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Fekete Dávid: 

Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020-

as programozási időszakban 

 

Bevezetés 

 Európa történetében a városok hosszú évszázadok óta kiemelkedő szerepet 

játszanak. Közösségszervező, gazdasági, kulturális és tudományos potenciáljuk 

elvitathatatlan hatást gyakorolt a kontinensre. A városok a haladás, a fejlődés, az új 

innovációk kialakulásának helyszínei hosszú évszázadok óta. Az Európai Unió kohéziós 

politikájának éppen ezért egyik fontos eleme a városfejlesztés támogatása. A 

rendelkezésre álló közösségi források számtalan módon járulnak hozzá egy-egy 

metropolisz fejlődéséhez, legyen szó akár infrastruktúra-fejlesztésről, akár a szellemi 

javak gyarapításáról. 

 A városok az Európai Unióban is meghatározó szereppel bírnak. Az EU 

népességének 68%-a él nagyvárosi régióban, s ezek a területek adják az EU GDP-jének 

67%-át. Mindazonáltal a városokat sem hagyta érintetlenül a válság, sőt: bizonyos 

elemei koncentráltabban, erősebben jelentkeztek, így pl. a munkanélküliség, a 

szegregáció és a szegénység. További kihívást jelent a városok számára a gazdasági 

stagnálás, a demográfiai problémák kiéleződése, a klímaváltozás jelensége stb.20 Az EU 

kohéziós politikája támogatást jelenthet a városoknak a fenti problémák rendezéséhez. 

Mindezek alapján érdemes megvizsgálni, hogy a közelgő új EU-s támogatási 

ciklusban milyen új hangsúlyok, új kezdeményezések fogják jellemezni a kohéziós 

politikát a városok támogatásával kapcsolatban. A tanulmány célja, hogy sorra vegye és 

ismertesse a kohéziós politika városfejlesztést támogató új lehetőségeit a 2014-2020-as 

támogatási időszakra nézve. Az Európai Bizottság a jelenleg előkészítés alatt álló 2014-

2020-as programozási időszakban több új eszköz bevezetését is tervezi. Ezen tervezett 

eszközök az integrált fenntartható városfejlesztést tűzik ki célul. A tanulmányban 

bemutatásra kerülnek a tervezett új eszközök (pl. integrált területi beruházások, 

innovatív városfejlesztési akciók, városfejlesztési platform, közösség által irányított 

helyi fejlesztés stb.) illetve az azokkal kapcsolatos magyarországi lehetőségek. Az új 

eszközök bemutatása során megvizsgáljuk azok jelenlegi finanszírozási rendszerhez 

való viszonyát és esetleges előnyeit/hátrányait is.  

                                                           
20 Európai Bizottság: Integrált, fenntartható városfejlesztés. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_hu.pdf, 2. o. 
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Úgy véljük, hogy a téma aktualitása mellett jelentőségét az is mutatja, hogy a 

nagyvárosok a következő finanszírozási ciklusra már a tervezett új eszközök ismerete 

alapján kezdték meg a felkészülést, vagyis az integrált településfejlesztési stratégiájuk 

kidolgozását. 

"A tanulmány megírását és megjelenését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 azonosító 

számú, "Tehetséggondozási rendszer és a tudományos-képzési műhelyek fejlesztése a 

Széchenyi István Egyetemen" című projekt támogatta. 

 

A tanulmány az azonos projekt keretei között a Széchenyi István Egyetem Regionális és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának "Közép-Európa versenyképessége" c. kutatási 

témájában készült." 

 

Új hangsúlyok a kohéziós politikában 

 A 2014-2020. közötti programozási időszak támogatási rendszerének fő 

célkitűzése, hogy Európa gazdasága újra a fenntartható növekedés útjára lépjen. Mivel 

az európai szintű beruházások elsődleges forrásait a kohéziós politika egyes alapjai21 

jelentik, ezért az Európai Bizottság azok jobb összehangolását sürgeti az 

eredményesebb működés érdekében. A 2012. március 14-én kelt bizottsági szolgálati 

munkadokumentum az öt érintett alap felhasználásával kapcsolatos ún. közös stratégiai 

keret (KSK) elfogadását javasolta. A közös stratégiai keret célja, hogy növelje az 

összhangot az Európa 2020 stratégia szakpolitikai vállalásai és a kohéziós politika 

támogatásával megvalósult beruházások között.22 Az új megközelítés hangsúlyos eleme 

tehát a fejlesztési alapok erőteljesebb koordinációja. 

