.

TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 3.

Térségileg integrált fejlesztések

Budapest
2012

1

.

Sorozatszerkesztő:
Szerkesztőség:
Borítóterv, arculat:
Nyomdai munkák:
ISSN:

Dr. Czene Zsolt és Dr. Péti Márton
Makár Sándor, Varga Zoltán, Horkay Nándor,
Kajdi Ákos, Radnóti Gergely, Jakab Csaba,
Magócs Krisztina, Sain Mátyás, Márton György
Sain Mátyás
Sprint Nyomdaipari Kft.
2061-4853

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megbízásából és támogatásával.
Felelős vezető: Kajdi Ákos főosztályvezető
Témafelelős: Radnóti Gergely, Makár Sándor
E lapszám tartalmának összeállítását és a megjelenéssel kapcsolatos feladatok
koordinálását a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
(VÁTI) látta el.
A lapszám felelős kiadója: Barta-Eke Gyula ügyvezető igazgató
Felelős vezető: Péti Márton irodavezető (VÁTI Stratégiai Tervezési és
Vidékfejlesztési Iroda)
Témafelelős: Jakab Csaba
A lapszámot szerkesztette:
A lapszámot szerzői:

Közreműködött:
Szakmai lektorok:
ISBN:

Dr. Péti Márton, Jakab Csaba, Sain Mátyás
Dr. Péti Márton (Bevezető, 1.1., 1.2., 2.7., 2.8.),
Jakab Csaba (Bevezető, 2.7., 2.9.),
Márton György (1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 3.3.),
Magócs Krisztina (1.3., 1.4., 2.4., 3.4.),
Sain Mátyás (Bevezető, 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.),
Nagy András (2.6.), Radvánszki Ádám (2.8.),
Tomay Kyra (2.5., 3.6.), Hoffmann Csilla (3.5., 3.7.)
Gutpintér Júlia, Török Lívia
Horkay Nándor és Salamin Géza
978-963-7380-31-0

© NFM, VÁTI Nonprofit Kft., Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

2

.

Tartalomjegyzék
Bevezető .................................................................................................... 5
Térségi integráció – miért éppen most? ................................................................ 5
Kinek szól a kiadvány? ............................................................................................. 6
A füzet felépítése és használata............................................................................... 8
Az integráció fogalma ..............................................................................10
Mitől integrált egy fejlesztés? Integrációs elvárások és típusok .......................10
Mitől térségi és mitől térségileg integrált egy fejlesztés? ...................................13
A térségi integráció haszna ....................................................................................16
A térségi integráció megvalósításának kockázatai, problémái..........................18
A térségi integráció jellemző területei ..................................................................19
Térségi integráció a jelenlegi programokban és szakpolitikákban .........23
Térségi integráció érvényesítése a hazai kohéziós politikában (ÚMFT) ........23
Támogatási eljárásrend átalakítása – a tárgyalásos eljárás bevezetése .............28
A hatékony térségi programmenedzsment feltételei .........................................33
A hazai vidékfejlesztési politika elemei................................................................37
A hazai várospolitika és az integrált városfejlesztési stratégia..........................39
Hazai területfejlesztés korábbi forrásainak térségileg integrált felhasználása 43
A területi kohézió hazai és európai gondolata....................................................45
A Területi Agenda és a kohéziós politikai reform hazai üzenetei ...................49
Az EU-n kívüli szervezetek térségileg integrált fejlesztési tevékenységeinek
jellemzői....................................................................................................................51
A térségi integráció bemutatása példákon, esettanulmányokon keresztül .....57
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási programja.................57
TÁMOP 5.1.3. – Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők
integrációjáért ..........................................................................................................65
Térségi integráció érvényesülése a Dél-dunántúli Operatív Program példáján...69
Az Európai Unió LEADER programja ..............................................................75
RFSC – Európai Referenciakeret a Fenntartható Városokért .........................84
Urbact Local Support Group................................................................................87
A Holland településtervezési rendszer gyakorlata az Arnhem-Nijmegen
városrégió tapasztalatai alapján .............................................................................92
Rövidítések jegyzéke ................................................................................99
Felhasznált és ajánlott irodalom............................................................. 102

3

.

