három eljárás alapján
történhet:
1.

A kedvezményezett által kifizetett számlák alapján (utófinanszírozás), mely során a kivitelező a
kedvezményezettnek benyújtja a számláját, és az számára ki is fizeti azt saját forrásból. A kedvezményezett a
támogatást nyújtó szervezetnek benyújtja a kifizetési kérelmet, mely megvizsgálja a kifizetési kérelmet, majd a
kedvezményezett számára kifizeti a támogatást.

2.

A kivitelező által benyújtott, de a kedvezményezett által még ki nem fizetett számlák alapján, mely során a
kivitelező a kedvezményezettnek benyújtja a számláját. A kedvezményezett a támogatást nyújtó
szervezetnek benyújtja a kifizetési kérelmet és a számlát, továbbá befizeti a számla értékének és a
támogatásnak a különbözetét. A támogatást nyújtó szervezet megvizsgálja a kifizetési kérelmet, ellenőrzi a
számla értéke és a támogatás különbözetének a befizetését, majd a kivitelező számára kifizeti a számlát. A
támogatást nyújtó szervezet megvizsgálja a kifizetési kérelmet, majd a kedvezményezett számára kifizeti a
támogatást.

3.

Előlegfizetés formájában, mely során a támogatást nyújtó szervezet a kedvezményezett számára előlegként
kifizeti a támogatás meghatározott (általában 25%-os) részét. Az összeg mellé a kedvezményezett arányosan
biztosítja saját önrészét. Az előleg elköltése alatt a támogatási összeg legalább 5%-ának elköltése után
elszámolhat a kedvezményezett az elköltött pénzzel és igényelheti az elkötött összeg utalását. A támogatás
utolsó 20% része csak azt követően fizethető ki, hogy a kedvezményezett a projekt egészét megvalósította. A
támogatást nyújtó szervezet megvizsgálja a kifizetési kérelmet, majd a kedvezményezett számára kifizeti a
támogatást.

A jelenlegi finanszírozási gyakorlat a következő. Az 1. módszer (a teljes utófinanszírozás) különösen a nagy összegű
gazdaságfejlesztési támogatásokra, a 3. módszer (előleg) a kisösszegű valamint a az államháztartás rendszerébe
tartozó és a civil kedvezményezetteknek nyújtott támogatásokra jellemző. Ezért fontos már a tervezés
időszakában a finanszírozási kérdésekkel is foglalkozni. Olyan esetekben, mikor a projektek nagyobb volumenű
költségtételeket tartalmaznak, a pályázónak előrelátóan kell gondolkodnia a szükséges források biztosítását
illetően. Hiszen a pályázat számukra látszólag csak a szükséges önerő meglétét írta elő, azonban a legalább
részben utófinanszírozási rendszer miatt bizonyos esetekben a beruházás teljes összegével rendelkeznie kell.
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Az önerő

A fejlesztésekhez szükséges önerő az önkormányzat saját bevételeiből, hitelfelvételből vagy kötvénykibocsátásból
teremthető elő. Ha az önkormányzat vagyonát nem akarja felélni, csupán annak struktúráját kívánja
megváltoztatni, akkor vagyonelem értékesítésből származó bevétel céltartalékként újabb vagyonelem
létrehozásához szükséges fejlesztési önerőként hasznosítható. Amennyiben az önkormányzat önerőt saját
bevételből nem tudja előteremteni, akkor fordulhat a hitelfelvétel eszközéhez. A programköltségvetés
megköveteli, hogy a fejlesztés bevételei között tartsuk számon az önerőt, a fejlesztési támogatást, majd a
fejlesztés befejezése után a vagyon hasznosításából vagy a program továbbfolytatásból adódó bevételeket. A
programköltségvetés kiadási oldala a működtetési, fenntartási költségeket, valamint a hitelfelvételből származó
adósságszolgálat éves bontását tartalmazza a futamidő végéig.
A programköltségvetés bevételeként tarthatjuk számon azokat a megtakarításokat is, amelyek a fejlesztés
eredményeképpen jönnek létre. Ilyen például az energiaköltség megtakarítása egy energia racionalizálási
program végrehajtása után. Természetesen ebben az esetben, a költségvetésben úgy tervezünk kiadási oldalon,
mintha a fejlesztés nem történt volna meg és az ebből adódó megtakarítást céltartalékként az adósságszolgálat
fedezetként, állítjuk be. Amennyiben az önkormányzat valamelyik gazdasági társasága hajt végre beruházást és
a társaság amortizációt elszámolhat, akkor az amortizáció is nyújthat fedezetet az adósságszolgálathoz.
Amennyiben az önkormányzatnak a fejlesztés révén ÁFA köteles bevétele származik, a beruházáshoz kapcsolódó
ÁFA bizonyos keretek között visszaigényelhető (természetesen ebben az esetben a nettó beruházási vagy
programköltség pályázható). Ebben az esetben is fontos ugyanakkor az ÁFA kiadást és bevételt a
programköltségvetésben szerepeltetni. Abban az esetben, ha az önkormányzatnak nincs elegendő likvid forrása
a beruházás finanszírozásához úgynevezett támogatás megelőlegező hitelt vehet igénybe. Ennek a hitelnek a
biztosítéka (fedezete) a bank számára maga az aláírt támogatási szerződés. Tekintettel arra, hogy az elszámolás
után megérkező támogatást, forrást teremt a hitel visszafizetéséhez csak az ebből a hitelügyletből adódó kamat
költséget, mint adósságszolgálati költséget kell a programköltségvetésbe beállítani.

Cash-flow menedzsment

A projektfinanszírozás a legtöbb pályázat esetében legalább részben utófinanszírozást jelent. A projektciklus
hosszúsága a projekt adminisztráció igénye, az elszámolás bonyolultsága sokszor több hónapos vagy éves
csúszást is jelenthet a számla kedvezményezett általi kiegyenlítése és a támogatás átutalása között. Ennek
áthidalására az előbb említett hitelfelvétel vagy megfelelő pénzállomány megléte nyújthat lehetőséget. Ez
előbbi költséges, és kamata nem számolható el egy pályázatban sem, utóbbi pedig általában nem jellemző a
magyar önkormányzatokra. Fontos tudni, hogy a projekt előrehaladási jelentés leellenőrzése vagy a
végelszámolás befogadása és a támogatás utolsó kifizetése még nem jelenti a projekt befejezését. A projekt
lezárását követő öt éven belül (a fenntartási kötelezettség alatt) bármikor kaphat a kedvezményezett
utóellenőrzést, átfogó monitorozást. A teljes projekt-dokumentáció megőrzésére még ennél is tovább szükség
lehet. A monitoring szabályait a következő fejezetben taglaljuk. Szükséges azonban megjegyezni, ha nem tudunk
elszámolni a projekt eredményeképpen létrejött felhalmozási javakkal, programszerű eredményekkel,
eredménymutatókkal (indikátorokkal), akkor a teljes vagy részleges támogatás visszafizetése (kamatokkal és
esetenként büntetéssel megfejelve) súlyos pénzügyi gondokat eredményezhet bármelyik kedvezményezettnél.
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4.2.2 Monitoring rendszer működése
A monitoring rendszer – mint a neve is mutatja – valamilyen feladat ellenőrzését, nyomon követését jelenti. Ez
nagyon is fontos az uniós pénzek esetében, hiszen közpénzekről van szó, aminek nagysága pedig több mint
hétezer milliárd forintra tehető.
4.2.2.1 Mi is pontosan a monitoring?
A monitoring legfontosabb feladata, hogy ellenőrizze, valóban hatékonyan használják fel a forrásokat. Ezzel
párhuzamosan természetesen a szakmai megvalósítás monitorozása is szükséges. Éppen ezért, ha valamilyen
területen hibát, hiányosságot talál a monitorozás feladatával megbízott szakember, akkor a
kedvezményezettnek nem csak felhívja a figyelmét erre, hanem megoldási javaslatot is tesz. Szintén a felelősségi
köréhez tartozik a helyszíni ellenőrzés, és az ehhez tartozó szakmai beszámoló elkészítése, ami a pályázatban
vállalt indikátorok teljesülésének a figyelemmel kísérése, valamint a vállalásoknak és a ténylegesen elért
eredményeknek az összevetése tulajdonképpen.
4.2.2.2 Az indikátorok szerepe a monitoring során
A fenntartható fejlődés alakulását jelző mutatók, mutatószámok (indikátorok) célja, hogy egy adott ország,
térség, település számára egyértelműen megmutassa a fenntarthatóság felé a haladás mértékét és útját, mérje
az eredményeket, valamint lehetővé tegye az összehasonlítást a különböző időszakok, illetve nemzetközi szinten
az országok, térségek között.
Az indikátor-rendszer nagyon hasznos tud lenni, mind a pályázó, mind a döntéshozatali szervek, mind az ellenőrző
szervek számára. Éppen ezért kell jól átgondoltan megadni az értékeit, mert az indikátoroknak köszönhetően
előrejelzést kapunk a projekt tervszerű előrehaladásáról, lehetőségünk van már a megvalósítás (és nem csak
fenntartás) időszaka alatt beavatkozni, ha nem a megfelelő, általunk eltervezett irányba haladna a projekt.
Ezzel párhuzamosan az indikátoroknak abban is nagy szerepük van a monitoring ellenőrzés során, hogy jól
mértük-e fel projektünk teljesítő képességét, hiszen ez alapján lehet eldönteni, hogy valóban beváltotta-e
pályázatunk a hozzá fűzött reményeket.
Természetesen hosszabb távon is hasznos, mert a fenntartási időszakban ezek alapján vizsgálódik majd az
ellenőrzéssel megbízott szakértő, és továbbítja majd a vállalásokat, illetve jelentésüket az Európai Bizottság felé.
Már többször utaltunk tehát rá, hogy egyrészről létezik monitoring, mely „magasabb szintről” magát a teljes
forrásfelhasználás minőségét, hatékonyságát vizsgálja, illetve van olyan monitoring is, amely pedig magát az
egyes pályázatokat vizsgálja. Most ezeket mutatjuk be alaposabban.
4.2.2.3 Monitoring folyamatok
A monitoring alapvetőn két részre bontható: program és projekt monitoringra. A program monitoring az egyes
prioritások, operatív programok és a nemzeti fejlesztési terv szintjén ellenőrzi a folyamatokat, és nem foglalkozik az
egyes konkrét projektek megvalósításának nyomon követésével, ami a projekt monitoring feladata. A projekt
monitoringjáért a közreműködő szervezet a felelős. A monitoring folyamata során a programvezető, illetve a
közreműködő szervezet egy kijelölt munkatársa tartja a kapcsolatot az adott kedvezményezettel az ügyfélbarát
„egyablakos rendszer” keretében, az ellenőrzési irodával és a (szakmai ellenőrzést végző) monitoring szakértővel.
Ez a felállás a programvezető feladatává teszi a monitoring szakértő és a kedvezményezett, a monitoring
szakértő és az ellenőrzési iroda valamint a kedvezményezett és az ellenőrzési iroda közötti információk
közvetítését is. Ez az amúgy is leterhelt programvezetőket további feladatokkal látja el, mely az információk
elakadásához vezethetnek.
A szakmai monitoring legfőbb célja a támogató és a kedvezményezett közös érdekének érvényesítése: a
projektek tervszerű megvalósítása és a források szabályos, hatékony felhasználásának támogatása. Ki kell emelni
a folyamatos adatgyűjtés fontosságát annak érdekében, hogy a szakmai megvalósítással kapcsolatban az
ellenőr információkhoz juthasson, és ha szükséges, akkor befolyásolhassa a projekt előrehaladásának menetét a
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A szakmai monitoring módszere az egyes projektek előrehaladásának figyelemmel kísérése, összevetése a
támogatási szerződésekben meghatározott kötelezettségekkel (azaz a vállalt indikátorokkal), az eltérések
rögzítése, a szükséges beavatkozások meghatározása.
Milyen ellenőrzési eszközök állnak rendelkezésre a monitoring feladattal megbízott szakember számára? Elsőnek is
a – már említett - jelentések elkészítése, amelyek közül is kiemelt a Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) és a
megvalósítás zárásakor a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ). A fenntartási időszakban a Projekt Fenntartási
Jelentést (PFJ) kell elkészíteni. A különböző jelentések a szakmai előrehaladásról és a vállalt eredmények
megvalósulásáról szólnak.
A pénzügyi folyamatok menetét – úgy is mint kifizetési kérelmet és mint teljesített kifizetést a pénzügyi
előrehaladás (és vele együtt a szakmai alátámasztó dokumentációk) benyújtása igazolja. Ezt akkor kell
megejteni, ha lehívandó összeg meghaladja már a projekt számára megítélt támogatás min. 10 százalékát, de
legalább 100.000 Forintot. Természetesen erre is van rálátása a monitoring feladatokat végző szakembernek.
A projekt eredmények hitelesítését szintén a monitoringgal foglalkozó szakember végzi a helyszíni és egyéb
ellenőrzéseken keresztül. Valamint utólagos ellenőrzéseket kell végeznie amelyek az Európai Bizottság vagy a
Magyar Köztársaság közösségi pénzeket felhasználó és ellenőrző szervei megbízásából.
4.2.2.4 Szakmai nyomonkövetés ellenőrzése
A szakmai nyomonkövetésnek szigorú eljárásrendje van. Ha bármilyen problémát észlel az eljáró szakértő, akkor
hiánypótlásra kötelezik a kedvezményezetett. Amennyiben az előírt időtartamon túl sem érkezik be a különböző
intézményekhez a kért dokumentum, akkor az könnyen a támogatási összegek kifizetésének felfüggesztését
vonhatja maga után. A következőkben ennek a folyamatnak a főbb lépéseit részletezzük.
A Támogatói Szerződés hatályba számított félévente kell jelentést (a már említett PEJ) benyújtani, megadott
formanyomtatványon elektronikusan (online kitöltő használatával). A jelentés ellenőrzése után (15 munkanap)
egyszeri hiánypótlásra szólítja fel az ESZA Kht. a projektet. A hiánypótlásra 15 nap áll rendelkezésre.
A PEJ elfogadásáról a Közreműködő Szervezet dönt. Amennyiben elutasító döntés esetén a kifizetések
felfüggesztését kell kezdeményezni. Az elutasító döntéstől számított 40 munkanapban kell a projekt
előrehaladását rendezni vagy a PEJ fennálló hiányosságait kiigazítani. Ez már egyeztetési folyamatot indít el,
amely két kimenettel végződhet:
•
A projekt intézkedéseket tesz a tevékenységének elfogadhatósága érdekébe – a projekt PEJ-e
elfogadhatóvá válik.
•
A projekt nem tudja a szerződéses feltételeket teljesíteni és korrekciókkal sem garantált a fejlesztéspolitikai
célok megvalósulása – a projekttől eláll a Támogató.
4.2.2.5 Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzés szervesen kapcsolódik a pályázatok monitoring tevékenységéhez. Célja elsősorban abban
áll, hogy a dokumentumokban megfogalmazott előrehaladásokat a tényleges megvalósítás helyszínén is igazolni
lehessen, vagyis a teljeskörű adatgyűjtés a cél.
Mint az uniós pályázatoknál, úgy az ellenőrzésnél is van egy küszöbhatár: a 250 millió Forint alatti támogatási
összegű projekt esetén legalább egyszer a projekt megvalósítása során kell helyszíni ellenőrzést tartani. Ezt
legkésőbb a záró kifizetés előtt kell megtenni.
A másik esetben, a 250 millió Forintnál nagyobb támogatási összegű projektnél évente minimum egyszer kell
helyszíni ellenőrzést tartani.
A helyszíni ellenőrzés során több kimenetele lehet az ellenőrzésnek. Amennyiben mindent rendben talál a
monitoring szakértő, akkor – természetesen – a Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) és a Kifizetési Kérelem (KK) is
elfogadása kerül. Amennyiben korrekcióra vagy hiánypótlásra kényszerül a pályázó, akkor intézkedési tervet kell
készíteni. Ha ennek a végrehajtása megfelelő, akkor elfogadják a PEJ-t és a KK-t is.
Azonban, ha szabálytalansági gyanú merül fel a nyertes pályázattal szemben, akkor le kell folytatni egy
szabálytalansági vizsgálatot, aminek eredményeit be kell építeni a hitelesítési folyamatba is.
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A monitoring rendszer felépítése