 A bizottsági javaslat hangsúlyozza, hogy a koordinált működés többféleképpen 

is megvalósulhat: akár az egyalapú programok szoros koordinációjával, akár többalapú 

programok végrehajtásával. Mindemellett természetesen szükséges az irányító 

hatóságok, a minisztériumok és a többi érintett szerv közötti szoros együttműködés, a 

pályáztatási folyamat egyszerűsítése (pl. egyablakos ügyintézés), továbbá esetleges 

                                                           
21 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap (KA), 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), Európai Tengerügyi és Halászati Alap (EHA) 
22 Európai Bizottság: Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, 
az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2014−2020 közötti közös stratégiai keretének elemei, Brüsszel, 
2012. március 14. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_hu.pdf,  3-4. 
o. 
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támogatásfelügyelő bizottságok felállítása.23 A Bizottság szerint a közös stratégiai keret 

eredményességét az integrált megközelítés alkalmazása nagyban segítheti.24 

 Mivel a kohéziós politika a jövőben az Európa 2020 stratégia végrehajtásában 

központi szerepet kell, hogy játsszon, ezért a Bizottság meghatározta azt a 11 tematikus 

célkitűzést25, melyek köré a tagállamoknak a támogatási igényeiket csoportosítaniuk 

kell. Ezek egyfajta beruházási prioritásokként működve meghatározzák a következő hét 

éves költségvetési időszak támogatható projekttémáit is.  

 

1. táblázat: Beruházási prioritások a 2014-2020-as támogatási időszakban 

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 

2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és 
e technológiák használatának és minőségének fokozása 

3. A kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása 

4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden 
ágazatban 

5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok 
megelőzésének és kezelésének elősegítése 

6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 

7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati 
infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása 

8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 

10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 
oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 

11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása az 
intézményi kapacitás és az ERFA végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási 
hatékonyság és közszolgáltatások megerősítése által, valamint az ESZA által 

                                                           
23 Uo. 8. o. 
24 Uo. 9. o. 
25 Európai Bizottság: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló 
egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. Brüsszel, 2011. 
október 6. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/erd
f/erdf_proposal_hu.pdf, 12-15. o. 
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támogatott intézményi kapacitásra és közigazgatás hatékonyságára irányuló 
intézkedések támogatása 

Forrás: Saját szerkesztés az Európai Bizottság: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete 

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló 

beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről. Brüsszel, 2011. október 6. alapján 

Látható, hogy a 2014-2020-as támogatási időszak beruházási prioritásai között 

számtalan olyan pont található, mely a városok fejlesztéséhez is szorosan kapcsolódik, s 

melyek megfelelő helyszínéül a város szolgálhat. Kiemelendő ezek közül a kutatás-

fejlesztés, továbbá az infokommunikációs terület, melyek jól szervezett 

kutatóközpontot, egyetemet, minőségi kutatói hálózatot feltételeznek, melyek hazai 

vonatkozásban gyakorlatilag kizárólag a nagyobb városokban állnak rendelkezésre. 

Szintén fontos kihívást jelent a városok számára a közlekedési rendszereik 

modernizálása, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a környezetvédelem elveinek 

folyamatos alkalmazása. Mindemellett a prioritások között számos olyan, a humán 

tényezőre alapozó pont van, mint pl. a társadalmi befogadás, az oktatásba való 

befektetés és a foglalkoztatás növelése, mely szintén alkalmazható megközelítéseket 

jelentenek a városok számára is. 

A következő finanszírozási időszakkal kapcsolatos újdonságok tárgyalásakor ki kell 

térni a partnerségi szerződések kérdésére is. A Bizottság javaslata szerint nemzeti és 

regionális szinten a partnerek kötelezettségvállalását partnerségi szerződésekben kell 

rögzíteni, melyek szorosan kapcsolódnak a nemzeti reformprogramokhoz és az Európa 