4

Bevezető

Bevezető
Térségi integráció – miért éppen most?
Területfejlesztési füzetek sorozatunk jelenlegi lapszáma a különböző ágazati
tevékenységek területi összehangolásával foglalkozik. Ez több szempontból is
egy igazi örökzöld téma. Egyrészt az ágazati fejlesztések integrációja a
fenntartható fejlődés fogalmának megjelenésével, a 1990-es évek elejétől,
folyamatosan jelen levő elvárás. Másrészt a térségi integráció az 1990-es évek
végén megújult területfejlesztésünk egyik alapfeladata is.
Gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy hiába emlegetjük sokat e
fogalomkört, bőven van még tennivaló annak érdekében, hogy a közszféra
fejlesztései a térségekben harmonikusan illeszkedjenek egymáshoz. Sokat kell
még fejlődni, mind a támogatáspolitikai és szabályozási gyakorlat, mind az egyes
projektek megvalósítása terén.
A térségi integráció régi és jól ismert szándékának azonban több, nemrég
megjelent illetve újrafogalmazott nemzetközi fejlesztéspolitikai kezdeményezés
is különös aktualitást ad. Első helyen az Európai Unió 2014–20-as fejlesztési
ciklusára vonatkozó, frissen megjelent tervezeteit említhetjük, melyek szorgalmazzák,
hogy több újszerű, a helyi és térségi integráción alapuló fejlesztési eszköz
kerüljön bevezetésre a jövőben. Mindez következik az EU Kohéziós
Politikájának elmúlt években kibontakozó reformelképzeléseiből is. Ezek közül
kiemelhető a különböző helyi adottságokra szabott, és a beavatkozásokat térségi
szinten együttesen kezelő ún. helyi/térségi alapú (angolul: place-based) fejlesztési
megközelítés fogalmának bevezetése. Megemlíthetjük még a területi kohézió
gondolatát is, mely a Lisszaboni szerződés óta helyet kapott az EU közösségi
politikáinak céljai között. Ez a cél, bár több különböző meghatározása is létezik,
minden esetben kiterjed a térségi alapú integrációs megközelítések
elterjesztésére.
A térségi integrációt deklaráló legfrissebb, az EU tagállamai által közösen
jegyzett dokumentumokat egyébként éppen a Magyar EU Elnökség
munkájának eredményeként, 2011. év első felében fogadták el: az Európai Unió
tagállamainak területfejlesztését felelős miniszterei által aláírt Területi Agenda
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2020 (TA2020), valamint a várospolitikáért felelős főigazgatók által jegyzett
Budapest Kommüniké1.
Térségi integrációt alapvetően azért érdemes végezni, mert így az egymással
szembemenő beavatkozások száma csökkenhet, az egymást támogató
cselekvéseké nőhet. Így a fejlesztési erőforrások hatékonyabban
hasznosulhatnak, a fejlesztések hasznossága nagyobb lesz, több szereplőt
érhetünk el (az integráció hasznát bővebben is tárgyaljuk a későbbiekben).
Mindez – hogy ugyannyi vagy kevesebb erőforrásból minél értékesebb
fejlesztéseket valósítsunk meg – különösen fontossá válik napjainkban. A
globális pénzügyi válság miatt ugyanis a közfejlesztési források drasztikusan
lecsökkentek, még az EU 2014–20-as fejlesztési kilátásai is a korábbiaknál
alacsonyabb magyarországi pénzügyi kereteket irányoznak elő.
A térségi integrációra tekinthetünk úgy is, mint egy tervezési-fejlesztési
módszertani keretre, mely igazán sikeres csak más módszertani megközelítések
együttes alkalmazásával lehet. Másrészt vannak olyan fejlesztési témák, melyek
egyszerűen nem nélkülözhetik a térségi integrációt. Ebből a szempontból
érdemes megemlítenünk, hogy a Területfejlesztési füzetekben korábban tárgyalt
témák is szoros összefüggésben állnak a térségi integrációval. A bevonáson,
részvételen alapuló közösségi tervezési2 megközelítés rengeteget tehet az
integrációért. A helyi gazdaságfejlesztés3 pedig önmagában is egy olyan tárgykört
képvisel, amely nagyon erős helyi/térségi alapú integrációt követel meg.

Kinek szól a kiadvány?
A Területfejlesztési füzetek sorozat küldetéséhez híven, e lapszámmal is szólni
kívánunk a területfejlesztés, a vidékfejlesztés és a fejlesztéspolitika napi
gyakorlatában – az önkormányzatok, civil és gazdasági szervezetek projektjein –
dolgozó kollégáinkhoz. A megcélzott olvasói körben az eddigi lapszámokhoz
képest markánsabban vannak jelen a politikai döntéseket előkészítő, az
államigazgatás magasabb szintjeihez kötődő munkaköröket betöltő
szakemberek. A témánk – az integráció – ugyanis csak akkor lehet igazán
sikeres, ha nem csak a „terepen” – az egyes projektek, települések szintjén –