Európai Bizottság és Európai Számvevőszék

KTK Monitoring Bizottság

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
IH

IH

IH

IH

IH

KSZ

KSZ
Közreműködő
szervezet
Ellenőrzési
Iroda

Program
vezető

Monitoring
szakértő

Végső kedvezményezett

A pályázati rendszer monitoring előírásai és „gyakorlata” folyamatosan változott a rendszer 2004-es indulása óta.
A monitoring rendszer bár alapjaiban nem, de bizonyos eljárásrendi részeket illetően 2006 decemberével
megváltozott. Az előfinanszírozott projektek esetében a korábban előírt részletes, negyedéves beszámolók
(projekt előrehaladási jelentések – PEJ) mellett új rendszert vezettek be, mely jelenleg is működik. E szerint a
projektgazdák (átlagosan negyedévente) a támogatás legalább 5%-nak elköltése után beadhatnak egy
pénzügyi jelentést (egyszerűsített projekt előrehaladási jelentés – EPEJ), vagyis a közreműködő szervezet nem
vizsgálja a számlák, bizonylatok tartalmi teljesülését csak a pénzügyit (formai szempontból). A szakmai
beszámolókat csak félévente nyújtják be a projektgazdák (PEJ), mely jelentősen megnehezíti az egyes projektek
nyomon követését és a monitoring szakértők munkáját is. Az „adminisztratív” beszámolók számának csökkentése
azonban nem csökkenti a teljes adminisztráció mértékét, csak a folyamatosságról a „kampányszerű”
beszámolásra helyezi a hangsúlyt. Ez azonban csak látszólag segíti a pályázókat, mivel folyamatos külső szakmai
kontroll híján előfordulhat, hogy fél évvel később derülnek csak ki közbeszerzési vagy tartalmi hiányosságok a
projektnél, amit fél év távlatából (vagy még később) sokszor elég nehézkes orvosolni. A rendes PEJ-eket, melyek
félévente kerülnek beadásra a pályázók például január 1 és június 30 közötti időszakra készíti el. Az elkészülés
igénybe vesz további 30 napot, a szakmai, pénzügyi és közbeszerzési monitoring folyamat a közreműködő
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A rendszer lehetőséget biztosít a monitoring szakértő helyszíni látogatására (mely nem helyszíni ellenőrzést jelent,
ahol a közreműködő szervezet pénzügyi, szakmai és közbeszerzési ellenőrzést végez a projekt megvalósulás
helyszínén), azonban erre átlagosan egyszer kerül sor egy projekt megvalósítása során (több éves projektek
esetében előírásszerűen évente egyszer). A helyszíni látogatás lényege nem csupán az ellenőrzés, hanem a
szakértő részéről tanácsadás a kedvezményezett felé, hogy mit és hogyan kellene másként csinálni a projekt
sikeres lebonyolítása érdekében. Éppen ezért szükséges lenne félévente, a két féléves PEJ között félidőben
rendszeresen kilátogatnia a szakértőknek a kedvezményezettekhez. Ezen a látogatáson az előző PEJ
értékelésekor kért korrekciók végrehajtását és szakmai megvalósulás következő beszámolás előtti sikeresebb
kivitelezését segíthetné elő a látogatás. Azonban erre a szűkös anyagi keret, a kedvezményezettek sokszor szűk
látásmódja és a szakértők leterheltsége miatt jelenleg nincs reális lehetőség.
A monitoring rendszer további hibája, hogy a monitoring szakértő és a kedvezményezett között nincs előírt,
kötelező, rendszeres konzultáció pontosabban a közreműködő szervezetek ezt saját hatáskörben általában
egyedileg szabályozzák. Akár személyes, akár elektronikus vagy telefonos úton a monitoring szakértő segítséget
nyújthatna mind a projekt szakmai, pénzügyi megvalósításában vagy az egyes jelentések formai
összeállításában. Ez a projektmenedzserek „élete” mellett sokszor a szakértő munkáját is jelentősen könnyítené a
jelentések ellenőrzésekor. Nagy kérdés persze, hogy a végső kedvezményezettek igényelnék-e a konzultációs
lehetőséget és rendszeres helyszíni látogatásokat? Jelenleg a pályázók jelentős része „hatóságként” tekint a
közreműködő szervezetekre, nem mer, vagy nem akar segítséget kérni. Sőt sokszor a jobbító szándékú
javaslatokat is „támadásnak” veszik, mivel nem tudatosul bennük (ebben persze a monitoring rendszer is hibás),
hogy a monitoring szakérő és a kapcsolattartó a közreműködő szervezetben azért dolgozik (jobb esetben), hogy
a projektje az eredeti, elvárt tartalommal és pénzügyi eszközökkel, szabályosan és sikeresen megvalósuljon. Ennek
a „görcsös” és sokszor frusztráló árokvédelmi „politikának” a folytatása az ország uniós forráslehívó képességének
szempontjából rendkívül káros kihatása lehet a második nemzeti fejlesztési terv tekintetében, és ezt a
társadalomnak valamint a politikai szereplők mindegyikének fel kellene ismernie!

4.2.3 Gazdasági versenyképességet támogató pályázatok eredményessége az NFT és az ÚMFT keretében
Az európai uniós támogatások 2007-13 között közel 7000 milliárd forinttal járulnak hozzá Magyarország
fejlesztéséhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében. [Az ÚMFT-t megelőző időszakban 2004-2006 között a
Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) keretében lehetett pályázni uniós forrásokra többek között gazdaságfejlesztés céljából is.] Azonban
ennek csak egy része (kb. 1200 milliárd Ft) az, ami gazdaságfejlesztési célokra fordítható. Gyakorlatilag ez az
összeg az, amit 2007-13 között gazdaságfejlesztésre lehet költeni, mivel a hazai költségvetés kizárólag saját
forrásból nem tud külön programokat indítani ennek érdekében.
Az európai uniós támogatások hatékonyságának mérésére nagy kihívás mind az intézményrendszerben
dolgozók, mind a tudományos kutatók számára. Amiben egyetértés látszik az az, hogy a magyar uniós
támogatások nagyrészt szabályszerűen és hatékonyan kerülnek elköltésre. Az eredményesség kérdésében
azonban már nehezebb közös nevezőre jutni. Éppen ezért választottam ezt kutatásom témájának.
Néhány definíciós probléma
Mit értünk szabályszerűség, hatékonyság és eredményesség alatt? Szabályszerűen történik az európai uniós
támogatások felhasználása, ha azok az uniós és nemzeti jogszabályoknak, előírásnak megfelelő módon kerültek
elköltésre és elszámolásra. A hatékonyság alapvetően mennyiségi jellemzők vizsgálata alapján állapítható meg,
vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi keretet (akár egy pályázat vagy egy program szintjén) mekkora arányban
kötöttek le, vagy történt meg a kifizetés és az elszámolás. Az eredményesség kérdése viszont azt kutatja, hogy
milyen hatásos volt a projekt, volt e és ha igen, mekkora hozzáadott érték, tovagyűrűző (spill-over) hatás.
Valóban érdemes volt e az európai és hazai adófizetők pénzéből támogatni a projektet?
Az eredményesség mérésére elvileg a program és projekt szinten is rendelkezésre álló indikátorok hivatottak.
Azonban az Állami Számvevőszék és a más független kutatások is azt mutatják, hogy a jelenlegi indikátor
rendszer nem működik megfelelően, nem tudja megbízhatóan mérni a projektek és ezáltal a programok
eredményességét. „Az NFT sikerességének, a további forrásvesztés elkerülésének feltétele a megfelelő arányú
abszorpció (a források közel 100%-os hatékonyság felhasználása) mellett a szabályos és eredményes felhasználás
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4.2.3.1 ROP 1.2 pályázat eredményességének kutatása

A Regionális operatív program „A turisztikai potenciál erősítése a régiókban” prioritás, ezen belül pedig egy
elsősorban kis és közepes vállalatokat támogató intézkedés az 1.2 „Turisztikai fogadóképesség javítása” célja a
turisztikai vonzerők mellett szükséges kereskedelmi szálláshely-kapacitás minőségének fejlesztése, illetve azon
nemzetközi jelentőségű vonzerők esetében, ahol a keresleti igényeknek nem megfelelő a szálláshelyek
kapacitása, ott új szálláshelyek létesítése volt. A meglévő szálláshelyek fejlesztése az alacsony és közepes
kategóriájú kereskedelmi szálláshelyeket (szállodákat, panziókat, kempingeket, turistaszállókat, ifjúsági szállókat és
üdülőházakat) érinti. A pályázati kiírás kettő komponensből állt: szálláshelyek fejlesztése és vonzerőhöz
kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. A pályázatok közül a Balaton, a Duna, a Fertő-tó, a Tisza, a Tisza-tó és
Velencei-tó területein történő beruházások előnyt élveztek. A támogatotti kör az 1. komponens esetében:
gazdasági társaságok, non profit szervezetek és konzorciumaik; a 2. komponens esetében: gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók, helyi önkormányzatok és intézményeik, non profit szervezetek és konzorciumaik
lehettek. [Pályázati útmutató 1.2 Intézkedés: Turisztikai fogadóképesség javítása 1/2005/ROP 1.2]
A kutatás célcsoportja a ROP 1.2 intézkedés nyertes pályázói voltak. A célcsoportról információkat beszerezni a
ROP Irányító Hatóságtól és céges adatbázisok segítségével terveztem. Az Irányító Hatóság azonban csak az NFÜ
és a saját honlapján is elérhető adatokat bocsátotta rendelkezésemre. A kutatás során terveztem megkeresni
nem nyertes pályázókat is. Erre vonatkozóan kizárólag egy kivitelezhető lehetőség lett volna, mégpedig a ROP
Irányító Hatóságának segítségével a nem nyertes cégek adatainak kiadás nélkül felkérő emailt lehetett volna
kiküldeni a nem nyertes pályázóknak, hogy azok érdeklődés esetén vegyék fel a kapcsolatot a kutatás
vezetőjével, azonban erre az IH nem volt hajlandó. Pénzügyi okokból elvetett alternatíva nyílt hirdetések feladása
lett volna a megyei napi, heti lapokban. Kontrollcsoport nélkül azonban a matching eljárás egy az egyben
történő alkalmazása ezek után nem volt lehetséges.
A célcsoport hivatalos NFÜ adatbázisból nyert adatai hiányosak voltak a pályázók megkereséséhez, csupán a
pályázó nevét, hivatalos címét és a projekt adatait (megvalósítás helyszíne, a projekt címe és elnyert támogatás)
tartalmazták. Ehhez mindenképp szükséges volt megkeresni a nyertes pályázók vezetőinek nevét és lehetőleg
telefonos elérhetőségét. Ezen adatokat bírósági és marketing cégadatbázisok és az internet segítségével
legtöbb pályázó esetében meg lehetett találni. Azonban nem minden esetben. Ezen adatok kikeresését
követően a kutatás postai felkérés útján indult el. Ezt követte az emailes, majd a telefonos megkeresés.

2. ábra: A célcsoport megoszlása működési forma alapján
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Az adatlap összeállítása, az adatfelvétel és annak eredményei

A kutatás során az adatlapot (lásd II. Melléklet) úgy kellett összeállítani, hogy az első ránézésre és a kitöltés során
is egy gyorsan, egyszerűen kitölthető adatlap legyen. Figyelembe véve a kutatás „információéhségét” nem volt
egyszerű megfelelni ennek a kritériumnak.
Először anonim kutatás lévén, szükség volt elkérni a pályázóktól bizonyos alapadatokat a működésükre és a
projektre vonatkozóan: működési-jogi forma, a projekt helyszíne (régió, megye, kistérség, helység), az árbevétel
és foglalkoztatotti létszám alakulása 2005-2007 között (ahol releváns). Az adatlap rákérdez a projekt
költségvetésére, arra, hogy alkalmaztak e pályázatíró vagy tanácsadó céget, és ha igen, milyen díjazással.
Rákérdeztünk
•
•
•
•
•

a fejlesztés céljára és alap indikátoraira (fejlesztett, felújított, épített terület, régi és új szobák, régi és új
férőhelyek száma),
a projekt megvalósítása során esetlegesen felmerült problémákra (eredeti ütemezéstől, költségvetéstől való
eltérés és azok okai, a támogatás folyósításának folyamata) és azok szubjektív értékelésére,
a projekttel járó adminisztrációs terhekre,
illetve a projekt által elért eredményekre (vendégéjszakák számának alakulása, foglalkoztatotti létszám
voltozása és annak formái, versenyképesség változása),
valamint az esetleges szinergikus hatásokra.