2020 stratégiához.26 

Az integrált fenntartható városfejlesztés 

 Az integrált fenntartható városfejlesztés koncepciója szerint a városfejlesztés 

terén sikereket csak integrált megközelítéssel lehet elérni, hiszen a városi problémák 

egyes dimenziói (környezeti, gazdasági, társadalmi, oktatási) egymáshoz szorosan 

kapcsolódnak. Így a városok fizikai megújításához hozzá kell kapcsolni az oktatást, a 

gazdasági fejlődést, a társadalmi befogadást és a környezetvédelmet segítő 

intézkedéseket. Mindezek sikeres végrehajtásához természetesen szükségeltetik a helyi 

lakosok, a civil társadalom és a helyi gazdasági élet szereplőinek a bevonása.27 

                                                           
26 Európai Bizottság(b) i.m. 3. o. 
27 Európai Bizottság(c) i.m. 2. o. 
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 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló tervezet felsorolja az alap által 

támogatott területeket, mely a K+F és innováció; éghajlatváltozás és 
környezetvédelem; kis- és középvállalkozásoknak nyújtott vállalattámogatás; 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások; távközlési, energetikai és 
közlekedési infrastruktúra; egészségügyi, oktatási és szociális infrastruktúra 
területei mellett külön nevesíti a fenntartható városfejlesztést.28 A fenntartható 
városfejlesztésre irányuló hangsúlyt több javaslat is alátámasztja, miszerint az 
ERFA-források legalább 5%-át fenntartható városfejlesztésre kell elkülöníteni, 
városfejlesztési platformot kell létrehozni a kapacitásnövelés és a 
tapasztalatcsere érdekében, továbbá el kell készíteni azon városok listáját, 
melyek integrált intézkedéseket hajtanak végre a fenntartható városfejlesztés 
érdekében.29 
 

Eszerint az alapból támogatni szükséges a városok urbanizált övezeteit 
érintő gazdasági, környezeti, éghajlati és társadalmi kihívásokra irányuló 
integrált intézkedéseket. A tagállamok feladata, hogy listát készítsenek azon 
városokról, melyek a fenntartható városfejlesztés érdekében integrált 
intézkedéseket hajtanak végre, továbbá, hogy meghatározzák az ilyen jellegű 
fejlesztésekre fordított indikatív összegek mértékét. A javaslat szerint a nemzeti 
szintű ERFA-források legalább 5%-át ilyen intézkedésekre kell fordítani, melyek 

                                                           
28 Európai Bizottság(e) i.m. 2-3. o.  
29 Uo. 6. o. 
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irányítása az ún. integrált területi beruházásokon keresztül valósul meg a 
városok közreműködésével.30 

 
Építeni szükséges a 2007-2013-as időszakban szerzett tapasztalatokra 

és erősségekre, s ezek felhasználására egy városfejlesztési platform keretén 
belül.31 A létrehozandó új szervezet célja, hogy erősítse a városok közti 
hálózatépítést, elősegítse az uniós szintű városok közti tapasztalatcserét. A 
platform résztvevőit az Európai Bizottság választja ki a partnerségi 
szerződésekben szereplő városok közül úgy, hogy a platform legfeljebb 300 
városra terjedhet ki, s az egy tagállamból résztvevő városok száma nem 
haladhatja meg a 20-at. A városok kiválasztásának szempontja azok 
népessége (figyelemmel a nemzeti városi rendszerek sajátosságaira), továbbá 
az integrált intézkedéseket tartalmazó stratégia megléte.32 

Szintén új elemként jelenik meg az integrált fenntartható városfejlesztés 

témakörében az ún. innovatív intézkedések lehetősége. Ezen program keretében az 

ERFA a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó, uniós jelentőségű új megoldásokat 

felvázoló kísérleti projektek és tanulmányok létrehozását támogatja. A rendelkezésre 

álló keretösszeg a teljes ERFA-forrás 0,2%-a, a támogatandó városokra az Európai 

Bizottság tesz javaslatot33. 

 

Az integrált területi beruházás 

                                                           
30 Uo.16. o. 
31 Uo. 8. o. 
32 Uo. 16-17. o. 
33 Uo. 17. o. 
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 Az integrált fenntartható városfejlesztés fontos új eszköze lehet 2014-től az 

integrált területi beruházás (ITB).34 Az ITB célja, hogy egy térség számára olyan 

intézkedéscsomagot biztosítson, melynek finanszírozása a különböző operatív 

programokból összehangolt, előre tervezhető módon történik. Ezáltal az ITB rugalmas 

mechanizmust tud nyújtani a területi stratégiák érvényre juttatása, a tematikus 

célkitűzések és azok földrajzi vetületei érvényesítése érdekében. Az ITB lehetőséget 