Budapest Communiqué on European Urban Areas Facing Demographic and Climate Challenges by the
Directors General responsible for urban development, Budapest, 2 May 2011
2 Segédlet a közösségi tervezéshez (Területfejlesztési füzetek 1.), NFGM-VÁTI Nonprofit Kft., Budapest, 2010
3 Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok (Területfejlesztési füzetek 2.), NFM-NGMVÁTI Nonprofit Kft., Budapest, 2010
1
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próbálják megvalósítani, hanem ha e „terepi” kezdeményezéseket támogató
központi/kormányzati fejlesztések is lehetővé teszik, sőt ösztönzik az
integrációt. E téren pedig még jelentős lemaradásban vagyunk. Szerencsére
azért már léteznek jó példák is, melyek közül a kötetben néhányat be is
mutatunk.
Természetesen a központi területfejlesztési, támogatáspolitikai és
fejlesztéspolitikai integrációs kezdeményezések sem vezethetnek sikerre
önmagukban, ha nincs a téma iránti elkötelezettség a kedvezményezettek, a
projektgazdák oldalán. Sőt érdemes azt is megjegyezni, hogy a „terepi”
szereplők – azaz az önkormányzatok, nonprofit és gazdasági szerveztek
projektjein dolgozó munkatársak – átgondolt, stratégiailag felépített integrációs
erőfeszítései akkor is sikeresek lehetnek, ha a központi támogatáspolitikai
környezet nem kifejezetten támogatja az integrációt. Erre vonatkozó példákat is
olvashatunk a Területfejlesztési füzetek jelen kötetében.
E lapszámmal ösztönzünk mindenkit, hogy a maga szintjén,
kompetenciáin belül gondolkodjon térségileg integrált fejlesztésekben. A
Területfejlesztési füzetek térségi integrált fejlesztésre fókuszáló legújabb kötete
ajánlható a terület- és településfejlesztés, a vidékfejlesztés és a fejlesztéspolitika
minden szereplőjének, függetlenül attól, hogy a közszférában vagy a
piacorientált szervezetnél tevékenykedik, illetve hogy ágazati vagy kimondottan
területi célú – vagyis területfejlesztési, területrendezési – beavatkozásokban
érintett.
A (szak)politika formálásában érintettek jelentik az egyik célcsoportot,
jelesül a közszféra döntéshozói pozícióban lévő szakemberei illetve a
döntés-előkészítésben részt vevő munkatársak (minisztériumokban, ágazati
és regionális ügynökségekben, a területfejlesztés intézményrendszer
különböző területi szintjeinek szervezeteiben dolgozók).
Ugyancsak számottevő olvasói körre számítunk az önkormányzati
szférából, hiszen a térségi integrációk látható illetve a kívülállók számára
legkönnyebben beazonosítható szereplőit éppen a városi és egyéb
települési, valamint a megyei önkormányzatok jelentik. A térségi integrált
fejlesztések Magyarországon való elterjedése elképzelhetetlen anélkül, hogy
ennek a szférának képviselői, döntéshozói, területfejlesztési szakemberei ne
legyenek megfelelő szemléletformáló információkkal ellátva.
Végül, de természetesen nem utolsósorban – sőt egyenrangú félként – a
civil szféra szereplői illetve a magánszféra képviselői, beruházói is
haszonnal forgathatják ezt a füzetet. Bármiféle térségi integrációs terv
kudarcra van ítélve helyi, társadalmi beágyazódottság nélkül, s ebben
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elsődleges szerepet kell játszania a fejleszteni kívánt térségben meglévő vagy
kialakuló civil partnerség integrálásának a fejlesztési programokba. Nem
mellékesen a jól és világosan meghatározott, tervezhető megvalósulású
térségi fejlesztések a magántőke „ingerküszöbét is elérhetik”, pótlólagos
források bevonását tehetik lehetővé elsősorban a helyi vállalkozások
megszólításával. Ezért kulcsfontosságú, hogy ennek a két szférának
érdeklődő képviselői is tisztában legyenek a térségi integráció adta
lehetőségekkel.