Az adatlap gyakorlati tesztelése három, nem a célcsoportba tartozó, turisztikai cég ügyvezetőjén történt meg,
melyet követően a visszajelzések alapján néhány apró, tartalmi kérdéseket nem érintő módosítást végeztem az
adatlapon.
Az adatfelvétel folyamata igen időigényes, nehézkes és hosszadalmas folyamat volt. Első körben minden nyertes
bírósági adatbázisban szereplő, hivatalos székhelyére küldtem felkérő levelet a kutatásban való részvételre. Erre a
93 megkeresettől nyolc esetben érkezett pozitív és egy esetben negatív válasz. Illetve egy esetben a levél
visszajött, miszerint „címzett ismeretlen helyre költözött”. Ez komoly kérdéseket vet fel a ROP IH és közreműködő
szervezetei monitoring tevékenységével kapcsolatban. Hogyan lehet az, hogy olyan cégek kaptak támogatást,
melyek nem elérhetőek a saját székhelyükön, mely jelen pályázó esetében egyébként egybe esik a projekt
megvalósulás helyszínével?
A következő körben egy marketing adatbázis illetve az internet (Google, T-com telefonkönyv stb.) segítségével
kikerestem a legtöbb cég ügyvezetőjének, igazgatójának, önkormányzati polgármesternek, jegyzőnek nevét és
elérhetőségét. A fenti pályázón kívül további négyről nem találtam semmilyen adatot a cég székhelyén kívül,
további hét cég esetében a megadott telefonszámon (legalább 10 alkalommal, egy hónap alatt, különböző
napszakokban történt tárcsázás után) sem volt senki elérhető, a megadott faxszámra küldött fax és a még
egyszer (adatlappal együtt) kiküldött levélre nem válaszoltak. Azon pályázók esetében, ahol sikerült beszélnem
egy illetékessel négy esetében kiderült, hogy a pályázó végül különböző okokból nem kapott támogatást
(alacsony támogatás intenzitás vagy vállalt önerő hiánya miatt elálltak a szerződéstől, építéstervezési hibák miatt
meghiúsult a projekt, vagy csak nem győzte kivárni a támogatás odaítélését és bankhitelből megvalósította a
projektet), bár az NFÜ honlapján nyertes projektként továbbra is szerepel. További 14 esetben kaptam
felvilágosítást arról a pályázóktól, hogy a projekt megvalósult, de nem kíván részt venni a kutatásban. 63 pályázó
esetében ígéretet kaptam az adatlap kitöltésére, azonban ezen nyertesek közül, többszöri újbóli megkeresés
után is csupán 22 pályázó küldte is vissza ténylegesen a kitöltött adatlapot.
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2. táblázat: A válaszadók megoszlása
Elérés útja

Elérhető?

Válasz

Nyertesek
száma (db)

Postai úton
Levélben,

Nem elérhető!

Székhelyen nem található

telefonon

és

faxon Nem elérhető!

Nem reagált.

telefonon

és

faxon Elérhető!

Eladták a céget és nem tudják mi

10

megkeresett
Levélben,
megkeresett

lett a projekt sorsa.

Levélben, telefonon és e-mailen

Elérhető!

Végül nem kapott támogatást!

Elérhető!

Kapott támogatás, de nem kívánt

megkeresett

Levélben, telefonon és e-mailen
megkeresett

válaszolni!

Levélben, telefonon és e-mailen

Elérhető!

megkeresett

Adatlap kiküldve, de nem küldte
vissza!

Levélben, telefonon és e-mailen

Elérhető!

1

Adatlapot kitöltve visszaküldte!

megkeresett

1
4
14
41
22

Az önkéntes adatfelvételek esetében a 20% fölötti válaszadói hajlandóság a kutatások eredményére
vonatkozóan elfogadottnak minősül. Jelen kutatás esetében ez az arány a cégek számát, mind az összes
támogatás arányához viszonyítva 25% fölött van.
3. táblázat: A válaszadók aránya az alapsokasághoz képest

Alap sokaság
Cégek száma
Aránya
Megítélt támogatás
összege
Aránya

Válaszadók
85

22

100,00%

25,88%

7 977 253 790 Ft

2 184 895 133 Ft

100,00%

27,39%

Az értékelés
Az adatfelvétel során a visszajelzések beérkezése és a telefonos beszélgetések során kiderült, hogy az
önkormányzatok és a civil szervezetek esetében, mivel az önkormányzati projekteknél nem különül el a projekt
tevékenysége az önkormányzati tevékenységtől, így nem tudnak olyan adatot szolgáltatni, amely érdemben
mérhetővé tenné a támogatott tevékenység gazdasági, versenyképesség javító eredményeit. Ezért a nyertesek
között szereplő egy civil szervezetet (Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet) és három önkormányzatot
(Algyő, Szombathely, Újszentiván) kizártam az értékelési folyamatból. A célcsoport méretét tovább csökkenti a
kutatás során kiderült 4 projekt meghiúsulása, melyekre összesen 312.571.182 Ft támogatást hagytak jóvá. Ebből
kifolyólag a kutatás tényleges célcsoportja 85 vállalat, melyeknek összesen 7.977.253.790 Ft támogatást ítéltek
meg.
A 85 vállalat közül a kutatás során 75 esetében találtam árbevétel adatokat 2004-2006 intervallumra és 70
esetében foglalkoztatotti adatokat 2005-2007 intervallumra. Mivel nem minden cég esetében van minden évre
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4. táblázat: Az alapsokaság megoszlása átlagos árbevétel, foglalkoztatotti létszám és elnyert támogatás
összegének alapján
Árbevétel

Foglalkoztatottak

Elnyert támogatás

Intervallum

Arány

Intervallum

Arány

Intervallum

Arány

< 10 MFt

24,00%

0 – 5 fő

24,29%

< 25 MFt

24,71%

10 MFt – 100 MFt

32,00%

6 – 20 fő

32,86%

25 MFt – 75 MFt

27,06%

100 MFt–250 MFt

22,67%

21 – 50 fő

18,57%

75 MFt – 150 MFt

30,59%

250 MFt <

21,33%

51 fő <

24,29%

250 MFt <

17,65%

5. táblázat: Az alapsokaság regionális megoszlása
Régió

db

%

Dél-Alföld

13

15,29%

Dél-Dunántúl

16

18,82%

Észak-Alföld

13

15,29%

Észak-Magyarország

22

25,88%

Közép-Magyarország

7

8,24%

Közép-Dunántúl

5

5,88%

Nyugat-Dunántúl

9

10,59%

85

100,00%

A kutatási adatlapokból és a telefonos beszélgetésekből kiderült, hogy több esetben frissen alapított
projektcégről, más esetekben azonban egy nagy (pl. építési) vállalatról van szó, ahol az árbevételnek csupán
töredékét adja a projekt eredménye. Ez magyarázza a nulla árbevételű és alkalmazott nélküli, valamint a
milliárdos árbevételű és több száz embert foglalkoztató cégek jelenlétét a célcsoportban. Az évek óta, tisztán
turisztikai típusú bevételből „élő” cégek mind árbevétel, mind foglalkoztatotti létszám tekintetében jellemzően a
középmezőnybe tartoznak, vagyis 50-250 millió közötti éves árbevétel és 5-30 fő közötti bejelentett alkalmazott.
A beérkezett és értékelhető válaszadások aránya az alapsokaság létszámához és megítélt támogatási
összegéhez viszonyítva egyaránt 25% fölött van. A válaszadók eloszlása átlagos árbevétel és foglalkoztatotti
létszám alapján a következő.
6. táblázat: A válaszadók megoszlása átlagos árbevétel, foglalkoztatotti létszám és elnyert támogatás
összegének alapján
Árbevétel

Foglalkoztatottak száma

Elnyert támogatás

Intervallum

Arány

Intervallum

Arány

Intervallum

Arány

< 10 MFt

23%

0 – 5 fő

27%

< 25 MFt

36,36%

10 MFt – 100 MFt 31,82%

6 – 20 fő

40,91%

25 MFt – 75 MFt

13,64%

100 MFt – 250 MFt 13,64%

21 – 50 fő

0,00%

75 MFt – 150 MFt

22,73%

250 MFt < 31,82%

51 fő <

31,82%

250 MFt <

27,27%
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7. táblázat: A válaszadók regionális megoszlása
Régió

db

%

Dél-Alföld

6

27,27%

Dél-Dunántúl

3

13,64%

Észak-Alföld

3

13,64%

Észak-Magyarország

5

22,73%

Közép-Magyarország

1

4,55%

Közép-Dunántúl

1

4,55%

Nyugat-Dunántúl

3

13,64%

22

100,00%

Statisztikai relevancia
A válaszadók csoportja árbevétel és regionális eloszlás tekintetében nem különbözik jelentősen az
alapsokaságtól, így ezen szempontok alapján nincs szükség az eredmények súlyozására, figyelembe véve az
alapsokaság nagyságát és a válaszadók arányát. Ezért árbevétel és regionális eloszlás tekintetében a
válaszadók mintáján kapott eredmény statisztikailag releváns az alapsokaság tekintetében. Foglalkoztatotti
létszám alapján azonban már jelentős eltérés mutatkozik. A válaszadók között nem található olyan cég, ahol a
foglalkoztatotti létszám 21 és 50 fő közé esett volna. Ez azt jelenti, hogy eleve nem lehetséges az eredmények
súlyozása. Azonban az kutatás során feltett kérdések közül több leíró jellegű, illetve egy (az új létrehozott
munkahelyek száma) kivételével alapvetően árbevétel függő, ezért ezen kérdésekre kapott válaszokból leszűrt
eredmény az egész alapsokaságra releváns, súlyozni csupán a támogatás összegével szükséges.
Projekt előkészítés, pályázás
A 22 válaszadó közül 15 számolt be arról, hogy igénybe vette pályázatíró vagy tanácsadó cég szolgáltatásait.
Vizsgálni szerettem volna a nem nyertes pályázatok közötti is a pályázatírókat igénybevettek arányát, de sajnos
erre a ROP IH nem biztosított semmilyen lehetőséget, ezért a kutatás csak a nyertes pályázók sokaságára
vonatkozik. Vagyis a pályázók körülbelül kétharmada igénybe vett ilyen jellegű szolgáltatást. Érdekes ígérkezett
annak vizsgálata, hogy szignifikánsabban magasabb támogatást nyertek-e pályázatíróval pályázó cégek. A
vizsgálat azt mutatta, hogy az átlagos támogatási összeget (93 millió forintot) jóval meghaladó 150 millió fölötti
támogatást elnyert projektek kidolgozásában az átlagos (kétharmados) arányban vettek részt pályázatírók, az
átlagos körüli (75-150 millió forint) támogatást elnyert cégek esetében a mintában minden pályázó igénybe vett
pályázatíró szolgáltatást, az átlagosnál alacsonyabb támogatási összeget elnyert projektek közül valamivel több,
mint fele. A pályázatíró szolgáltatást igénybe vevő válaszadók 40%-a csak fix összeggel, a pályázat megírását
konkrét munkadíjjal honorálta, míg további 54% a fix díjon felül sikerdíjat is adott a pályázatírónak, míg elenyésző
6% csak sikerdíjat fizetett (fix díj nélkül).
Projektmegvalósítási nehézségek
A kérdőív következő kérdései arra próbáltak rávilágítani, hogy a nyertes a pályázati kiírásra beadott projektjét az
eredeti tervezett költségvetéssel és ütemezésben meg tudta e valósítani? A kutatás során kiderült, hogy a
pályázók 45%-ának ez nem sikerült. Az okok alapvetően két részre bonthatók, az eredeti tervektől eltérő
pályázók felének esetében az okok a támogatási szerződés megkötésének elhúzódására vagy a beadott eredeti
támogatási összegnél kisebb támogatás megítélésére vezethetők vissza, a másik felének esetében „belső”
problémák adódtak, mint pl. tervezési hibák, kivitelezési problémák. Több esetben is panaszolták a pályázók,
hogy a projekt kezdésének elcsúszása miatt – az erős szezonalitásról ismert Balaton parton – csak ősz közepére
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A válaszadó nyertesek nagy része, több mint 80%-a támogatás teljes összegét le tudta hívni, bár 15%-uknál
előforduló költségtúllépés miatt magasabb lett a projektre fordított önrész, mivel a projekt tartalmi vállalásain,
ezáltal a támogatási szerződés előírásain ekkor már nem igen lehet módosítani. A válaszadók 20%-ánál a
különböző okok miatt nem sikerült lehívni a teljes megítélt és leszerződött támogatási összeget, pl. a projektgazda
számára utólag, az elszámolásnál derült ki egyes költségekről, hogy nem-elszámolható. Ez valószínűleg nagyrészt
a projektmenedzser felkészületlenségére vezethető vissza.
A kutatás során felmérésre került, hogy a projektek megvalósítása során a támogatás folyósítása időben
megtörtént-e? A válaszadók véleményének alapján a projektek több mint egynegyedénél előfordult a pályázók
véleménye szerint „mondvacsinált” hiánypótlásból fakadó késés. A válaszadók háromnegyede nem jelzett ilyen
problémát. A késések és a projektméret vagy cégméret között a kutatás nem mutatott ki szignifikáns
összefüggést.
Érdekes eredményre vezetett a kérdőív projekt adminisztratív költségarányára rákérdező része. A válaszadók
esetében ez a költségarány a projekt összköltségvetéséhez képest 0 és 10% között mozgott. A projektmérettel
súlyozva az átlagos adminisztratív költség egy projekt esetében a teljes projektméret 2,37%-a, ami 30-50%-os
támogatási intenzitást alapul véve a támogatás 7,9% és 4,75% között mozog. Ez véleményem szerint az
infrastrukturális beruházások körében a még elfogadható méret felső részébe tartozik.
Több pályázó az „egyéb” rubrikába az APEH eljárását és szabályait bíráló megjegyzéseket tett. Különösen fontos
az áfa visszatérítés 2004-2005-ben érvényben volt, de mára már módosított szabályairól alkotott vélemény. Az
egyik pályázónak 2005-ben a projekt első nyolc hónapja alatt még érvényben lévő áfa-arányosítási szabály
miatt közel 5 millió forintot kellett befizetnie az államnak. Jelzése szerint a Legfelsőbb Bíróság elmarasztalta az
államot egy próbaperben és a befizetett összegek kamatos visszafizetésre kötelezte. A precedens értékű ítélet
mentén ő is perre készül.
A projektek eredményei
A ROP 2.1 pályázati kiírás indikátorai közül a bruttó és nettó hatás összehasonlítására a legjobban alkalmas „a
támogatás hatására hivatalosan létrejött munkahelyek száma” illetve az abban tapasztalható esetleg eltérés. A
kutatás során azonban sajnos az adatlapos felmérés is csak „a hivatalos” adatokat tartalmazta, és arra a
kérdésre, hogy a létrejött munkahelyek közül hányan dolgoztak már korábban a cégnél megbízási vagy
alvállalkozói jogviszonyban, esetleg kapcsolt (tulajdonosi összefonódásban lévő) vállalkozásnál vagy egyéb
jogviszonyban (pl. fekete munkavállaló) nem kaptam őszinte válaszokat. Ez onnan tudható, minden válaszadó
nulla fő korábban már foglalkoztatott munkavállalót jelölt be, azonban a személyes interjúk során kiderült, hogy a
nem projektcégként, frissen alakult pályázókat leszámítva bevett gyakorlat volt a felsorolt „megoldások” közül új
munkahelyek létrehozása, mely azonban a kutatás szempontjából csak a munkavállalói jogviszony
kifehérítésének minősül.
A projekt eredményei lehetnek egyes esetekben bizonyos szinergikus hatások. Az átlagos körüli (75-150 millió
forint) és az átlagost jóval meghaladó (150 millió forint fölötti) támogatást elnyert projektek 63%-ának, míg az 75
millió forint támogatásnál kevesebb elnyert projektek 18%-ának esetében elmondható, hogy valamilyen típusú
szinergikus hatás fellépett a beruházás következtében. Alapvetően útépítés (aszfaltozás és közúti csomópont
építése), közvilágítás, valamint közmű (ivóvízhálózat, gázhálózat, elektromos hálózat) építése és parkosítás fordult
elő a projekteknél. A kivitelezés finanszírozója jellemzően a pályázó, de néhány esetben a helyi önkormányzat
volt. Az eredmény magáért beszél. Bizonyos kritikus méretet el nem erő beruházás esetében se az önkormányzat
se a pályázó nem motivált plusz beruházások kivitelezésére, ami a újból a regionális politika egyik alapelvére a
koncentráció fontosságára hívja fel a döntéshozók figyelmét!
A projektek eredményeként megnövekedett vendégéjszakák számának mérése csak azon projektek esetében
lehetséges, ahol a projekt már 2007 elejétől kifejtette ezen hatását, ezért a válaszadók közül csupán hat
esetében releváns ennek mérése. Az adatlap hiányossága sajnos, hogy a vendégéjszakák növekedéséből nem
kérdez rá, hogy abból mennyi tekinthető a projekt eredményének és mennyi egyéb hatásoknak, például a
kapacitás növekedésének, továbbá nem kérdez rá a kihasználtság változására sem. A vendégéjszakák
számának növekedése 2007-ben 2006-hoz (illetve a projekt elindítását megelőző időszak évesített értékéhez)
képest mind a hat projektgazda esetében jelentősen több a régiós növekedésnél. [A régiós növekedési adatokat a
Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményéről, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest 2007. kiadvány tartalmazza.] Azonban ennek
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Konklúzió
A kutatás eredményeként kapott adatok ismeretében összességében a ROP 1.2 intézkedés esetében
elmondható, hogy a 150 millió fölötti támogatást elnyert projektek kidolgozásában az átlagos (kétharmados)
arányban vettek részt pályázatírók, az átlagos körüli (75-150 millió forint) támogatást elnyert cégek esetében a
mintában minden pályázó igénybe vett pályázatíró szolgáltatást, az átlagosnál alacsonyabb támogatási
összeget elnyert projektek közül valamivel több, mint fele.
Az eredeti tervezett költségvetéssel és ütemezésben a pályázók 45%-ának ez nem sikerült megvalósítani a
projektjét, mely esetek felében az okok a támogatási szerződés megkötésének elhúzódására vagy a beadott
eredeti támogatási összegnél kisebb támogatás megítélésére vezethetők vissza.
A válaszadó nyertesek nagy része, több mint 80%-a támogatás teljes összegét le tudta hívni, bár 15%-uknál
előforduló költségtúllépés miatt magasabb lett a projektre fordított önrész, mivel a projekt tartalmi vállalásain,
ezáltal a támogatási szerződés előírásain ekkor már nem igen lehet módosítani.
A kutatás során kiderült, hogy a projektek megvalósítása során a válaszadók véleményének alapján a projektek
több mint egynegyedénél előfordult „mondvacsinált” hiánypótlásból fakadó késés.
Egy projekt adminisztratív költségaránya átlagosan a teljes projektméret 2,37%-a, ami 30-50%-os támogatási
intenzitást alapul véve a támogatás 7,9% és 4,75% között mozog. Ez az arány infrastrukturális beruházások
esetében az elfogadható arány felső szintjének közelében van.
Több pályázó tett az APEH eljárását és szabályait bíráló megjegyzéseket, különösen az áfa-arányosítási szabály
miatt, melyből adódóan egy átlagos méretű projektnek közel 5 millió forintot kellett befizetnie az államnak,
jogtalanul.
A projektek eredményei közül ki kell emelni a szinergikus hatásokat. Az átlagos körüli (75-150 millió forint) és az
átlagost jóval meghaladó (150 millió forint fölötti) támogatást elnyert projektek 63%-ánál, míg az 75 millió forint
támogatásnál kevesebb elnyert projektek 18%-ánál elmondható, hogy valamilyen típusú szinergikus hatás
fellépett a beruházás következtében.