biztosít az egy vagy több operatív program prioritási tengelyeiből származó 

támogatások összekapcsolására és azok többdimenziós és ágazatokat átfogó 

beavatkozásokra való felhasználására. Így az ITB alkalmazásával két fontos cél is 

teljesülhet: egyfelől egy adott területhez kapcsolódó integrált stratégia megvalósítása, 

másfelől pedig az operatív programok átfogó végrehajtása.35 

 Az ITB kulcselemei tehát egy kijelölt terület és annak integrált területi 

fejlesztési stratégiája, az ahhoz kapcsolódó intézkedéscsomag és az irányító hatóságok 

részvétele. Az ITB tárgya lehet bármilyen, adott területi jellemzőkkel rendelkező 

földrajzi övezet, így pl. városkörnyéki, városi, nagyvárosi, város-vidéki, körzeti és 

régióközi szintű térség, vagy akár egy adott régión belüli, különálló földrajzi területek is 

(pl. kis- vagy közepes városokból álló hálózatok). Mindemellett az ITB felhasználható 

az Európai területi együttműködés keretében is, pl. határokon átnyúló városok esetében. 

A megvalósítandó intézkedéscsomag finanszírozása az ERFA, az ESZA és a Kohéziós 

Alap forrásain keresztül történhet, ugyanakkor nem kötelező mindegyik alap bevonása. 

A bizottsági ajánlás szerint azonban az ERFA és az ESZA együttes használata 

mindenképpen javasolt, hiszen ezek révén a fizikai infrastruktúra fejlesztése 

összekapcsolódhat a nem kézzelfogható beruházásokkal. Ki kell ugyanakkor emelni, 

hogy az ITB által lefedett területen további fejlesztések is végezhetők az egyes operatív 

programok támogatása révén, függetlenül a területet érintő ITB-től.36 

                                                           
34 Az angol kifejezés: integrated territorial investment, ezért a magyar szövegezésben elfogadott az ITI 
rövidítés használata is. Fordítástól függően találkozhatunk az integrált területi befektetés illetve az 
integrált területi beruházás kifejezésekkel is. 
35 Európai Bizottság: Az integrált területi befektetés. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_hu.pdf. 2.o. 
36 Uo. 2.o. 
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1. ábra: Az integrált területi beruházás 

felépítése

 

Forrás: Európai Bizottság: Az integrált területi befektetés. 4. o. 

 Az ITB-k végrehajtása során az Európai Bizottság kiemelt szerepet szán a 

városoknak. Eszerint az operatív programok irányító hatóságainak lehetőségük van arra, 

hogy a vezetési és megvalósítási feladatok egy részét vagy egészét a helyi hatóságokra 

vagy szervezetekre bízzák.37 Így egy város nem csak kedvezményezettként, hanem akár 

kvázi irányító szereplőként is működhetne egy ITB végrehajtása keretében.38 

 Az ITB kétségtelen előnye tehát, hogy átlátható, kiszámítható és ütemezett 

forráslehívást biztosít az érintett város számára. A települések így a következő 

finanszírozási időszakra nézve már most megkezdhetik a tervezést, s részletes, évekre 

lebontott fejlesztési stratégiák kidolgozásához foghatnak hozzá. Mindez hozzájárulhat a 

fejlesztések közötti szinergiák fokozottabb érvényesüléséhez, továbbá a városi 

költségvetési tervezés is könnyebbé válhat általa. Szintén pozitívum, hogy emellett a 

városok az operatív programokból továbbra is részesedhetnek, vagyis az ITB 

végrehajtása nem képezi további forráslehívás akadályát. Ennek gyakorlati alkalmazása 

                                                           
37 Uo. 3.o. 
38 Uo. 3. o. 



 
 

105

ugyanakkor problémákat vethet fel: elképzelhető, hogy egyes városok elkészítenek egy 

gazdaságfejlesztésre, közlekedésfejlesztésre, kutatásfejlesztésre vonatkozó ITB-t, 

melybe már nem fér bele pl. egy szociális városrehabilitációra irányuló rész, s attól 

tartanak, hogy az ITI több milliárd forintos támogatása mellett nem lesz esélyük 

további, ITB-n kívüli prioritásokhoz szükséges források lehívására. Szintén kérdéses, 

hogy a kormányzat mennyire enged szabad kezet a városoknak, vagyis él-e azzal a 

lehetőséggel, hogy az ITB vezetési és megvalósítási feladatainak egy részét vagy 

egészét átengedje a városok számára. 