A füzet felépítése és használata
Jelen füzet felépítése, e bevezető részen felül, hármas tagolást követ:
Az első fejezet az integráció fogalmi meghatározásait járja körül annak
alapelvei és típusai bemutatásával illetve kísérletet tesz az integráltnak
tekinthető fejlesztések meghatározására is, különös tekintettel a térségi
integráció mibenlétére, hasznosságára és problémáira.
A második fejezet foglalja össze a térségi integráció megjelenését a meglévő
hazai és külföldi illetve nemzetközi területfejlesztési relevanciájú támogatási
programokban és szakpolitikákban, amelyekkel kapcsolatban a gyakorlati
megvalósítás problématerületei is felvázolásra kerülnek. Az anyagrész
röviden szól általános módszertani szempontból a támogatási
intézményrendszer és eljárásrendek egy lehetséges alkalmazható formájáról
is.
Az utolsó harmadik fejezet olyan esettanulmányokat, a térségi integráció
eszméjével rokonítható létező projekt- illetve program példákat mutat be,
amelyek elsősorban adott térségben megvalósuló több fejlesztési elem
szinergikus kapcsolatairól szólnak. Ezeken keresztül mind a szakpolitikai,
mind a kedvezményezetti oldalt érintő jellegzetességek (eljárásrend,
megvalósítás technikái, haszna, problematikus elemei stb.) azonosíthatók és
esetlegesen a füzet olvasói számára a jövőbeni magyarországi fejlesztések
kapcsán hasznos ötletadóként szolgálhatnak.
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Az integráció fogalma
Mitől integrált egy fejlesztés?
Integrációs elvárások és típusok
A latin eredetű „integráció” szavunk szó szerinti jelentése: a részek egy
nagyobb egészbe illesztése. Az integráció átvitt értelmű használatának köznyelvi
elterjedtsége olyan széleskörű, hogy már nem is szorul különösebb
magyarázatra. Így gyakori jelzőjévé válhatott a legkülönfélébb
tevékenységeknek: vannak integrált áramkörök, lehet integrált megközelítéséket
alkalmazni a tudományban és az elemzésekben, de integráltan kezelhetők a
közintézmények, vagy integráltan oktathatók a tanulók is az iskolákban.
Nem véletlen, hogy e kifejezés napjainkban ennyire népszerű. A két-három
évtizede megjelent és máig uralkodó korszellem és korstílus (a posztmodern),
ugyanis a világunkat sok-sok kis részből álló, összetett rendszerként határozza
meg, mely többféleképpen is értelmezhető. Mindez kihat a közösségek
fejlesztési tevékenységeire, a területfejlesztésre is. A kurrens rendszerszemléletű
tervezés – a két évtizeddel korábbi megközelítésekkel ellentétben – nem új
társadalmi, gazdasági vagy környezeti rendszerek létrehozására törekszik (ld.
nem próbálja a vas és acél országát kialakítani Magyarországból). Inkább
megpróbálja leírni a bennünket körülvevő társadalmi, gazdasági és környezeti
struktúrák sokelemű rendszereit (ld. helyzetelemzésre épülő fejlődési
prognózisokat, forgatókönyveket vázol), és csak egyes pontokon célzottan
beavatkozva igyekszik kedvező folyamatokat elindítani vagy erősíteni, illetve
kedvezőtleneket megelőzni vagy tompítani (ld. próbálja versenyképesebbé tenni
a vállalkozásokat, megelőzni az adósságválságot). Jellegzetes a tervező megújult
szerepe is: elsősorban nem alkot, sokkal inkább a tervezés és a fejlesztési
folyamatok által érintett sok-sok szereplőt moderálja, és kompromisszumot
keres az eltérő érdekeik között. Éppen ezért az integráció szolgálja az egymással
konfliktusban lévő, versengő parciális fejlesztési érdekek összehangolását,
kiegyensúlyozását, a szereplők partnerségi viszonyainak helyreállítását is.
A fenti tervezési-fejlesztési elvárások nem nélkülözhetik az integrációt, azaz a
részek számbavételét, és összeillesztését oly módon, hogy az egész rendszernek,
azaz például egy térség egészének a fejlesztését szolgálja. Ez feladata mind a
térségi fejlesztési folyamatokra hatással lévő döntéshozóknak, tervezőknek,
mind az egyes fejlesztések menedzsmentjének. A következőkben számba
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vesszük a közösségek integrált fejlesztéseivel
követelményeket, különböző nézőpontokból:

szemben

támasztott

Milyen „részeket” illeszthet össze az integráció? – az integráció típusai:
Integrálhatjuk az egyes ágazatokat és tématerületeket, mint pl. a
foglalkoztatáspolitikát és az oktatáspolitikát, amikor az átképzési
programokat követően foglalkoztatást is biztosítunk az újonnan
megszerzett képesítéssel, illetve amikor a hiányszakmák képzését
ösztönözzük a többi szakmával szemben.
Szereplői: központi vagy térségi (megyei, járási) ágazati szakirányítási vagy
közszolgáltatási szervek
Integrálhatjuk a különböző szférákból érkező fejlesztési szereplőket
és érdekeket. A közösségi fejlesztések klasszikus főszereplői a
közszférából kerülnek ki. Integrált megközelítésben e főszereplők együtt
tudnak működni a vállalkozásokkal és a civil szférával is az egyes fejlesztési
témákban, miközben képviselik a különböző területi szintek eltérő földrajzi
távlatban megfogalmazott céljait, prioritásait.
Szereplői: közszféra (pl. önkormányzatok, kistérségi társulások, megyei, régiós, országos
fejlesztési intézmények), vállalkozások, civil szféra és egyházak
Integrálhatjuk a különböző térség- és településtípusok eltérő térségi
szerepeit és szereplőit. Ez elsősorban a települések és területi szintek
együttműködését feltételezi: egy kistérség vagy egy járás települései között,
vagy a város és vidéke között, vagy egy városi agglomeráció települései
között, illetve egy nagyváros és a régiójába eső kisebb települések között,
valamint a nagyvárosok hálózataiban a nagyvárások között. A területi
szemléletű integrált fejlesztésekben a települések, és járások, megyék
együttműködnek az ágazati szereplőkkel is. Az ágazatok a fejlesztések
kialakításkor figyelembe veszik a helyi igényeket. Így például a
gyorsforgalmi útfejlesztésekre ott kerül sor, ahol az végre lendületbe hozza
egy megye ipari parkjait, elkerülve az alacsony forgalmat igénylő falusi
turisztikai célterületeket.
Szereplői: települési és térségi (megyei, járási) önkormányzatok, közigazgatási és
közszolgáltatási szervek
Jelen kiadvány elsősorban az integráció azon típusát mutatja be, mely során egy térség
fejlesztése érdekében több ágazat vagy téma beavatkozásait integráljuk. Más megközelítésben:
a különböző ágazati beavatkozásokat térségi szinten összehangoljuk, kielégítve a térség
sajátos fejlesztési igényeit.
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1. ábra: Az integráció lehetőségei