4.2.3.2 GVOP 2.1.1 és a GOP 2.1.1 pályázatok eredményességének kutatása

A GVOP 2.1.1 pályázatról
A GVOP 2.1.1 pályázatot 2004 és 2006 között a nagy érdeklődés miatt minden évben újra kiírták (2005-ben kétszer
is). A pályázat célja a magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése,
ezen belül is kiemelten a fejlődésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak, illetve
versenyképességének javítása, technológiai, infrastrukturális korszerűsítése, innovatív képességének növelése volt.
[GVOP 2.1.1. pályázati kiírás és útmutató, letölthető a www.nfu.hu honlapról]

A pályázók magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek valamint kis- és
középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók lehettek. A pályázat
keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke minimum 1 millió Ft, de maximum 25 millió Ft
lehet, attól függően, hogy ingatlanépítést, bővítést, felújítást tartalmaz e. A maximális támogatási intenzitás 35%
és 50% között mozgott a projekt megvalósításának helyszínét jelentő régió függvényében.
[85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet 30. § kimondta, hogy a 2004-2006 évekre vonatkozóan bármely államháztartási forrásból származó
összes támogatás támogatási intenzitása nem haladhatta meg az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképben meghatározott mértéket, azaz:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban, valamint a
Celldömölki, Letenyei, Őriszentpéteri, Téti, Vasvári és Zalaszentgróti kistérségekben 50%,
b) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban – a fenti kistérségek kivételével – 45%,
c) Pest megyében 40%,
d) Budapesten 35%.
A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások kis- és középvállalkozások beruházásai esetében 15 százalékponttal
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A pályázat keretében elszámolható költségek lehettek műszaki gépek, berendezések beszerzése (beleértve a
szállítás, üzembe helyezés, betanítás költségeit), a telekhatáron belüli infrastruktúraépítést, meghatározott
mértékig és arányig a termeléshez (vagy kereskedelemi) szolgáltatáshoz kapcsolódó ingatlan építése, bővítése,
felújítása. Továbbá a gyártási licenc, know-how vásárlás egyszeri díja, valamint bizonyos szűk körű a projekthez
szorosan kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás, illetve a vissza nem igényelhető áfa és a 2006-ig működő
gyakorlatnak számító áfa arányosítás miatt a támogatásra jutó, le nem vonható áfa. [Ha a Kedvezményezett ÁFA

visszaigénylésre volt jogosult, akkor az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 38. §-át módosító 2003. évi XCI.
törvény 86.§-a alapján, a támogatásra jutó ÁFA vissza nem igényelhető, de nem is elszámolható költség.]

Az áfa-arányásítás gyakorlatát az Európai Bíróság visszamenőleges hatállyal 2009. április 23-án megszüntette és
kártérítésre kötelezte a magyar államot. A Bíróság ítéletében megállapította, hogy a közösségi joggal ellentétes
volt az a magyar áfa-szabályozás, amely az adóalanyok számára 2004. május 1-je és 2005. december 31-e között
nem tette lehetővé az államháztartási támogatásból finanszírozott beszerzésekre eső általános forgalmi adó
levonását. A döntés következtében az érintett áfa-alanyok utólag érvényesíthették áfa-levonási jogukat
önellenőrzés formájában, melynek jogvesztő határideje 2009. október 20 volt. Egyelőre nincs hír arról, hogy
hányan éltek ezzel a lehetőséggel és ez mennyi pénzbe (visszautalt áfa és kamat) került az államnak.
Adatlapos kutatás a GVOP 2.1.1. nyertesei körében
2009 februárjában indultak el az adatlapos felmérés előkészületei. Mindenképp meg kell jegyezni, hogy a
felmérés időpontjában a világgazdasági válság már erősen éreztette hatását a KKV-szektorban (elbocsátások,
likviditási és finanszírozási problémák). Ez természetesen hatott a vállalkozások mindennapi életére és ezáltal az
válaszok „hangulatára” is. Ezt számszerűsíteni nem lehetséges, azonban néhány kontroll kérdés lehetőséget adott
a szélsőséges válaszok kiszűrésére.
A kutatás elkezdésekor kizárólag nyilvános adatbázisokból indulhattunk el, ezért kézenfekvő volt, hogy a MAG Zrt.
és a NFÜ honlapján szereplő nyertesek adatbázisát használjuk, kiegészítve a Fővárosi Bíróság, az IRM
Céginformációs Szolgálat online elérhető adatbázisában található információkkal, egy adathalász cégtől
megvett adatokkal valamint az internetes keresés eredményeivel. Ennek során a 2889 nyertes cégből
véletlenszerűen kiválasztottunk 1275 céget (az egynél több pályázatot nyert cégeket belevéve), mely cégeket
egyesével telefonon, faxon és emailen megkeresve kértünk meg a kutatásban való részvételre az internetes,
anonim adatlap kitöltésével. A többszöri megkeresésnek köszönhetően 148 értékelhető válasz érkezett be. [Itt
szeretnék köszönetet mondani hallgatóimnak a Budapesti Corvinus Egyetemről a cégek megkeresésében való közreműködésükért,
név szerint: Antonovits Dánielnek, Ádámkó Illésnek, Dombi Gabriellának, Domonyi Lászlónak, Domonyi Zoltánnak, Patyi Andrásnak
és végül de nem utolsó sorban Puskás Zsuzsának.]

1.1 Projekt nyertesek regionális és méret szerinti megoszlása
[0,14%, azaz 5 db nyertes pályázó belföldi személy, míg 0,03%, azaz 1 db nyertes pályázó nagyvállalat volt az NFÜ közlése szerint.
Ezen pályázói csoportoktól a kutatás során elenyésző arányuk miatt eltekintettünk.]

Projekt helye régió

Mikrov.

Kisv.

Középv.

Összesen

NFÜ

eltérés %-

eltérés %-

pontban

ban

Dél-Alföld

2,70%

10,81%

2,70%

16,22%

15,94%

0,28%

1,73%

Dél-Dunántúl

0,68%

2,03%

0,68%

3,38%

8,91%

-5,53%

-62,08%

Észak-Alföld

1,35%

5,41%

4,05%

10,81%

15,51%

-4,70%

-30,30%

Észak-Magyarország

3,38%

5,41%

0,68%

9,46%

10,78%

-1,32%

-12,25%

Közép-Dunántúl

1,35%

7,43%

3,38%

12,16%

11,43%

0,73%

6,41%

Közép-Magyarország

9,46%

16,89%

9,46%

35,81%

27,68%

8,13%

29,37%
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Jól látszik a táblázatból, hogy a regionális eltérések néhol jelentősek, különösen Dél-Dunántúl és Észak-Alföld alul-,
míg Közép-Magyarország és Nyugat-Dunántúl felülreprezentált. Továbbá megfigyelhető, hogy a válaszadói
aktivitás a mikrovállalkozások körében sokkal alacsonyabb volt a kis- és középvállalatoknál. A kutatás során, ahol
volt rá lehetőség súlyozásos módszerrel próbáltuk szűrni a válaszadók és a minta torzításait, azonban a méret
vagy regionális megoszlás alapján történt súlyozással kapott eredmények általában nem tértek el jelentősen a
mintára kapott eredményektől. Ahol volt jelentős eltérés, ott azt jelezni fogom.

1.2. A pályázaton elnyert támogatási összeg megoszlása
Válaszadók

NFÜ

Intervallum (Ft)

Darab

Arány

Arány

Eltérés %-pontban

Eltérés %-ban

0 – 5.000.000

36

24,32%

30,35%

6,03%

19,85%

5.000.001 – 10.000.000

40

27,03%

23,02%

-4,01%

-17,41%

10.000.001 – 15.000.000

15

10,14%

12,01%

1,87%

15,61%

15.000.001 – 20.000.000

19

12,84%

9,80%

-3,04%

-31,00%

20.000.001 – 25.000.000

38

25,68%

24,82%

-0,86%

-3,45%

Az elnyert támogatások megoszlása nem tér el jelentős mértékben az NFÜ alapsokasági adatainál.
2. Pályázatíró céget, tanácsadót alkalmazott-e? Ha igen, milyen formában történt a díjazás
IGEN

91,22%

NEM

8,78%
átlagos díj a támogatás
arányában

5,57%

átlagos díjazás Ft-ban

616.000.-

Sajnos kontroll csoport nem áll a rendelkezésünkre, de ennek ellenére is elmondható, hogy a cégek nagy
többsége igénybe vette pályázatíró, tanácsadó cég munkáját és jelentős összeget költött a díjazásukra.
3. Projekt megvalósítása
3.1 Milyen nehézségek jelentkeztek a projekt megvalósítás során?
projekt előrehaladási jelentések elkészítése
környezetvédelmi előírások betartása

54,55%
3,64%

EU nyilvánossági követelményeinek betartása

11,82%

banki biztosíték megszerzése

32,73%

egyéb

17,27%

A válaszadók 25,68%-a nem tapasztalt nehézséget a projekt megvalósítása során, míg közel háromnegyedüknél
valamilyen probléma merült fel. (Több okot is megjelölve átlagosan 1,2 problémát jeleztek a projektgazdák.)
A nehézségekkel rendelkezett projekten belül az egyes okok arányai jól mutatják, hogy a projekt előrehaladási
jelentés, vagyis a projekt megvalósítása során rendszeresen leadandó, jelentős adminisztrációt igénylő
beszámolók elkészítése, valamint a projekt önrészének finanszírozása jelentette a legnagyobb gondot a
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3.2 Az eredeti költségvetésből, eredeti ütemezésben meg tudta e valósítani az eredetileg tervezett projektet? Ha
nem, miért?
támogatási szerződés megkötésének elhúzódása

67,44%

kivitelezés, beszerzés nehézségei, lassúsága

27,91%

önrész (pl. banki hitel) finanszírozásának nehézsége, lassúsága

11,63%

egyéb

11,63%

A projektgazdák közel 30%-a nem tudta eredeti ütemezésben, az eredeti költségvetésből megvalósítani a
projektek. Ez akár jó aránynak is felfogható lenne, de figyelembe véve, hogy ez az arány a teljes GVOP nyertesek
körében több mint 850 céget takar, akkor más ez kicsit árnyalja a képet.
Az egyéb okok között a visszatérő lassúságot, a külső gazdasági problémákat illetve az áfa levonási és
visszaigénylési jogának korlátozását említették a legtöbben.
A mikro vállalkozások esetében 25%-kal nagyobb volt a problémás projektek aránya a mintán belüli
részarányukhoz képest, illetve a dél-alföldi, észak-alföldi, észak-magyarországi és dél-dunántúli régiókban
megvalósult projektek estében mintán belüli arányukat átlagosan 20%-kal meghaladó arányban jelentkeztek
nehézségek. Ez jelzi, hogy a kisebb vállalkozások illetve az elmaradottabb régiókban működő cégek
nehezebben birkóznak meg a projektmenedzsment feladatokkal.
3.3 Felhasználta-e a teljes támogatási összeget? Ha nem, miért?
A teljes válaszadók 13,51%-nál nem sikerült a teljes támogatási összeget felhasználni. Ennek okaként az
árfolyamváltozást, árcsökkenést vagy a projekt módosulását jelölte meg a legtöbb cég.
3.4 Mekkora volt projekt megvalósításának a projektben nem elszámolt költsége?
A válaszadók 56%-a jelezte, hogy felmerült olyan költsége a projekt megvalósítása során, melyet a projektben
különböző okok miatt nem tudott elszámolni. A válaszadók átlagosan az uniós támogatás 7,15%-át költötték még
az önrészen felül a projektre. Ezen belül a költségtípusok szerinti bontásban az arányok a következők:
adminisztrációs, projektmenedzsment költség

