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Miért kell regionális / kohéziós politika? 

 

 EU: 4 régióból egynek alacsonyabb az egy lakosra 

jutó GDP-je, mint az EU átlagának 75%-a ! 

 

A regionális politika alapelvei: 

• szolidaritás, de egyben versenyképesség – a gazdasági és 
szociális kohézió támogatása az egyenlőtlenségek csökkentése 
érdekében 

• olyan potenciál létrehozása, amely segítené a régiókat a 
növekedés és versenyképesség elérésben 

 



Regionális 
politika 

Az Európai Unió 

kohéziós politikája │ 3 

 

 

 

         
                                                                                    
                  

Az EU kohéziós politikájának 
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Továbbra is maradtak fejlettségbeli  
különbségek az egyes régiók között 
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Structural Funds (ERDF and ESF) 
eligibility 2014-2020 

+ 
Cohesion 
Fund  
for MS with 
GNI per 
capita <90%  
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Célkitűzések, alapok 
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Célok 

Az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásának 

megalapozása az intelligens, 
fenntartható és befogadó növekedés 

eléréséhez 

 

Összpontosítás az eredményekre 

 

Az EU általi finanszírozás hatásainak 
maximalizálása 
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Eredményközpontúság 

Összpontosítás az eredményekre 

• Közös és programspecifikus indikátorok, 
jelentéskészítés, ellenőrzés és értékelés 

Teljesítmény-keretrendszer minden programhoz 

• Egyértelmű és mérhető mérföldkövek és célok 

Teljesítéshez kötött tartalék 

• 7% a nemzeti allokációkból (tagállamonként, 
alaponként és régiókategóriánként) 

Ex-ante feltételek 

• A befektetés hatékonyságához szükséges előfeltételek 
meglétének ellenőrzése 
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Átfogó befektetési koncepció: összhangban az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseivel 

• Koherencia a nemzeti reformprogramokkal 

• Koordináció: kohéziós politika, vidékfejlesztés, 
tengerpolitikai és halászati alapok 

• A célok és az indikátorok az Európa 2020 stratégia 
célkitűzései felé való haladást követik 

• Eredményesség: teljesítmény-keretrendszer bevezetése 

• Hatékonyság: az adminisztrációs kapacitás megerősítése, 
kevesebb bürokrácia 

Működési programok  
Partnerségi 
szerződés 

 Közös stratégiai keret (CSF) 
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Tematikus célkitűzések köre 

• Kutatás és innováció 

• Információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

• Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége  

• Haladás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell felé 

• Klímaváltozással kapcsolatos átállás, továbbá kockázatmegelőzés 

és -kezelés 

• Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság 

• Fenntartható közlekedés/szállítás, továbbá megoldások a főbb 

hálózati infrastruktúrák szűk keresztmetszeteire 

• Foglalkoztatás fejlesztése és a munkaerő mobilitásának támogatása 

• A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás 

• Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás 

• Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése 
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Less developed regions More developed regions 

60% 20%

Az erőforrások koncentrálása a maximális 
hatás érdekében 

Rugalmasság – a különböző régiók eltérő igényeihez illeszkedve 

Speciális intézkedések a konvergenciacél által korábban érintett régiók számára 

R&I+ ICT Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 

 

A KKV-k versenyképessége 

o 

Az ERFA befektetéseinek koncentrálása 

12%

44%

45%

15%

Transition regions 
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Európai Szociális Alap (ESZA)  

25%
22%

Az ESZA részesedése a kohéziós politika költségvetéséből 

 
 2014-2020  2007-2013 
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Kohéziós Alap 

Azoknak a tagállamoknak a támogatása, amelyekben az egy főre 

jutó GNI kevesebb az EU-27 átlagának 90%-ánál 

Befektetés a környezetvédelembe 

• Klímaváltozással kapcsolatos átállás és kockázatmegelőzés 

• Vízkezelés és hulladékgazdálkodás 

• Biodiverzitás „zöld” infrastruktúrák révén is 

• Városi környezet 

• Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell 

 

Befektetés a közlekedésbe és a szállításba 

• Transzeurópai szállítási hálózat (TEN-T) 

• Alacsony széndioxid-kibocsátású szállítási rendszerek és városi 

 közlekedés 



„Munkamegosztás”  
a Bizottság és a tagállam között 

• Decentralizált a végrehajtás: tagállam irányító hatóságai és 
közreműködő szervezetei 

• Nagyprojektek - Bizottsági döntés 

 

• Audit és ellenőrzés: közös menedzsment a Bizottság és tagállam 
között a józan pénzügyi menedzsment elvei alapján 

• Bizottság: menedzsment és ellenőrzési rendszerek meglétének és 
működésének ellenőrzése (kifizetések megszakítása, leállítása) 

• Tagállam: garantálja a funkciók szétválasztását,  eljárások 
kidolgozása (projekt kiválasztás, fellebbezés, kifizetések rendszere) 



Hogyan működik mindez a valóságban? 

• az EB jóváhagyta a tagállam által benyújtott Operatív 

Programot  

• Kijelölésre került:  

– az Irányító Hatóság  

– a Közreműködő Szervezet/-ek  

– az Igazoló Hatóság  

– az Ellenőrző Hatóság 
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Ütemterv 

2014 

 

Nov. 

2010 

 

2012 – 2013 

  

Márc. 

2012 

 

Okt. 

2011 

 

Jún. 

2011 

Márc. 

2010 

5. jelentés 

a gazdasági, 

társadalmi 

és területi 

kohézióról,   

valamint  

nyilvános  

konzultáció 

Az MFF  

és az új  

jogszabály-  

csomag 

elfogadása 

Hatálybalépés 

és a  

programok 

elfogadása 

Közös 

stratégiai  

keret (CSF) 

Javaslatok  

a kohéziós 

politikával  

kapcsolatban 

(2014–2020) 

A Bizottság 

javaslata  

többéves 

pénzügyi 

keretre (MFF) 

vonatkozóan 

Az Európa 2020  

stratégia 

elfogadása 



 

 

Röviden… 
 

•  

http://www.youtube.com/watch?v=ZnzVm3KsTRQ 
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Köszönöm a figyelmet! 

 

 InfoRegio: 

 ec.europa.eu/inforegio 

 

Kövess bennünket a Twitteren: 
@EU_Regional 

 

 
E-mail: eva-maria.szavuj@ec.europa.eu 
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