Péti, M. – Sain, M

Integráció a tervezési-fejlesztési folyamat egyes lépéseiben:
Az integrált fejlesztés helyzetfeltárása kiterjed a beavatkozások
érintettjeit körülölelő társadalmi, gazdasági és környezeti rendszerre is (ld.
egy vállalkozásfejlesztési program kialakításakor nem csak a vállalkozások
hitelállományát vesszük számba, hanem a népesség képzettségi,
foglalkoztatási viszonyait, vagy egyes termelési tevékenységek környezeti
korlátozásait). Fontos továbbá, hogy a fejlesztési tevékenység
megkezdése előtt több nézőpontból is elemezzük fejlesztésünk
tárgyát (pl. a foglalkoztatás növeléséhez nem csak a foglalkoztatás szintjét
és munkanélküliséget mérjük fel, hanem a munkanélküliek életstílusáról, a
családon belüli és a nem bejelentett munkavégzés helyzetéről is igyekszünk
képet alkotni). Gondoljuk át, hogy ki lehet érintett a fejlesztésünk
által, kinek milyen érdekei merülhetnek fel. Minden ilyen szereplő
elképzelését próbáljuk megismerni, próbáljuk azonosítani a közös
érdekekeit, és rábírni őket a fejlesztés támogatására. Továbbá alakítsuk e
közös igények és a minél nagyobb hasznosság szerint a fejlesztéseket.
Az integrált fejlesztés célja és elvei nem csak egy-egy ágazat törekvéseit
foglalják magunkban, hanem kialakításukkor több tématerület tényezőit
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is figyelembe veszik, hogy a fejlesztés a társadalom minél szélesebb
körének hajtson hasznot (ld. a szegénység enyhítése nem csak a szociális
rendszer törekvése, hanem a szociális és a foglalkoztatáspolitika közös
célja).
Az integrált fejlesztés eszközkészlete szintén többféle ágazati
beavatkozásra terjed ki, egy-egy cél elérése érdekében (ld. az elérhetőség
javításának célját nem csak a közutak minőségének javításával, de
kerékpáros és a közösségi közlekedés fejlesztésével együttesen próbálja
elérni).
Az integrált fejlesztés végrehajtása alkalmas rá, hogy több szakterületen
vagy több területi szereplő által végrehajtott beavatkozásokat
koordináljon (pl. települési önkormányzatok). Alapkövetelmény, hogy a
végrehajtás programszemléletű legyen és ne egyes projekteket
menedzseljen, valamint a szokásos hazai pályázatos támogatás-kihelyezéssel
szemben, valódi partnerséget építsen. Szintén fontos, hogy a fejlesztés
végrehajtása során rendszeresen értékeljük a fejlesztés környezetében
bekövetkező változásokat, melyek a beavatkozás eredményeként
vagy attól függetlenül álltak elő. Ha szükséges, akkor az értékelés
eredményének megfelelően módosítjuk a fejlesztést. (Pl. ha a
közmunkaprogramban való részvételt korlátozza a helyközi közösségi
közlekedés átszervezése, vagy ha a szociális földprogram beindítása miatt a
térség mezőgazdasági idénymunkáira nincs elég munkás.)