22,84%

vissza nem igényelhető áfából adódó plusz kiadás

57,27%

előfinanszírozásából származó plusz költség (pl. banki cash-flow hitel)

10,46%

egyéb

9,43%

3.5 A támogatás folyósítása időben (a törvényi kereteket betartva) megtörtént-e? Ha nem, miért?
Összesen a válaszadók 54%-a jelezte, hogy az uniós támogatás folyósítása a törvényi kereteket (véleményük
szerint) NEM betartva történt meg. Ezen belül az egyes vélt okok megoszlása:
mondva csinált hiánypótlás

32,50%

támogatási rendszer sajátosságából adódó késés a támogatás átutalásakor

41,25%

mindkettő együtt

22,50%

egyéb

3,75%

4. A projekt eredményei
4.1 A projekt során létrejött fejlesztésből származó árbevétel-növekedés és költségmegtakarítás?
Bár az uniós támogatások eredményét talán ezzel a kérdéssel lehetett volna a legjobban kimutatni, sajnos nem
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4.2 Hogyan változott a cége piaci helyzete összességében a projekt megvalósítása óta?
Milyen tényezők játszottak ebben szerepet?
Ezen kérdésre a kérdőívet kitöltők 1-5 skálán adhattak választ (1 - sokat romlott, 2 – romlott, 3 – nem változott, 4 –
javult, 5 – sokat javult). Cégméretre és regionális megoszlása súlyozva nincs számottevő eltérés a kapott
eredményekhez képest.
Hogyan változott a

az Uniós

cége piaci helyzete

támogatásból

összességében a
projekt

megvalósult
magyar piaci

megvalósítása óta

helyzet

3,492
nem változott-javult

technológiai
világpiaci helyzet
2,571

fejlesztés

2,602

romlott-nem

romlott-nem

változott

változott

egyéb:
4,070

javult

3,561
nem változott-javult

A fenti adatok azt mutatják, hogy az uniós támogatás bármennyi bürokráciával, adminisztrációs teherrel és plusz
munkával jár is, segíti a kis- és közepes méretű vállalkozások talpon maradását és a válság okozta kihívásoknak
való megfelelést.
4.3 Az Ön véleménye szerint megérte a cégnek pályázni és uniós támogatással megvalósítani a projektet?
A cégméret és regionális megoszlás alapján súlyozva az eredményeket teljes alapsokaságra vetítve azt az
eredményt kaptuk, a GVOP nyertes pályázóinak 58,72% gondolja úgy, hogy megérte pályázni. A válaszadók
mintájában lévő regionális eltérések az mutatják, hogy az észak-magyarországi, közép-dunántúli és nyugatdunántúli cégek a mintán belüli arányukat kétszeresen meghaladva válaszoltak úgy, hogy megérte pályázni,
azonban a közép-magyarországi régióból arányai tekintve 30%-kal több cég tekintette feleslegesnek a
pályázást. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a fejletlen régiók vállalkozásainak nagyobb szüksége volt a
támogatásra, és még a projekttel járó nehézségek ellenére is pozitívan vélekednek az eredményekről, míg a
közép-magyarországi cégek (valószínűleg a relatív fejlettségüknek és az alacsonyabb támogatási intenzitásnak
köszönhetően) kevésbé tudták hasznosítani a támogatást, de legalábbis a projekt megvalósításával járó
nehézségek arányaiban nagyobbak voltak, mint a projekt (vélt) haszna. A pozitívan vélekedő cégek esetében
az okok megjelölésekor a legtöbben a saját fejlesztési források hiányát vagy a gépvásárlásai költségek
megtakarítását emelték ki, melyet az uniós támogatásokkal pótolnak vagy érnek el. A negatív visszajelzések közül
legtöbben a magas adminisztrációs és bürokratikus terheteket emelték ki, valamint a gazdasági válság
hatásaival magyarázták, hogy a beszerzett gépeken nem tudnak termelni.

4.4 Pályázott azóta más EU-s forrásra a cége?
A regionális megoszlás és cégméret alapján súlyozva az eredményeket azt az eredményt kaptuk, a nyertes
pályázók körülbelül egyharmada (32,27%) pályázatott a GVOP 2.1.1. pályázat elnyerése óta újabb uniós forrásra.
A GVOP pályázatok elnyerése a felmérés időpontja között átlagosan 4,5 év telt el. Az újra pályázó cégek által
megjelölt okok a további fejlesztés vagy munkahelymegtartás miatt szükségessé vált beruházásokhoz keresett
újabb támogatást, illetve többen potenciális versenyhátrányt jeleztek arra az esetre, ha nem pályáznának (mivel
a konkurencia cégei szintén nyertek támogatást). A nem pályázás okai között elsősorban az önrész
előteremtésének nehézségét, a magas bürokratikus és adminisztrációs terheket valamint a gazdasági válság
miatt visszaesett keresletet említették.
4.5 Tervezi, hogy a mostani uniós támogatási lehetőségek közül (pl. Új Magyarország Fejlesztési Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program) pályázni fog a cége valamilyen KKV technológiafejlesztési támogatásra?
A cégméret és regionális megoszlás alapján súlyozva az eredményeket a GVOP nyertes pályázóinak 31,48%-a
jelezte, hogy kíván újból uniós támogatásokra pályázni. Az okok között a technológiafejlesztés folyamatos igényét

36
További érdekes összefüggés, hogy azon cégek közül, melyek szerint megérte pályázni, annak fele pályázott
azóta is vagy tervezi, hogy újra pályázik. Azonban 47%-uk nem tervezi ezt az alábbi okokat megjelölve: magas
önrész szükséges a pályázáshoz, saját forrás hiánya (nem kap hitelt), gazdasági környezet romlása, magas
bürokratikus terhek.
Amely cégek szerint nem érte meg pályázni (ez az alapsokaság kb. 41%-a), azok 90%-a nem is pályázott és nem is
tervezi, hogy közeljövőben újra megpróbálja azt. Ez véleményem szerint súlyos probléma, hiszen a rossz
tapasztalatok miatt rengeteg cég meg sem próbál további uniós pályázatokat beadni. Ezen a rossz megítélésen
talán az új GOP-os egyszerűsített (automatizált) pályázatok javítottak valamelyest.
4.6 Volt a projekt következményeképp valamilyen szinergikus hatás?
A regionális és a cégméret szerinti súlyozás nem módosította érdemben a mintára kapott eredményt az
alapsokaságra vetítve. Így elmondható, hogy a nyertes pályázók 52,03%-a jelzett valamilyen fajta szinergikus
hatást, vagyis további a nyertes projekttel kapcsolatos fejlesztést, beruházást saját és/vagy uniós forrásból.
4.7 Ön szerint szükséges a döntéshozók közvetlen befolyásolása a KKV technológia fejlesztési pályázatokon a
támogatás elnyerése érdekében?
Ennél a kérdésnél arra próbáltunk meg választ kapni, hogy mennyire tartják korruptnak a pályázók az uniós
támogatások rendszerét. Az eredmények nem meglepők. Ahogy az Transparency International korrupciós listáján
sem büszkélkedik előkelő hellyel Magyarország, úgy a KKV szektor uniós pénzekre pályázó cégei sem tartják
tisztának a pályázati pénzek elosztását. Az is látszik a felmérésből, hogy aki elégedetlen az uniós pénzek cégén
belüli felhasználásával, az rosszabb értékelést adott, bár itt szerepe lehet a sértődöttségnek is, de ez nem
befolyásolta jelentősen az összeredményt.

átlag

eltérés az átlagtól

Akinek megérte pályázni:

2,86

-3,00%

Akinek nem érte meg pályázni:

2,63

5,29%

Pályázott azóta:

2,88

-3,72%

Nem pályázott:

2,71

2,41%

Tervezi, hogy pályázik:

2,86

-3,00%

Nem tervezi, hogy pályázik:

2,71

2,41%

TELJES ÁTLAG

2,78

4 egyáltalán nincs rá szükség, csak a jó pályázat számít
3 kapcsolatok nélkül is lehet nyerni, jó eséllyel
2 akinek van kapcsolata a döntéshozókhoz, az valószínűleg nyer

1 csak azok nyernek, akiknek van kapcsolata a döntéshozókhoz

5. Egyéb megjegyzés, vélemény az uniós támogatási rendszerrel kapcsolatban.
A válaszadóknak volt lehetőségük szabadon véleményt, megjegyzés írni, mellyel meglepően sokan, a
válaszadók több mint fele élt is. Az általános bürokráciát, adminisztrációt, felesleges adatközlést, a papíralapú
bevallások túlsúlyát, a lassúságot nehezményező észrevételeken kívül jelentős számban érkezett megjegyzések a
gazdasági válság negatív hatásaira, és arra, hogy ezeket az uniós intézményrendszer nem ismeri fel, és továbbra
is a válság előtti indikátorokat, mutatószámokat követelik meg a nyertesektől 5 éven át. Nehezményezték többen
az NFÜ és a közreműködő szervezetek nem pályázóbarát ügyfélszolgálatát, kapcsolattartását: „válaszok helyett
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Érdekes összevetni a kutatási eredményeket a Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. saját felmérésének
eredményeivel. [Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. saját közlése. A kutatási eredmények összefoglalása megjelent a
Világgazdaságban
/2009.12.02./]

http://www.vilaggazdasag.hu/kkv/kkv-hirek/nehezkes-draga-es-celszerutlen-a-kkv-finanszirozas-298345

A Start Zrt. (nem reprezentatív) felmérése azt mutatta összességében a támogatásnak akár 5-10 százalékát is
elérhetik a tranzakciós költségek. Ezeken belül kimagasló a pénzügyi (banki hitel, garancia) költségek aránya. Ezt
követi a pályázatíró díjazása, majd a pályázat megírásához, beadásához szükséges munkák elvégzése és az
igazolások beszerzése. A megkeresésükre választ adók a bürokráciát, adminisztrációs terheket említették a
legtöbbször a támogatási rendszer problémáinak a lassúság mellett. Az időtényezővel kapcsolatos felmérés azt
mutatja, hogy a leginkább időigényes feladatnak a pályázat előkészítése, megírása és benyújtása, valamint a
támogatási összeg lehívása bizonyult. A Start Zrt. saját felméréséből gyakorlatilag ugyan azok a problémák
köszönnek vissza, mint amit jelen kutatás is feltárt részletesen.

A tapasztalatok levonása az ÚMFT GOP pályázati rendszerében

A problémák felismerése a támogatási intézményrendszerben már nagyrészt megtörtént, ahogy a megoldások
kiötlése is. Így egy alacsony bürokrácia igényű, gyorsan elbírálható és bankgaranciát is csak korlátozottan igénylő
új pályázati kiírás típus jelent meg a 2007 után az ÚMFT GOP keretében. Ennek lényege, hogy gyakorlatilag
automatizálja a pályázatok elbírálását, kiszűrve ezáltal a szubjektív tényezőket, ezáltal szűkítve a korrupció
lehetőségét az elbírálás során. Azonban ennek a rendszernek is megvannak a hibái, a jól látható előnyei mellett.

Interjúkon alapuló kutatással arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a Gazdaságfejlesztési Operatív Program
2009-2.1.1/A. illetve a Közép-Magyarországi Operatív Program 2009-1.2.1/A. keretében kiírt „mikro-, kis- és
középvállalkozások technológia fejlesztése” pályázati konstrukciók megvalósítása során milyen gyakorlati
tapasztalatok merültek fel, melyek a fenti kiírások erősségei és gyengeségei, illetve, hogy a megvalósításban
érintettek mely pontokon látják javíthatónak a két kiírást.
Első lépésként elemeztük a pályázati kiírásokat, majd Répássy Lenóra és Somody Gábor interjúkat készített
kereskedelmi bankok (ERSTE, CIB, OTP) európai uniós irodavezetőivel és a MAPI Magyar Pályázatkészítő Iroda Zrt.
valamint az OTP Hungaroprojekt Kft. munkatársaival.

A 2007-2013-as időszakban az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretébe jelent meg a GOP-2.1.1 pályázat, illetve
ennek A, B és C fajtája. Az általunk vizsgált GOP-2009-2.1.1/A pályázati kiírás célja „a mikro-, kis- és
középvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésén, korszerűsítésén
keresztül”.
Általánosan a 2.1.1-es komponens céljairól megállapítható, hogy azok a stratégiai célok, melyek egy koherens
cél kialakításában kellettek volna, nem kerültek tisztázásra. Azaz egymást részben kizáró stratégiai célok vannak
jelen egymás mellett:
•
•
•

Hatásorientált cél: Az árbevétel-növekedés, az exportnövekedés támogatása
Eredményorientált cél: Helyi versenyképes KKV-hálózat megteremtése
Outputorientált cél: Gépbeszerzés, ahol a tervezett üzleti eredményekre a megvalósítás ellenőrzése során
kevésbé koncentrálnak
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GOP-2009-2.1.1/A pályázat alapvető jellemzőit a következőkben foglalhatjuk össze:
― Projekt célja a gépbeszerzés és az informatikai fejlesztés.
― Elnyerhető támogatási összeg: 1-50M Ft
― Felvehető előleg: maximum 40%.
― Elnyerhető támogatás mértéke: 60-70% lehet a leghátrányosabb helyzetű kistérségben, amennyiben a projekt
értéke nem haladja meg az 200.000.- EUR-t (kb. 53 millió Ft-ot), ami a „de minimis szabály” felső határa.
Minden más esetben 50%.
― Pályázat lefutási ideje: körülbelül 2 hónap
― Pályázók köre: gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók.
― Megvalósítás helyszíne: Magyarország területe, kivéve Budapest és Pest megye.
― Támogatható tevékenységek köre:
•
•
•
•

―

új eszköz, illetve gép beszerzése vagy 3 évnél nem régebbi használt eszköz vagy gép beszerzése,
információs technológia-fejlesztés: hardver, szoftver beszerzése,
honlap készítés,
minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása.