A közösség által irányított helyi fejlesztés 

A közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD)39 alapkoncepciója nem 

ismeretlen a regionális támogatások felosztása területén. A koncepció fő elemei, így a 

területi jelleg, az alulról építkezés, az állami és magánszektor részvétele, az integráltság, 

az innovatív jelleg és a hálózatépítés mind olyan jellemzők, melyek ez EU regionális 

politikájában megtalálhatók, akár külön-külön, akár így összességében. A Bizottság a 

javaslat kidolgozásakor a LEADER program szemléletmódját vette alapul.40 

Ugyanakkor nem csak a vidékfejlesztéssel foglalkozó területeken találunk hasonló 

példákat: 1990. és 1993. között 33 városi kísérleti projekt indult az ERFA 10. cikke 

alapján, melyek célja az érintett városok megújítása, gazdasági és társadalmi 

kohéziójukat segítő szélesebb szakpolitikai kereten keresztüli tervezése volt. Szintén ide 

kapcsolódnak az ERFA által finanszírozott URBAN közösségi kezdeményezés 

projektjei, továbbá az ESZA költségeiből megvalósult EQUAL kezdeményezés 

programjai is.41 

 Az eddigi tapasztalatok alapján a bizottsági tervezet szerint a városok 

fejlesztésében is aktívabban kell alkalmazni a CLLD koncepcióját. Eszerint az öt KSK-

alap felhasználását is lehetővé kell tenni a CLLD keretében, hogy a régió alatti szintű 

területek helyi akciócsoportokat hozzanak létre, melyek bevonják a helyi köz- és 

magánszféra szereplőit, így pl. vállalkozókat, érdekképviseleti szövetségeket, társadalmi 

csoportokat (pl. kisebbségek, ifjúság), civil szervezeteket stb. Az irányításra nézve 

fontos kitétel, hogy a civil szervezeteket és a magánszektort képviselő partnereknek 

legalább 50%-kal kell rendelkezniük a döntéshozatali mechanizmusban, ugyanakkor 

egyik érdekcsoport sem birtokolhat a szavazatok 49%-ánál magasabb arányt. A javaslat 

                                                           
39 A kifejezés angol  megfelelője: Community-led Local Development. 
40 Európai Bizottság: Közösség által irányított helyi fejlesztés, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_hu.pdf. 5. o. 
41 Uo. 5. o. 
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fontos eleme, hogy a helyi fejlesztési stratégiáknak tartalmazniuk kell a 

területspecifikus helyi igényeket és lehetőségeket illetve hangsúlyt fektetnek az 

innovatív ötletekre, a hálózatépítésre és az együttműködésre, ezáltal lehetővé válik az öt 

KSK-alap egymáshoz kapcsolt és integrált felhasználása. A bizottsági javaslat szerint a 

CLLD által érintett terület népességének –az adott ország adottságaitól függően- 10000 

és 150000 fő között kell lennie.42 A helyi akciócsoport által kidolgozott helyi fejlesztési 

stratégiának tartalmaznia kell a terület pontos lehatárolását, továbbá a lakosságszámot. 

A stratégia kiindulópontját egy a terület fejlesztési szükségletein és lehetőségein alapuló 

SWOT analízis jelenti, mely alapján meghatározásra kerülnek a célkitűzések illetve egy 

konkrét cselekvési és pénzügyi terv.43 

 A CLLD tervezete számos ösztönző elemet tartalmaz annak széleskörű 

alkalmazása érdekében. Így azoknál az operatív programoknál, amelyeknél egy projekt 

a CLLD alkalmazásával kerül megvalósításra, az ERFA és az ESZA keretéből nyújtott 

maximális társfinanszírozási arány 10 százalékponttal növekszik. Az EMVA esetén a 

társfinanszírozás maximális mértéke 80-90%, míg az EHA esetében 75%.44  Vagyis, a 

CLLD alkalmazásával csökkenthető a pályázók részéről fizetendő önrész mértéke. 