Mitől térségi és mitől térségileg integrált egy fejlesztés?
A térségi vagy területi szemléletű fejlesztés mindig figyelembe veszi egy
adott kezdeményezés földrajzi összefüggéseit. A térségi fejlesztés mindig
tekintettel van mind a fejlesztésnek helyet adó térség, mind a fejlesztés által
érintett térségek környezeti, társadalmi és gazdasági viszonyaira.
Ha az „integráció” fogalomkörével is gazdagítjuk a „térségi fejlesztések”
kifejezését, akkor további követelmények fogalmazhatók meg. E
követelmények pontosabb körülírása előtt érdemes kitérni arra, hogy milyen is
lehet egy integráció térségi dimenzió nélkül. Természetesen térségi szemlélet
nélkül is elképzelhető integráció (ennek tipikus példája, amikor az
oktatáspolitikát és szociálpolitikát integráljuk és a segélyezést az iskolalátogatási
kötelezettségekhez kötik). Látnunk kell azonban, hogy a térségi szemlélet
nélküli integráció inkább arról szól, hogy a korábbi hagyományos ágazati
felosztás helyett – miszerint van önálló foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika
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– egy új ágazati felosztást vezetünk be, mely alapján e két területet a
továbbiakban együtt kezeljük. Megfigyelhető az is, hogy ezeket a „nem-térségi”
alapú integrációkat előbb-utóbb követi a működésüknek keretet adó
közigazgatási intézményrendszer átalakítása is, hiszen az új ágazat, új állami
hatóságot (minisztériumi rendszer) és szakirányítást is igényel, ahol a korábban
elkülönült területek egymáshoz közel kerülhetnek.
A fentiek alapján azt állíthatjuk, hogy csak a térségileg integrált fejlesztések
lehetnek igazán sikeres integrált fejlesztések. A térségileg integrált
fejlesztések ugyanis valóban számos különálló ágazati beavatkozást igyekeznek
összehangolni egy-egy térségben, nem csak azok hatékonyabb megvalósításának
érdekében, hanem a beavatkozások egymás közötti kölcsönhatásainak
optimalizálására is. Gyakran úgy kell ezt megtenniük, hogy a központi szinten –
pl. minisztériumok között – nem is merült fel még az együttműködés a
szakterületek között.

2. ábra: Térségi integráció lehetőségei az ágazatok vonatkozásában

Péti, M. – Sain, M.

A következőkben két nézőpontból – felülről (kormányzati szintről) és alulról
(helyi szintről) – szemlélve tekintjük át a térségi integrációval szemben
támasztott követelményeket.
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Térségi integráció országos fejlesztések esetében
Az országosan (központilag) kezdeményezett fejlesztések a térségi integráció
jegyében tekintetbe veszik:

a területi sokszínűséget, és a beavatkozásaikat az egyes térségek sajátos
földrajzi viszonyaira szabják (pl. máshogy kell a közoktatást szervezni a
tanyás térségekben és a nagyvárosi agglomerációkban);
a többi ágazat fejlesztési kezdeményezését, és igyekeznek
beavatkozásaikat összhangba hozni az egyes térségekben (pl. a Balaton
térség kiemelt gazdasági tényezője a turisztikai szektor, ezért a térség
közösségi közlekedésfejlesztésének is ki kell szolgálnia turisztikai igényeket
– ha lehet, a közlekedés maga is vonzerőként működjön, de semmiképpen
ne riassza el a térségbe igyekvőket);
minden további érintett elképzeléseit. Ezért partnerséget tartanak fenn a
többi központi fejlesztés kezdeményezőjével, de a többszintű
kormányzás jegyében partnerként tekintenek az alacsonyabb területi
szintek (települések, kistérségek/járások, megyék) szereplőire is, figyelembe
veszik igényeiket a fejlesztések kialakításakor.

Térségi integráció helyi kezdeményezések esetében
A helyi (települési vagy kistérségi/járási, megyei) szinten kezdeményezett
fejlesztések a térségi integráció jegyében tekintetbe veszik – és ha szükséges,
igyekeznek
aktívan
befolyásolni
–
a
következő
fejlesztési
kezdeményezéseket és azok térségére gyakorolt hatását:
minden központi eredetű ágazati vagy területi fejlesztést;
a szomszédos térségek fejlesztéseit;
a magasabb, ill. az alacsonyabb területi szintek fejlesztéseit (pl. a megyék
esetében ez folyamatos visszacsatolást, „iteratív” tervezési folyamatot
feltételez a településekkel és a kormányzattal);
a saját maguk térségén illetve településén belüli különböző területi
érdekeken alapuló kezdeményezéseket (pl. egy járáson belül más törekvései
lehetnek a falvaknak és a városi központnak, egy városon belül más-más
érdekei vannak a lakótelepeknek és a belvárosnak).
A térségi integráció legfontosabb követelménye, hogy a különböző
szintű (akár a térségben, akár a kormányzatban kezdeményezett) ágazati
beavatkozások összhangba kerüljenek egymással, egy logikus cselekvési
rendszerré, „programmá” álljanak össze az adott térségen belül. (Jelen
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kiadvány elsősorban a térségi integráció e követelményével foglalkozik.)
Ugyanakkor szinten fontos követelmény, hogy a térségi integráció során ki
kell, hogy alakuljon az adott térség polgárainak és a különböző
fejlesztésekben érintett közszférabeli, vállalkozói, civil és egyházi
szereplőinek közös érdeke, mely számításba veszi a szomszédos térségek,
valamint a felsőbb és alsóbb területi szintek elképzeléseit is.