Elbírálás: automatikus, azaz a támogatást tartalmi értékelés nélkül ítélik oda. Csak formai és objektíven
követhető követelményeknek kell megfelelnie a pályázatnak. [www.nfu.hu Pályázati kereső /2009.12.05./]

A műszaki technológiai fejlesztéssel kapcsolatos pályázatok célcsoportja rendkívül széles, a kiírók a hazai KKV-k
több mint félmilliós táborát szólították meg a pályázattal. A pályázók nagy része egyszerű gépbeszerzést,
üzlethelyiség felújítást kívánnak megvalósítani, de a fejlesztéstől nem várják versenyképességük javulását. Ők a
szükséges gépcserékhez, az üzletmenet fenntartásához létfontosságú fejlesztésekhez nélkülözhetetlen tőkét
kívánják csupán pótolni a pályázattal. A pályázók kisebb hányada azok, akik a támogatás segítségével képesek
árbevételük, exporthányaduk növelésére. A támogatás vissza nem térítendő jellege is alakítja az előbbi
elvárásokat és célokat.
Megvizsgáltuk a GOP-2009-2.1.1/A „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése”, a GOP-2009-2.1.1/B
„Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” és a GOP-2009-2.1.1/C
„Komplex vállalati technológia fejlesztés” című pályázati kiírások közti különbségeket is.
Az elnyerhető támogatási összeg GOP-2009-2.1.1-es kiírások alapján az A, B és C kiírás szerint kategóriánként
növekszik:
A-nál 1-50M Ft
•
B-nél 20-150M Ft
•
C-nél pedig a legmagasabb 150-400M Ft.
Az elnyerhető támogatás mértéke az A-nál 60-70% lehet a de minimis felsőhatáráig, azonban minden más
esetben 50%. B típusúnál 50% általános esetben. C-nél pedig a három kategória szerint mikro- és kisvállalkozásnak
minősülő pályázók esetében 50%, középvállalkozásnak minősülő pályázók esetében 40%, nagyvállalkozásnak
minősülő pályázók esetében 30%.
A pályázók köre ugyanaz mindhárom esetben, azaz gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók.
Az A kiírás esetében a legújabb 2009-es november végétől pályázható formában azonban ezek közül azok
pályázhatnak, amelyek mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
A megvalósítás helyszíne minden esetben Magyarország területe, kivéve Budapestet és Pest megyét, melyre a
KMOP tükörpályázataiból lehet pénzt kérni.
A támogatható tevékenységek köre a 2.1.1/A keretében:
•

•
•

Új eszköz, illetve gép beszerzése vagy 3 évnél nem régebbi használt eszköz vagy gép beszerzése
Információs technológia-fejlesztés: hardver, szoftver beszerzése
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A 2.1.1/B keretében támogatható tevékenységek megegyeznek az A-val, azonban kibővül a következőkkel:
•
Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
•
Infrastrukturális beruházás
•
Gyártási licenc, know-how beszerzése
•
Piacra jutás, marketing akciók
•
Vállalati HR fejlesztés
•
Tanácsadási költségek
A 2.1.1/C pedig szinte mindenben megegyezik az előzővel, itt viszont az új eszköz, illetve gép beszerzésének
kategóriája nem tartalmazza a használt eszközök egyetlen formáját sem.
A projekt céljaként a 2.1.1/A-nál a gépbeszerzés és az informatika emelhető ki, míg a B és C esetében ez kibővül
ingatlanfejlesztéssel is.
Az interjús kutatás során megpróbáltuk feltárni az automatikus pályázati kiírások előnyeit, hátrányait, a visszaélési
lehetőségeket és javaslatokat kértünk a hibák kijavítására.
Erősségek
Csekély adminisztratív teher:
Mindegyik interjúalanyunk egyetértett abban, hogy a kiírások adminisztratív terhei olyan minimális terhet
jelentenek, amelyeknek valamennyi potenciális pályázó meg tud felelni. Az ilyesfajta terhek mértékére jellemző,
hogy a legnagyobb kihívást az pályázók számára a megfelelő árajánlat beszerzése jelentheti, egyebekben a
szükséges papírok beszerzése akár 24-48 óra alatt is megtörténhet, a kérelem benyújtásával kapcsolatos
adminisztratív teendőket pedig különös felkészültség, illetve pályázatíró cég bevonása nélkül is el lehet látni.
•
A kérelmek elbírálásának gyorsasága:
A támogatási kérelmek elbírálásáról az interjúalanyok kifejtették, hogy megfelelő adminisztratív kapacitások
kiépítése mellett könnyedén tartható az elbírálási határidő, a többi pályázati kiíráshoz képest pedig a vizsgált két
kiírás elbírálása „összehasonlíthatatlanul gyorsabb és egyszerűbb”.
•
A támogatás feltételei:
A pályázati követelményeket mindegyik interjúalanyunk vállalhatónak tartotta, arról számoltak be, hogy a cégek
2/3 - ¾ a két kötelezettségvállalás közül a nettó árbevétel garantálásával szemben a munkahelymegtartást
választotta, ez utóbbi tartotta vállalhatóbbnak. További könnyebbségként értékelték, hogy a kiírások olyan
kedvező biztosítékadási kötelezettséget írnak elő, illetve a biztosítékadás alóli mentesség körét olyan tágan
határozzák meg, amely miatt a KKV-k túlnyomó többsége mentesül a biztosíték megszerzésével kapcsolatos
többletköltségek alól, és ez jelentős mértékben megnöveli a kiírások elérhetőségét a vállalkozások számára.
•
A támogatás felhasználása:
A MAPI pályázatírói a támogatások felhasználásával kapcsolatos kérdésünkre válaszolva elmondták, hogy a
vállalkozások 80% fölötti arányban eszközbeszerzéshez kértek támogatást, a maradékot pedig jellemzően ITfejlesztésekhez (hardver- illetve szoftverbeszerzések) igényelték.
Összességében mindegyik interjúalany arról számolt be, hogy az adminisztratív terhek minimális mértéke, a nagy
támogatási intenzitás, a könnyen teljesíthető feltételrendszer, illetve az elbírálás gyorsasága miatt tökéletesen
érthető a két kiírás kiugróan magas népszerűsége.
•

Gyengeségek
Az adminisztratív kapacitások elégtelensége:
Egyes interjúalanyok kifejtették, hogy a MAG Zrt. súlyosan alábecsülte a két kiírásra jelentkező vállalkozások
számát, alig 5-6 munkatársuk végezte a kérelmek elbírálását, így 2009 nyarára volt olyan vállalkozás is, amely a
kérelem benyújtását követően csak 3-4 hónappal jutott a kért támogatáshoz. További problémaként
jelentkezett, hogy az előirányzott keret mindig gyorsan elfogyott, a 2009-es kiírás esetében három hónap alatt
•
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Felesleges adatközlési kötelezettség:
A MAPI pályázatírói elmondták, hogy noha a két pályázati kiírás adminisztratív terhei a többi pályázati konstrukció
hasonló terheivel összehasonlítva nagyságrendekkel kisebbek, a pályázati kiírás számos felesleges és értelmetlen
adatot követel meg a pályázóktól (pl. éves fénymásolópapír-, víz- vagy villamosenergia fogyasztás).
•
Támogatás tényleges gazdaságélénkítő hatása:
A CIB Bank vezető tanácsadója kifejtette, hogy „nem híve” a normatív alapú támogatásoknak, mivel azok
gazdaságélénkítő hatásával kapcsolatban negatív tapasztalatai vannak. Elmondta, hogy a kiírás annyira
kedvező, és az adminisztratív elvárások olyan egyszerűen teljesíthetőek, hogy az számos esetben átgondolatlan
támogatási kérelmekhez és ezek nyomán indokolatlan kifizetésekhez, gazdaságilag ésszerűtlen
eszközbeszerzésekhez vezethet. Véleménye szerint a normatív támogatások alapvetően politikai motivációjúak,
mivel aránylag kis erőfeszítések árán vezetnek jól kommunikálható kifizetési mutatókhoz, ezt a fajta támogatási
konstrukciót csak annak megelőzésére tartja alkalmasnak, hogy „beragadjanak” az ország uniós fejlesztési
támogatásai. A normatív jellegű támogatások létjogosultságát ezek ellenére elismeri, de azokat csak a KKV-k
fejlesztési igényeinek egy bizonyos, jól körülhatárolható körében tartja indokoltnak. A MAPI pályázatírói erre
reagálva elmondták, hogy akármennyire egyszerűen teljesíthetőek is a két pályázati kiírás feltételei, és
bármennyire vonzóak is a támogatási feltételek, az önrész jelentős, 30-50%-os mértéke kellő garanciát jelent arra,
hogy a pályázók megfontolt gazdasági lépések támogatásához vegyék csak igénybe a támogatásokat.
•
Kijátszható kötelezettségvállalások:
A kiírásokkal kapcsolatos visszaélésekről a CIB Bank vezető tanácsadója elmondta, hogy jellemző visszaélési
módszer az, amikor korábbi eszközbeszerzésre igényelnek a vállalkozások utólag támogatást, utólagos
számlabeszerzéssel. Valamennyi interjúalany beszámolt arról, hogy tényleges gazdasági tevékenységet nem
végző, kifejezetten a támogatási előlegek „lenyúlására” létrehozott gazdasági társaságok útján is történnek
visszaélések, ezzel kapcsolatban egyik interjúalany elmondta, hogy tudomása szerint ebben a témában már az
NFÜ és a MAG Zrt. is vizsgálatot folytat. Kérdésre válaszolva több interjúalany is beszámolt olyan különböző
visszaélési formákról, ahogy a munkahelymegtartás vagy árbevétel vállalásokat játsszák ki a cégek. Erre
vonatkozólag jól bevált gyakorlatokat említettek, amiket itt most a tippadás elkerülése végett nem kívánunk
ismertetni.
•

Összességében minden interjúalany arról számolt be, hogy a pályázati kiírások természetéből adódóan
korlátozott a negatívumok köre, a meglévő hiányosságok pedig viszonylag egyszerűen orvosolhatók.
Valamennyi interjúalanyunk egyetértett abban, hogy a legalapvetőbb javító változtatás mindezek mellett a
kiírások keretösszegeinek, illetve a kérelmeket elbíráló adminisztratív kapacitásnak a tényleges igények szintjére
bővítése jelentheti.
Összességében elmondható, hogy a GVOP 2.1.1. gyengeségeit és erősségeit a támogatási rendszer megfelelő
módon feltárta, és a tapasztalatait a rendszer jó irányú fejlesztésével próbálta beépíteni. Azonban a GOP 2.1.1.
esetében továbbra is vannak bizonyos hiányosságok, bár tény, hogy a korábbiakhoz képest lényegesen jobban
működő és átláthatóbb a rendszer. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az uniós támogatás bármennyi
bürokráciával, adminisztrációs teherrel és plusz munkával jár is, segíti a kis- és közepes méretű vállalkozások talpon
maradását és a válság okozta kihívásoknak való megfelelést.
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4.2.4 Kockázati tőke és egyéb tőkeforrások (üzleti angyal, JEREMIE)
4.2.4.1 Üzleti angyalról, kockázati tőkéről általában
Üzleti angyal olyan szakértelemmel, szaktudással rendelkező személy, aki tőkéjével beszáll, beruház valamilyen
induló, általában magasabb kockázatú illetve komolyabb költséggel járó innovatív vállalkozásba. A kezdeti
stádiumban segítik az induló vállalkozásokat, annak reményében, hogy az majd sikeres lesz néhány éven belül,
így részesedésüket magas felárral tudják később értékesíteni.
Ez azért fontos, mert ezek a magas kockázatú induló vállalkozások nem tudnak vagy csak nagyon magas
törlesztő részlet mellett tudnak forráshoz jutni; ezért is lehet komoly segítség egy-egy „üzleti angyal” tőkéje.
Ráadásul az „üzleti angyalnak” van elképzelése van arról, hogy mibe is szeretné pénzét befektetni, jobb esetben
tapasztalattal is rendelkezik, hogy a vállalkozás prosperáló lesz-e. [http://www.webcredit.hu/befektetoknek/ (2011. január
23.)]

Természetesen az „üzleti angyal” sem ugrik bele az ismeretlen vállalkozásba anélkül, hogy alaposan körül ne
járná annak hatásait, várható eredményét. Így kezdésnél magát a vállalkozói alapötlet működőképességét
vizsgálja, valamint feladata, hogy elkészítse/elkészítesse a megvalósíthatósági tanulmányt is. Ajánlott
tájékozódnia az üzleti partnerekről. A tapasztalat azt mutatja, hogy legalább kettő-húsz millió forintot (azaz
relatíve kis összegű kockázati tőkéről van szó) vagy annak megfelelő külföldi valutát fektetnek be, és ezért
cserébe nagy beleszólást várnak el a cég irányításánál.
Ugyanakkor az „üzleti angyal” szaktudása mellett magával hozza kapcsolati tőkéjét. Jobb esetben – a gazdasági
és társadalmi ismeretség mellett – bel és külföldi piacok elérhetőségét, piacra lépési lehetőséget hoz magával az
„angyal”.
Egyéb szempontok is megjelennek az „üzleti angyal döntésénél: érdekes módon az egyik ilyen a távolság, mint a
gazdasági működést befolyásoló tényező. Az üzleti angyal – tapasztalatok szerint – szereti a földrajzi értelemben
vett közelséget, a személyes találkozásokat, a helyszíni ellenőrzéseket elvégezni méghozzá komolyabb
időveszteség nélkül. Ehhez pedig elengedhetetlen a fizikai közelség. Ráadásul az „üzleti angyal” figyelembe veszi
a kedvezményezett személyiségét is, vagyis nem csak a projekt profittermelő képességét (szemben a
hagyományos pénzintézetekkel).
Éppen ezen tulajdonságok miatt, nem könnyű felkutatni az „üzleti angyalokat”. Még az internetes felületekből is
kevés található, ahol az induló vállalkozások és az „üzleti angyalok” találkozhatnak, megismerhetik egymás
elképzeléseit. Ugyanakkor mégis úgy gondoljuk, hogy ez lesz a kitörési pont a jövőben.
Ezt a megállapítást támasztja alá a Magyar Innovációs Szövetség egyik rendezvénye is, amely az üzleti angyalok
tevékenységéről szólt. Ők is arra a következtetésre jutottak, hogy az online megjelenés teszi lehetővé az
ismeretséget a kezdő vállalkozások, ötletek számára is.
És végül néhány gyakorlati példa, hogyan is néz ki ez az üzleti helyzet ebből az „üzleti angyal rendszer”
szempontjából hazánkban.
Először is, magának a vállalkozónak (tehát a kedvezményezetnek) el kell fogadnia azt, hogy ha pénzt kap
kölcsön (mint befektetést), akkor azért valamit cserébe fel is kell ajánlania. Esetünkben részesedést az üzletben,
vagyis a tulajdonosi hányadot. Ezt természetesen később meg illetve vissza lehet vásárolni, de az első időszakban
fontos ennek a helyzetnek az elfogadása. Meg kell érteni, hogy az „angyalnak” is érdeke a sikeres vállalkozás,
hiszen saját tőkéjét kockáztatja, így akár jól is járhat a kedvezményezett vállalkozó.
A mai hazai kockázati pénzek inkább, sőt elsősorban a már prosperáló, biztosabb, kiszámíthatóbb növekedési
potenciállal bíró cégekbe fektetnek be. Ugyanakkor a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület kimutatása
szerint ezeknek a nagyobb volumenű pénzmozgásoknak az értéke sem haladja meg a 60-at évente, ami igen
kevés, és nem sok jót ígér a kisebb forrásra várók számára. A küszöbértéknek számító 200 millió forintos (vagy a
korábban már említett 20 millió forintos) tőkeigény alatti vállalkozások számára tehát nem marad más, mint az
„üzleti angyal” segítsége.[http://www.hvca.hu/ (2011. január 21.)]
Az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ biztosít ma Magyarországon elsősorban olyan webes felületet,
amely segíti közelebb hozni a vállalkozókat az „üzleti angyalokhoz”. [http://www.innostart.hu/uzleti-angyal-halozat/uzletiangyal-klub (2011. január 22.)]