Szintén az egyszerűsítést szolgálja az a javaslat, miszerint az olyan stratégiák 

megvalósításakor, melyek több programra terjednek ki, lehetőség lesz arra, hogy 

kinevezzenek egy ún. fő alapot. Ennek jelentősége, hogy a helyi fejlesztési stratégia 

működtetési és szervezeti költségei egységesen abból az alapból kerülnek 

finanszírozásra, függetlenül attól, hogy a stratégia finanszírozását több alap együttesen 

látja el.45 

 A CLLD alkalmazása elősegíti a közösségi irányítást azáltal, hogy növeli a 

közösségen belüli részvétel lehetőségét, továbbá erősíti a többszintű kormányzást, 

hiszen a helyi struktúrák felhatalmazást kaphatnak a programok irányítására, 

végrehajtására.46 A bizottsági javaslat szerint a CLLD különösen alkalmas eszköz lehet 

                                                           
42 Uo. 2-3. o. 
43 Európai Bizottság: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közös Stratégiai Kerethez 
tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. Brüsszel, 2012. március 14. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation/gen
eral/general_proposal_hu.pdf. 51-52. o. 
44 Európai Bizottság(f) i.m.  4. o. 
45 Uo. 4. o. 
46 Uo. 3. o. 
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a városi, vidéki, halászati területek közötti kapcsolatok fejlesztésére. A tagállamok 

számára feladat, hogy partnerségi szerződéseikben szerepeltessék, mely területen, 

milyen programok valósulhatnak meg a CLLD keretében, továbbá azok előkészítésére 

szükséges a helyi közösségek felkészítése és kapacitásbővítése. Míg az EMVA esetében 

kötelező, az ERFA, ESZA, EHA esetében opcionális a CLLD alkalmazása.47 

 Látható, hogy a CLLD szemléletében, felépítésében nagyban hasonlít az ITB-re: 

egyik legfőbb közös jellemzőjük, hogy lehetővé teszik a többalapú programok 

megvalósítását, vagyis hogy egy projekt jól tervezetten, több KSK-alap együttes 

felhasználásával valósulhasson meg. Finanszírozási szempontból ugyanakkor a CLLD 

kedvezőbb konstrukciót jelent, hiszen növeli a társfinanszírozási arány mértékét. 

Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy a városok önmagában emiatt az előny miatt nem 

feltétlenül fogják a CLLD-t választani: a városok számára ugyanis gondot jelenthet a 

projekt irányítása, hiszen az irányító szervben nem kerülhetnek többségbe. Ez azt is 

jelentheti, hogy a szakmai előkészítő munkát, továbbá a végrehajtást a nagy szakmai 

tapasztalattal rendelkező városi szervezetek végeznék, viszont a döntéshozatalban nem 

látnák biztosítottnak többségüket. Vagyis a városok vonakodhatnak a CLLD 

alkalmazásától, amennyiben nem találnak számukra megbízható partnereket. További 

gondot jelenthet számukra, hogy a túl sok partnert, szereplőt bevonó kezdeményezések 

összefogása komoly nehézségeket jelenthet és meglehetősen nagy energiákat emésztene 

fel. 

A partnerségi szerződés 

A már említett partnerségi szerződés fontos szerepet játszik a városok 

támogatási rendszerével kapcsolatos újdonságok gyakorlati megvalósításában. A 

partnerségi szerződésekben a tagállamok rögzítik azokat a vállalásokat, terveket, 

melyek szorosan kapcsolódnak az új eszközök alkalmazásához. Fontos hangsúlyozni, 

hogy az uniós támogatások nemzeti szintű indikatív felosztását is szerepeltetni kell a 

szerződésekben: így a tagállamok meghatározzák, hogy az adott fejlesztési ciklusban, 

évenként, KSK-alaponként és tematikus célkitűzésenként mekkora összegeket szánnak 

az integrált fenntartható városfejlesztési projektekre.48 

A partnerségi szerződések emellett tartalmazzák az egyenlőtlenségek és 

fejlesztési szükségletek elemzését, melyeknek összhangban kell lenniük a 11 tematikus 

célkitűzéssel, továbbá az országspecifikus ajánlásokkal. A végrehajtandó programok 

                                                           
47 Uo. 6. o. 
48 Európai Bizottság (d) i.m. 39-40. o. 
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előzetes értékelése és a várt főbb eredmények feltüntetése szintén kívánatos, hiszen 

azokkal támasztható alá az alapok pénzügyi forrásainak indikatív elosztása. Magában 

foglalja azokat a mechanizmusokat, melyek a KSK-alapok és azokon belüli programok 

integrált felhasználását biztosítják, különös tekintettel az integrált megközelítésre. 