A térségi integráció haszna
A korábban említett gondolatok szerint az integráció létrejöhet ágazatok
közötti, vagy alapulhat az önkormányzati, vállalkozói és civil szektor
együttműködésén, de megnyilvánulhat akár térségek, térség típusok közötti
fejlesztések összekapcsolásában, illetve akár mindezek összességében is.
Az integráció haszna az abban résztvevő szereplők, térségek
különböző adottságainak, erősségeinek, kompetenciáinak,
forrásainak egymást erősítő hatása, egyesítése.
A területfejlesztésben részt vevő különböző (érdek)csoportok közötti
integrációban rejlő előnyöket igen szemléletesen foglalja össze a LEADER
program tapasztalatait részletező alábbi ábra:
„Rálátás”

Nézőpontok

Érdekek

Mozgósítható
képesség

Hozzáértés

Civilek,
természetes
személyek

Társadalmi és
kulturális
tényezők

Meghallgatás és
párbeszéd

Emberek
életminősége

Emberi
erőforrások

Párbeszéd
lefolytatása

Üzleti szféra

Gazdasági
tényezők

Idő- és
költséghatékonysági tényezők

Piac, jövedelem

Pénzforrások,
anyagi javak

Menedzsment és
fejlesztés

Közszféra

Politikai,
intézményi
tényezők

Közérdek
képviselete

Irányítás, tervezés
a lehetőségek
szerint

Pénzforrások,
közjavak

Intézményi
támogatási háttér
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A partnerség
által

„Rálátás”

Nézőpontok

Érdekek

Mozgósítható
képesség

Hozzáértés

Ismeretanyag
bővül

Elképzelések új
megvilágításba
kerülnek

Több kiérlelt
projekt

Hatékonyabb
végrehajtás

Tartósabb
kezdeményezések

Eddig
kihasználatlan
erőforrások,
lehetőségek
tárulnak fel

Az innováció
kiindulópontjai
feltárulnak

Az eltérő igények
integrálódnak,
társadalmi
kohézió

Több garancia a
kockázatok
mérséklésére

Folyamatos
megújítás
biztosított

4

3. ábra: A területfejlesztési aktorok közötti integráció lehetséges pozitív eredményei

A szektorok között „intézményesített” partnerség adhatja meg az ideális keretet
az ágazatok és a térségek közötti integrált fejlesztések megfogalmazásához és
megvalósításához.
A térségek közötti integráció hasznára jó példa a város-vidék kapcsolatának
erősítéséből származó társadalmi, gazdasági előnyök. A két térségtípus eltérő
adottságainak és erőforrásainak összehangolását szem előtt tartó és arra építő
fejlesztések mindkét fél számára pozitív hozadékkal járnak. A versengés helyett
a „térségi munkamegosztásnak”, a város és környéke között működő erőforrás
optimalizálásnak számtalan módja létezik. Egy jól működő város-vidék
kapcsoltrendszerben a város például jól elérhető munkahelyeket és
szolgáltatások nyújthat vidéke számára, míg a vidék rekreációs helyszínt és
élelmiszert kínálhat a város számára. Mindehhez azonban a város és az őt
körülölelő falvak közös, integrált fejlesztései szükségesek, melyek megteremtik a
megfelelő elérhetőséget a különböző helyszínek számára, megkönnyítik a
lakosság mobilitását, kialakítják a térségi árucserét biztosító piacokat.
A területi integráció jó példái az önkormányzati társulások is. A többcélú kistérségi
társulások keretében gyakran sikerült megvalósítani több önkormányzat
összefogásával
megvalósuló,
minden
fél
számára
előnyös
intézményüzemeltetést. Minden esetben alapfeltétel a fejlesztési szereplők és az
intézmények közötti együttműködés, amely a párhuzamos, egymás hatásait
kioltó és forráspazarló fejlesztések helyett összehangolt, egymás erőforrásaival
számoló működést tesz lehetővé.