A nyugati, elsősorban angolszász világban sokkal nagyobb hagyománya van. Ott négyszer-tízszer annyit
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Ezzel szemben hazánkban az ezredfordulón (1999-2001 között) csak mintegy 150 ezer ember fektette pénzét
(átlagosan egy millió Forintot) vállalkozásba. Többségük azonban családi vagy baráti vállalkozásba helyezte
pénzét. És csak az internet széles körű elterjedését követően beszélhetünk a magyar „üzleti angyalok” hathatós
tevékenységéről. Az Innostart kutatása alapján a megkérdezett 16 üzleti angyal 78 vállalkozásba fektetett be
mintegy egy milliárd forintot. [http://www.nol.hu/archivum/archiv-440620 (2011. január 22.)]

4.2.4.2 JEREMIE

A Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (azaz a Közös Európai Források a Kis- és
Középvállalkozásoknak) programot azzal a céllal hozta létre az Európai Bizottság, hogy a piaci körülmények
között csak nehezen forráshoz jutó kkv-ket kedvezményes konstrukciók mentén támogassa.
Ez azért fontos, mert az európai gazdaság és foglalkoztatás gerincét szinte mindegyik tagállamban a kis- és
középvállalkozói szektor biztosítja. Ugyanakkor vannak olyan vállalkozások, akik nem rendelkeznek megfelelő
piaci múlttal, így még a fejlett pénzügyi és pénzintézeti struktúrákkal rendelkező tagállamokban is hátrányban
vannak versenytársaikkal szemben. Hátrányuk elsősorban a fajlagos tranzakciós költségekből, a meglévő
információhiányból vagy akár a beágyazottság, a kapcsolati tőke hiánya miatt keletkezhet.
A JEREMI program eszközei:
1.
Mikrohitel
2.
Kezességvállalás (portfolió garancia)
3.
Kockázati tőke
Mivel induló vállalkozásokról van szó, ezért ebben az esetben a kockázati tőke szerepe megkerülhetetlen.
Kockázati tőkéről beszélünk akkor, amikor egy (vagy még) bizonytalan megtérülést biztosító befektetésünk van.
Vagyis magas(abb) a kockázat, amiért a befektető természetesen magas(abb) hozamot vár el a vállalkozástól.
Rendszerint a résztulajdonosa lesz a vállalkozásnak, majd pár év múlva eladja részesedését (hasonlóan, mint a
korábban említett „üzleti angyal” mechanizmus).
A JEREMIE Program alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt. (továbbiakban MV Zrt.) forrásokat közvetít
kockázati alapok részére. Az alapkezelők feladata, hogy azt magánforrásból származó összegekkel egészítsék ki,
és ezt a „kevert” tulajdonosi hátterű kölcsöntőkét a vállalkozások felé elérhetővé tegye. A JEREMIE lényege
éppen abból áll, hogy nem célzott támogatást biztosít a kedvezményezettnek (eltérően az egyéb uniós
forrásoktól), hanem pénzügyi forrást nyújt kedvezményes feltételekkel.
A konvergencia régiókban az MV Zrt. részesedése a kockázati tőkealapból maximum 70 százalék lehet maximum
700 millió - 5 milliárd Forint értékben 10 éves futamidőre. A konvergencia régiókra vonatkozóan Közös Alap
Alprogramnak hívják ezt a kockázati tőke alapot. Erre a GOP-2009-4.3 Közös Alap Alprogram keretei között 30,5
milliárd Forintot hirdettek meg, amire 18 pályázó összesen 65 milliárd Forint értékben nyújtott be pályázatot.
A közép-magyarországi régióra az MV Zrt. egy önálló jogi személyiséggel bíró alapot hozott létre, a „CoInvestment Alapot”. Sajátossága, hogy tranzakciónként egyezik meg a partner befektetőkkel a befektetési
feltételekről. Hasonlóan, mint az előzőnél legfeljebb 70 százalékos MV Zrt. részesedéssel és 10 éves futamidővel
hozták
létre
a
Közép-Magyarországi
Régió
induló
vállalkozásai
számára.
[http://www.jeremieprogram.hu/kockazati_toke.html (2011. január 24.)] A KMOP-2009-1.3.3 Co-investment Alap
Alprogramon belül meghirdetett 4 milliárd Forintra 5 pályázat érkezett 20 milliárd Forint igényével. Vagyis mindkét
esetben óriási volt a túljelentkezés. Ez is mutatja a magyar tőkeakkumuláció hiányát a mindenkori
gazdaságtörténeti időszakban és az ezt a problémát orvosolni igyekvő források iránti igény nagyságát.
A kockázati alapok versenyeztetést követően kerülnek kiválasztásra. A versenyeztetés lényege, hogy az
alapkezelők minél jobb ajánlatot (vagyis minél olcsóbb és biztonságosabb kondíciókat) adjanak a fix hozamra és
a siker díjra. Az alapkezelők tendereztetésének köszönhetően a fix díj ezért nem lehet magasabb, mint a jegyzett
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Hogy a JEREMIE kockázati tőkebevonás miért lett volna kiemelten fontos a magyar induló cégeknek,
vállalkozóknak? Erre egy a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett 2009-es kutatás ad betekintést. Eszerint a
vállalkozásfinanszírozást az jellemzi többnyire Magyarországon, hogy a bankok, illetve nagyobb pénzintézetek
nem adnak forrást a teljes projektre, hanem csak annak egy – általában biztosabban - megtérülő részére.
Másrészről, a kkv-k sokszor napi szintű, operatív működése függ a külső források megszerzésének sikerétől. Az is
fontos szempont, hogy a drága banki finanszírozás az egyik legnagyobb gátló tényező a további vállalati
terjeszkedésben, mert mind a magas kamat és mind a tranzakciós költség kiszorító hatással bír a jövőbeni
beruházásokkal szemben. [Nagy, Sándor Gyula and Maroshegyi, Christopher (2010): An Evaluation of the EU’s initiative to
improve Hungarian SME growth and Access to Finance, Köz-gazdaság, 2010. Special English Language Issue, August, 2010. p. 113128]

Összességében tehát elmondható, hogy szükség van (lenne) egy jól működő JEREMIE programra az ország egész
területén. Ezt azért érdemes kihangsúlyozni, mert jellemző adat, hogy a programba bevont a kockázati tőke
alapok – szinte mindegyike - Budapesten (vagy szűk környezetében, agglomerációjában) található, és csak egyegy céget találunk Debrecenben és Székesfehérváron.
A programot összességében jó elgondolás mentén, kedvező kondíciós feltételekkel hozta létre az Európai
Bizottság. Ugyanakkor nem szabad elhallgatni azt sem, hogy amilyen nagy volt a várakozás a kkv szektor
finanszírozás könnyítésének bejelentésekor, amennyire szüksége lett volna a magyar kis- és középvállalkozóknak a
piaci kondícióknál kedvezőbb feltételekkel biztosított forrásokra, olyan nagy kifizetési késések, bürokratikus
akadályok jellemezték később a programot.
Éppen ezért reméljük a korábbi programok tapasztalatai és a kutatások eredményei ráirányítják a döntéshozók
és az irányító hatóságok figyelmét ezekre a problémákra.
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4.3. SZAKSZAVAK JEGYZÉKE

Addícionalitás:
A strukturális alapok felhasználásának egyik alapelve. Jelentése, hogy a strukturális alapok támogatásai nem
helyettesíthetik az adott ország fejlesztési forrásait, illetve hogy a tagállamoknak saját pénzeszközeikkel hozzá kell
járulniuk a közösségi támogatási rendszerhez. [www.nfu.hu /2008.03.21./]
Agenda 2000
A 2000-2006 közti pénzügyi időszak főbb irányelveit meghatározó dokumentum, amely mar figyelembe vette a
leendő bővítést, es elhatárolta számukra a megfelelő pénzügyi eszközöket.
Aquis communitaire
Az Európai Unió közös joganyagának (alapító szerződések es azok módosításai, csatlakozási szerződések,
rendeletek, irányelvek, ajánlások) összefoglaló elnevezése. A francia kifejezés jelentése: közösségi vívmányok.
Célkitűzés
Az Európai Unió 2007-13 közötti időszakban a regionális politikában három célkitűzést állított fel az egyes régiók
kohéziós támogatásaira vonatkozóan.
1. célkitűzés: Konvergencia célkitűzés (a strukturális alapok költségvetésének 81,9%-a), melyet az ERFA, az ESZA és
a Kohéziós Alap támogat.
Vásárlőerő paritáson számolt (NUTS II régió) GDP közösségi (EU25) átlag 75%- a alatt van;
phasing-out (statisztiaki hatás miatt), vagyis azon régiók, melyek az EU15-ök vásárlőerő paritáson számolt GDP
átlagának 75%-át nem érik el, de a (Románia és Bulgária nélküli) EU 25-ök 75%-át már meghaladják, kivezető,
fokozatosan csökkenő támogatást kapnak 2013-ig;
valamint az EU távoli régióinak támogatásai.
2. célkitűzés: Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (15,7%) keretében a legkevésbé fejlett régiókon kívül
eső ipari, városi és vidéki térségek számára van lehetőség a szerkezetváltást elősegítő regionális és
foglalkoztatáspolitikai programok támogatására. „Több és jobb munkahely”. Az 1. célkitűzésből „frissen” kikerült
régiók un. „phasing-in”, bevezető jellegű támogatásra jogosultak, ami az átlagosnál magasabb támogatási
szintet jelent. Minden a konvergencia célkitűzés alá nem eső régiót támogathat az ERFA és az ESZA
3. célkitűzés: Európai területi együttműködés (2,4%) a régi INTERREG program folytatása, azaz határmenti,
nemzetközi és interregionális együttműködés támogatása az ERFA-ból. Azon NUTS III régiók kaphatnak
támogatást, melyek belső vagy egyes külső szárazföldi ill. tengeri határon fekszenek (a tengeri legfeljebb 150 km
távolságra). [http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/general/ce_1083(2006)_hu.pdf
/2008.03.25./]

Egységes Monitoring Informatikai Rendszer (EMIR)
Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring
rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. Rendelet 15. §-ában meghatározott, a nemzeti
költségvetési, illetve nemzetközi támogatással megvalósuló programok figyelemmel kísérése céljából létrehozott
egységes számítógépes rendszer, amely kizárólagosan jogosult a programok monitoring adatainak gyűjtésére és
rendszerezésére. [az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi

megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.)
Korm. Rendelet 18. §]

Egységes Programozási Dokumentum
2000-2006 közötti időszakban az EU kohéziós politikájának 2. és 3. célkitűzésen belül a NUTS-II. támogatott régiók
esetében elkészített dokumentum. Ha az EU-támogatás kevesebb volt 1 milliárd eurónál, az 1. célkitűzés
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Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
A strukturális alapok legnagyobbika, létrehozásakor (1972) a fejlettségi különbségeket csökkentő legfőbb
eszköznek szánták. Az ERFA célja, hogy a régiók között mutatkozó egyenlőtlenségek kiküszöbölésével erősítse az
Európai Unió gazdasági és társadalmi kohézióját. Ennek érdekében az ERFA:
•
közvetlen beruházási támogatást nyújt a vállalkozások (főként a kkv-k) számára, mellyel fenntartható
munkahelyek megteremtését kívánja elősegíteni;
•
finanszírozza a kutatási és innovációs, távközlési, környezetvédelmi, energetikai és közlekedési infrastruktúrák
kialakítását;
•
pénzügyi eszközökkel (kockázatitőke-alapok, helyi fejlesztési alapok stb.) járul hozzá a regionális és helyi
fejlődéshez, valamint a városok és a régiók közötti együttműködéshez;
technikai segítségnyújtási intézkedéseket finanszíroz. [http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_hu.htm
/2008.03.21./]

Európai Szociális Alap (ESZA)
Az ESZA a foglalkoztatás javítását és a munkába állás esélyeinek növelését szolgálja az EU-ban. Az alap által
nyújtott támogatás a „konvergencia” és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésekre
használható fel.
Az ESZA a tagállamok tevékenységét az alábbi területeken támogatja:
•
a dolgozók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése: élethosszig tartó tanulási rendszerek
kidolgozása, a munkaszervezés innovatívabb formáinak kialakítása és terjesztése;
•
a munkakeresők, az inaktívak, a nők és a bevándorlók foglalkoztatáshoz való hozzáférésének elősegítése;
•
a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációjának erősítése és a munkaerő-piaci diszkrimináció elleni harc;
az emberi erőforrások fejlesztése az oktatási rendszerek reformja és az oktatási intézmények hálózatainak
létrehozása segítségével. [http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/fse/index_hu.htm /2008.03.21./]
Európai uniós támogatások
Az európai uniós támogatások több forrásból érkezhetnek. Ezek lehetnek a strukturális alapok, a Kohéziós Alap,
valamint ezek előcsatlakozási alapjai, továbbá a közösségi kezdeményezések és egyéb közösségi, belső politikák
tevékenységeit segítő alapok, ad hoc pályázatok. A jelen doktori értekezés esetében az európai uniós
támogatások alatt azon támogatásokat értem, melyek a Nemzeti Fejlesztési Terv alapján az operatív programok
intézkedésein keresztül kerülnek (kerületek) megpályázásra – ezek a strukturális alapokból érkező források jelentős
hányada – továbbá azon pénzeket, melyek a Kohéziós Alaphoz beadott magyar projektekre érkeznek. E
fogalomból kizárom és a doktori értekezés során nem vizsgálom a mezőgazdasági jellegű támogatásokat, azaz
az AVOP-ot és a közvetlen agrártámogatásokat.
Értékelés
A strukturális és kohéziós alapokból történő támogatás igénylése céljából benyújtott pályázatnak az értékelési
szempontrendszer alapján történő vizsgálata, a pályázatra vonatkozó részletes szakmai vélemény
megfogalmazása. [A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.)
TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 2. § (1) bek. d) pontja.]