Szintén a szerződésekbe foglalják a tagállamok az eredményes végrehajtáshoz 

szükséges rendelkezéseket, így a hatóságok igazgatási kapacitásának esetleges 

megerősítését, a meglévő elektronikus adatcsere-rendszerek értékelését, azok 

továbbfejlesztését. 49 

Összegzés 

 A tanulmányban megvizsgáltuk az Európai Unió kohéziós politikájának azon 

tervezett új elemeit, melyek a városfejlesztést szolgálják. Látható, hogy a 2014-2020-as 

költségvetési időszak egyik fontos eleme lesz az integrált fenntartható városfejlesztés 

támogatása, mely a városokban jelentkező problémák összehangolt megoldását vetíti 

elő. A bizottsági tervezetek erőteljesen fókuszálnak a támogatási alapok integrált, 

komplex felhasználására, s azok koordinációjára. A közös stratégiai keret kialakítása és 

a hozzá kapcsolódó új megoldások a jövőben elősegíthetik az EU-források hatékonyabb 

és összehangolt lehívását. Szintén a városfejlesztés hangsúlyos megjelenését mutatja, 

hogy az ERFA források 5%-át erre a célra kell fordítani a következő támogatási 

időszakban. 

 Elmondható, hogy az integrált fenntartható városfejlesztést támogató új 

eszközök, így különösen az integrált területi befektetés és a közösség által irányított 

helyi fejlesztés koncepciója számottevő előnyöket rejt magában a városok számára: 

mindkettő esetén lehetséges az adott terület számára az EU-források előre látható, 

ütemezett módon történő lehívása. Ezáltal egy hosszú távú, integrált stratégia 

finanszírozása egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá válik a városok számára. Hangsúlyozni 

kell, hogy ez a megoldás abban is előnyös a kedvezményezett számára, hogy évekre 

előre fel tud készülni az egyes projektek önerejének biztosítására, s ezáltal a saját 

erőforrásai beosztására. Számtalan bizonytalanság jelentkezik ugyanakkor az új 

kezdeményezésekkel kapcsolatban, pl. a városok esetleg bizalmatlanok lehetnek azok 

irányába, attól félve, hogy nyertes ITB illetve CLLD esetén egyéb fejlesztéseikre 

kevesebb forrás jut majd az operatív programokból. Szintén tisztázásra vár, hogy egy-

egy integrált projekt mekkora költségvetéssel kell, hogy rendelkezzen. 

                                                           
49 Uo. 40. o. 
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 A bizottsági tervezetekből kiolvasható, hogy a korábbinál nagyobb hangsúlyt 

kívánnak fektetni a különböző szereplők, érintettek aktív bevonására. Ez a tendencia 

üdvözlendő, ugyanakkor kétségtelenül bizonytalanságot is rejt magában: elképzelhető, 

hogy a kormányzat nem szívesen engedi ki kezéből az irányító hatósági szerepkört egy 

ITB esetén az érintett város javára, mint ahogy a város is vonakodhat egy CLLD 

kialakításával kapcsolatban, annak sokszereplős irányításában betöltött kisebbségi 

szerepe miatt. 

 Szintén új hangsúlyt kap a tervezetek révén a város és térsége együttműködése, 

mely számtalan prioritás, így a közlekedés, helyi gazdaságfejlesztés, munkaerő-

mobilitás ösztönzése stb. mentén valósulhat meg, s a nagyvárosi/középvárosi régiók 

további erősödéséhez vezethet. Egy várostérségi ITB végrehajtása mind a város, mind 

pedig vonzáskörzete számára számottevő előnyökkel járhat. 

Összegzésként elmondható, hogy a városok számára az Európai Unió kohéziós 

politikája számtalan új fejlesztési lehetőséget rejt magában a 2014-2020-as 

finanszírozási időszakban, melyek ismerete elengedhetetlen feltétele lesz a 

városfejlesztés gyakorlati megvalósításának. Éppen ezért kívánatos, hogy a hazai 

városok is megkezdjék a felkészülést a következő időszak pályázati lehetőségeire a 11 

nevesített beruházási prioritás mentén, és olyan stratégiákat dolgozzanak ki, melyek 

fokozottan alkalmasak a kínált új eszközök felhasználására. Mindehhez szükséges az 

érintettek bevonása, így a városok mellett a helyi gazdasági (városi közműcégek), 

tudományos (felsőoktatási intézmények) és kulturális élet (színház, múzeum, könyvtár) 

szereplőinek közreműködése, hogy valóban integrált városfejlesztés valósulhasson meg 

a következő támogatási időszakban. 

 
A szerző okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző, a SZE RGDI hallgatója.  
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