Hatásosság
A támogatások felhasználásának hatékonyságánál bonyolultabb, jóval összetettebb megközelítést igényel a
hatásosság fogalma. A felhasználás hatékonyságát a projektszinten a támogatás hatására megtermelt
hozzáadott értékkel (kvalitatív megközelítés), programszinten a GDP hozzáadott növekedéssel lehet kifejezni,
melynek mérése mindkét esetben igen bonyolult módszertan kifejlesztését igényli. Ha például egy
(gazdaságfejlesztési) projektcsoport nem tud az iparági banchmarknál jobban teljesíteni, akkor annak
támogatása nem volt gazdasági szempontból hatásos, azaz felesleges volt.
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Intézkedés
Olyan eszköz, amelynek segítségével egy prioritást többéves keretben megvalósítanak, és amely lehetővé teszi
műveletek finanszírozását. Intézkedés a Szerződés 87. cikke szerinti bármely támogatási rendszer, valamint minden
olyan támogatás, amelyet a tagállamok által kijelölt szervek nyújtanak, továbbá a támogatási rendszerek vagy
előbb említett típusú támogatások bármely csoportja, és ezeknek bármely kombinációja, amelyek célja
megegyezik. [A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló a Tanács 1999. június 21-i
1260/1999/EK Rendelete 9. Cikk h) pontja]

Irányító Hatóság
A strukturális alapok lebonyolításában resztvevő szervezet, az operatív programok vezető szervei, felügyeli a KSzek munkáját, számos kérdésben döntési joga van. Minden OP-hoz, valamint a KTK-hoz is tartozik egy IH.
www.nfu.hu /2008.03.21./

Kedvezményezett
A projektet, illetve a központi programot végrehajtó, a támogatási szerződést kedvezményezettként aláíró
szervezet vagy magánszemély. [Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai
felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. m) pontja]

Kohézió
A DG Régió által összeállított területi kohézióról szóló 2004-es jelentés szerint a „területi kohézió az emberi
tevékenységek kiegyensúlyozott elosztását jelenti az Unió területén”. Tulajdonképpen annak az uniós célnak a
területre való alkalmazását jelenti, amely szerint a fejlesztés fenntartható és kiegyensúlyozott kell, hogy legyen.
Kohéziós Alap
A Gazdasági es Monetáris Unió kialakításának előmozdítására hoztak létre, hogy a fejletlenebb tagállamok is
képesek legyenek megtenni a szükséges lépéseket a GMU irányába. A Kohéziós Alap azon tagállamokat
támogatja, amelyekben az egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) alacsonyabb a közösségi átlag 90%ánál. Az alap célja, hogy csökkenjen ezen országok gazdasági és szociális lemaradása, és ezáltal stabilizálódjon
a gazdaságuk. A támogatások a „konvergencia” célkitűzésre irányulnak, így az alapra ugyanazok a
programozási, kezelési és ellenőrzési szabályok érvényesek, mint az ESZA-ra és az ERFA-ra. A 2007–2013-as
időszakban az alábbi országok jogosultak a Kohéziós Alap támogatására: Bulgária, Ciprus, a Csehországg,
Észtország, Görögország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia,
Szlovákia és Szlovénia. Spanyolország átmeneti támogatásban részesülhet, mivel egy főre eső GNI-je
alacsonyabb a 15 tagállamra számított közösségi átlag 90%-ánál. A Kohéziós Alap az alábbi területeken
finanszíroz tevékenységeket:
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztése, ezen belül olyan projektek, melyek az Unió által kijelölt elsődleges
fontosságú európai érdekeket szolgálják;
környezetvédelem, mely területen a Kohéziós Alap az energiafelhasználásra és a közlekedésre irányuló
projektekhez is hozzá tud járulni, amennyiben azok a környezetvédelem szempontjából egyértelmű hasznot
eredményeznek: energiafelhasználás hatékonysága, megújuló energiaforrások alkalmazása, vasúti közlekedés
fejlesztése, az intermodalitás támogatása, a tömegközlekedés fellendítése stb.
A Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatást a Tanács (minősített többséggel hozott) határozattal
felfüggesztheti, amennyiben egy tagállam túlzott államháztartási deficittel rendelkezik, és nem tesz lépéseket a
fennálló
helyzet
orvoslására,
vagy
intézkedései
eredménytelennek
bizonyulnak.
[http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_hu.htm /2008.03.21./]

Koncentráció
Mint a strukturális alapok felhasználásának egyik alapelve, egyrészt a rendelkezésre álló pénzeszközök
koncentrációját jelenti, másrészt azt, hogy ezeknek a pénzeszközöknek a legfejletlenebb területekre kell

47
Közösségi Támogatási Keret
2000-2006 közötti időszakban az 1. célkitűzés alá eső régiókra vonatkozóan volt szükséges elkészíteni. A KTK
megvalósítását az operatív programok szolgálták. Az egyes érintett tagállam által kidolgozott és az Európai
Bizottság által jóváhagyott dokumentum tartalmazta:
•
a kialakult fejlődési egyenlőtlenségek bemutatását,
•
az EU és az adott ország közös tevékenységének stratégiáját és prioritásait, a meghatározott fejlesztési
célkitűzéseit,
•
a várható következmények értékelését,
•
a pénzügyi tervet, mely minden egyes prioritásra és évre meghatározta a strukturális alapokból, az Európai
Beruházási Banktól és más pénzügyi eszközökből származó hozzájárulás pénzügyi eloszlását, valamint minden
alap esetében a rendelkezésre álló hazai közpénzekből és magánforrásokból származó hozzájárulást,
•
a program megvalósítását szolgáló intézményrendszer leírását.
Ha az EU-támogatás kevesebb volt 1 milliárd eurónál, az 1. célkitűzés esetében is Egységes Programozási
Dokumentum formájában kellett elkészíteni a fejlesztési tervet. [Kengyel Ákos: Kohézió és Finanszírozás, Akadémia Kiadó,
Budapest, 2008. 84-86.]

Közreműködő szervezetek
A strukturális alapok és a Kohéziós Alap kezelése során eljáró szervezet, a strukturális alapok esetén az irányító
hatóság által átruházott hatáskörben; (az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások
felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok
monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek. f)
pontja)
Monitoring
A források felhasználásának (pénzügyi monitoring), az eredményeknek és a teljesítményeknek (szakmai
monitoring) mindenre kiterjedő – többek között szabályossági, hatékonysági és célszerűségi – vizsgálata
rendszeres jelleggel projekt, illetve program szinten. [Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások

felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének
kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. g) pontja]

Monitoring Bizottság
Monitoring tevékenységet végző, elsősorban a program megvalósításában részt vevő partnerek képviselőiből
álló, önálló jogalanyisággal nem rendelkező testület (Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások
felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok
monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. h)
pontja.
Monitoring rendszer
A monitoring tevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, szervezetek és eszközök, valamint ezek
működtetése érdekében foganatosított intézkedések összessége. [Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring
rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. j) pontja]

Nemzeti Fejlesztési Terv
Helyzetelemzést, stratégiát a tervezett fejlesztési területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk
kapcsolódó pénzügyi források megjelölését tartalmazó dokumentum, amelyet a Magyar Köztársaság készít az
Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően a fejlődésben lemaradó régiók
fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítésére a kiemelt szükségletekre figyelemmel.
[Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről
szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. p) pontja, letölthető az NFÜ honlapjáról: www.nfu.hu]
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NSRK – Nemzeti Stratégiai Referencia Keret
A 2007-2013 közötti időszakban a fejlesztési terv hivatalos európai uniós elnevezése. A strukturális alapok általános
rendeletben lefektetett rendelkezések szerint a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Terv és Közösségi Támogatási Keret
helyét a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) váltja fel. Mindazonáltal a jelenlegi szabályozástól eltérően az
NSRK nem lesz a KTK-hoz hasonló menedzsment eszköz, és a támogatás mértékétől függetlenül minden
tagállamnak kell ilyet készítenie. Célja, hogy biztosítsa, hogy az alapok a Kohéziós Stratégiai Iránymutatásokkal
(Community Strategic Guidelines), valamint a nemzeti reformprogramokkal összhangban kerülnek felhasználásra.
Az NSRK-nak tartalmaznia kell tehát egy rövid stratégiai leírást és a programozást előkészítő referenciákat, a
kohéziós politika végrehajtásának koordinációjára vonatkozó rendelkezéseket. Az NSRK-t a tagállam fogadja el
és a Kohéziós Stratégiai Iránymutatások elfogadását (az általános rendelet elfogadását követő 6 hónapon belül)
követően három hónappal a Bizottság számára meg kell küldenie. A Bizottság és a tagállam megegyezésre kell
jusson az NSRK tartalmát illetően. Az operatív programok az NSRK-val egy időben is benyújthatók a Bizottságnak.
[www.nfu.hu/content/282 /2008.03.21./]

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)
Magyar jelentése „tervezési-statisztikai egységek rendszere” – az Unió közös regionális politikájának területi
egységei, összesen öt különböző szint meghatározásával.
Operatív program
Az Európai Bizottság által jóváhagyott és a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására vonatkozó, több évre
szóló intézkedésekhez kapcsolódó prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum. [Az Európai Unió

strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. Rendelet 2. § (1) bek. n) pontja ,letölthető az NFÜ honlapjáról: www.nfu.hu]

Partnerség
Két vagy több szervezet közötti, formális vagy informális megállapodásban rögzített együttműködési forma. Az
Unió által támogatott projektek esetében a tervezés-programozás, a finanszírozás, a megvalósítás (illetve a
monitoring es ellenőrzés) során kötelezően figyelembe veendő elv. Formái:
•
projektpartnerség – a pályázati projekt idején való együttműködés (konzorciumi partnerség vagy támogatói
partnerség)
•
intézményi partnerség – intézmények közötti együttműködés a projekt idején
•
stratégiai partnerség – együttműködés a projekt után is
•
komplex partnerség – szektorok közötti együttműködés a projekt idején. [www.nfu.hu /2008.03.21./]
Prioritás
A közösségi támogatási kerettervben vagy támogatásban elfogadott stratégia valamely prioritása; ehhez
rendelik hozzá az alapokból és egyéb pénzügyi eszközökből, valamint a tagállam megfelelő pénzügyi forrásaiból
származó hozzájárulást, továbbá a meghatározott célok összességét. [A strukturális alapokra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló a Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK Rendelete 9. Cikk h) pontja]

Program
Meghatározott célrendszer érdekében végrehajtandó feladatok és azok végrehajtására kidolgozott
keretfeltételek egysége. (Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával
megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének
kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. s) pontja)

Program- és projektszint
A támogatási rendszernek két szintjét különböztetem meg a projekt és a program szintjét. Ezek a szintek jól
körülhatárolhatóak. A projektszint jelenti azon megközelítést, mikor a pályázó vagy projektmenedzser
szemszögéből vizsgáljuk meg az adott problémát, míg a programszint jelenti azt a megközelítést, mikor a magyar
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Program kiegészítő dokumentum
A tagállam vagy az irányító hatóság által kidolgozott és szükség szerint felülvizsgált, a támogatási stratégia és
támogatási prioritások végrehajtásáról szóló dokumentum, amely intézkedésekre bontva tartalmazza a Tanács
1999. június 21-i 1260/1999/EK Rendelete 18. cikk (3) bekezdésében meghatározott elemeket. A dokumentumot
tájékoztatásul megküldik a Bizottságnak. [A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló a
Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK Rendelete 9. Cikk m) pontja]

Projekt-ciklus menedzsment, PCM
A projekt-cikluson alapuló menedzsment-módszertan, logikailag egymásra épülő tervezési, végrehajtási es
ellenőrzési lépések sorozata. Eredetileg az OECD dolgozta ki, de az Európai Unió is messzemenően preferálja
használatát, mert ennek révén közösségi szinten egységes gyakorlatot lehet kialakítani e téren. [www.nfu.hu
/2008.03.21./]

Projektmenedzsment ismeretek
A különféle szervezetek (vállalkozások, önkormányzatok, intézmények) folyamatosan változó működési
környezetben végzik a tevékenységüket. Ez a folyamatosan változó működési környezet arra készteti ezeket a
szervezeteket, hogy maguk is változzanak, azaz fejlődjenek. A fejlődés irányait a szervezeti stratégia határozza
meg, de megvalósításának eszközei a projektek. Így elmondható, hogy a szervezetek hosszú távú sikeres
működése a sikeresen megvalósított projekteken múlik. Ugyanakkor sokszor tapasztalható, hogy a
szervezetekben kezdeményezett projektek igen nagy hányada sikertelenül teljesül. Ennek meghatározó oka a
projektvezetésben való szakmai felkészültség hiánya. A sikeres projektek alapja a szakmailag megalapozott
projektkialakítás, a létrehozandó projekteredmény (a projektcél) egyértelmű megfogalmazása. Ehhez korszerű,
elméleti-módszertani megalapozottságú projektvezetési tudásra van szükség.
Programozási időszak
A strukturális alapok felhasználásának időkerete, mely biztosítja a támogatási rendszer kiszámíthatóságát. A 20002006 közti időszakot ugyancsak hétéves időszak követi, 2007-2013-ig.
Strukturális alapok
A Tanács által 2006. július 11-én elfogadott 1083/2006/EK rendelete alapján az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap.
Szabályszerűség
Egy projekt esetében akkor beszélhetünk a támogatás szabályszerű felhasználásáról, ha a projekt során
megvalósult a pályázatban vállalt és a támogatási szerződésben előírt tartalom és forma, megtörtént a projekt
előírt társfinanszírozása, a projekt összköltségével való elszámolás valamint a projekt megvalósítása a hatályos
magyar (számviteli, közbeszerzési stb.) és uniós (versenypolitikai stb.) előírásoknak megfelelően történt meg.
Támogatási Szerződés
A Kedvezményezett es a Közreműködő Szervezet közötti szerződés, melynek alapján – az Irányító Hatóság
jóváhagyása mellett – a támogatások kifizetése történik. [www.nfu.hu /2008.03.21./]
Technikai segítségnyújtás
Elkülönített keret, amelynek célja a Közösségi Támogatási Keret, az operatív program, valamint a Kohéziós Alap
projekt szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósításának segítése.
[A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVMPM együttes rendelet 2. § (1) bek. g) pontja.]

50
ÚMFT – Új Magyarország Fejlesztési Terv
Az ÚMFT a 2007-13-as uniós költségvetési időszakra vonatkozó (Magyarországon a második) nemzeti fejlesztési
terv magyar kormány általi, hivatalos elnevezése.
Prioritások
1. Gazdaságfejlesztés
2. Közlekedésfejlesztés
3. Társadalmi megújulás

4. Környezeti és energetikai fejlesztés
5. Területfejlesztés

6. Államreform
Az ÚMFT koordinációja és kommunikációja

Operatív program
Gazdaságfejlesztés OP (GOP)
Közlekedés OP (KOP)
Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)
Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP)
Környezet és energia OP (KEOP)
Nyugat-dunántúli OP
Közép-dunántúli OP
Dél-dunántúli OP
Dél-alföldi OP
Észak-alföldi OP
Észak-magyarországi OP
Közép-magyarországi OP
Államreform OP (ÁROP)
Elektronikus közigazgatás OP (EKOP)
Végrehajtás OP

Végső kedvezményezett
Olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a projekt hasznosítója, és a projekt
megvalósításának fizikai, műszaki vonatkozásaival foglalkozik. SAPARD esetében az a természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, amely a projektek végrehajtásáért
felelős.
[Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli
és ellenőrzési rendjéről 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 27.) pontja]
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