4 Forrás: LEADER, from Initiative to Method, Guide to teaching the LEADER approach
(http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/dossier_p/en/)
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Az ágazatok közötti integráció haszna a legszemléletesebben talán a
turizmus- mezőgazdaság együttműködésében mutatható be, amennyiben a
turizmus felvevőpiacot biztosít a helyben előállított mezőgazdasági
termékeknek, ugyanakkor a jó minőségű helyi élelmiszer, vagy akár egy
bemutató gazdaság turisztikai vonzerőt jelent.
Az ágazatok közötti, legtöbbször gazdasági haszonnal járó, de legalábbis
gazdasági céllal kialakított integráció sokszor hosszú távon társadalmi haszonnal
is jár, mint például az ellenőrizhető forrásból származó jó minőségű
élelmiszerek megjelenése a városokban, vagy a falvak és ezáltal a vidéki táj
fenntartásával kialakítható rekreációs környezet a városi ember számára stb.
Amennyiben kibővítjük a fent említett példát a természetvédelemmel, abban az
esetben az ágazatközi integráció eredménye a rövidtávú gazdasági haszon
helyett (mellett) a társadalom számára értékes közjavak hosszú távú megőrzését
és egyensúlyra törekvő gazdasági hasznosítását biztosító működés lehet.

A térségi integráció
megvalósításának kockázatai, problémái
Az integrált fejlesztések alapja szinte minden esetben a különböző háttérrel és
érdekekkel rendelkező szereplők együttműködése. A partnerségek kialakítása és
a partnerség keretei között történő működés sok esetben jóval idő- és
költségigényesebb folyamat, mint az individuális projektek megtervezése és
megvalósítása. A befektetett energia ugyanakkor legtöbbször csak hosszú
távon térül meg. Ez a megtérülés azonban együttműködések kialakulása esetén
többszörös, hiszen a kapcsolatok nem csak egy projektre szólnak és legtöbbször
rengeteg pozitív közvetett hatással járnak. Az is elmondható ugyanakkor, hogy a
jelenlegi válságos gazdasági környezetben, elmaradott térségekben gyakran a
partnerségi integráció az egyetlen járható út, mivel a tisztán egy szektort érintő,
partnerségi kapcsolatokkal nem rendelkező kezdeményezések önmagukban
nem képesek gazdaságilag megállni a lábukon és fenntarthatóvá válni.
Az integrált folyamatok megvalósítása jóval nagyobb kihívást jelent az
egyszereplős, egy témájú működéssel szemben, hiszen összetettsége miatt jóval
szélesebb körű tudást, rálátást és nyitottságot igényel. Az integrált folyamatok
monitoringja és értékelése is jóval összetettebb.
Az egyes ágazatok vagy szereplők eltérő érdekeinek összehangolása gyakran
konfliktusos folyamat. A konfliktusok jelentős kockázati tényezők lehetnek,
felszínre hozásukhoz és kezelésükhöz időre és nem egyszer szakemberre van
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szükség. Ugyanakkor egy-egy olyan probléma felszínre hozása és megoldása,
amely már korábban is gátolta az ésszerű fejlesztéseket, általában hosszú távon,
többszörösen megtérül.
A többszereplős folyamatok több kockázatot hordoznak magukban, a
folyamatok irányításának nagyobb az erőforrásigénye. Tiszta szervezeti
keretek és felelősségi körök nélkül az együttműködés parttalanná,
átláthatatlanná válhat, amelyben sérülhetnek az egyes szereplők érdekei.
Több létező támogatási konstrukció az integrációt pozitív értékelési
kritériumként alkalmazza. Ez a támogatási esélyek növeléséért kialakított
látszatintegráció veszélyét hordozza magában. Ezekben az esetekben a
többszereplős, több elemből álló vagy több szektort érintő fejlesztések
megvalósításához nem működik az érintettek közötti munkamegosztás,
információáramlás, a projektek egymástól függetlenül, véletlenszerűen
valósulnak meg, így sérül az integráció lehetséges előnyeinek érvényesülése, nem
teljesülnek az integrált megvalósítás kitűzött céljai.

A térségi integráció jellemző területei
Mint az előzőekben bemutatásra került, a térségi integráció jelentős gazdasági és
társadalmi előnyökkel bír, egyúttal léteznek releváns kockázatai, problémái is.
Mindezek alapján a fejlesztéspolitikában térségileg integrált fejlesztéseket ott
érdemes kezdeményezni, ahol a hasznok meghaladják a kockázatokat.
Tömören összefoglalva, a térségileg integrált fejlesztések
célterületeinek jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze:

optimális

valós ágazatközi és/vagy térségi fejlesztésben érintett szereplők közötti
munkamegosztás alakítható ki, melynek révén érdemi, mérhető többlet
haszon (közvetlen vagy közvetett) keletkezik;
a többszereplős együttműködés nem sérti egyetlen releváns szereplő
érdekeit sem, az együttműködés kölcsönös érdekeltségre épül;
csökkenthető az erőforrás-felhasználás, így csökkenthetők a fejlesztés,
illetve az üzemeltetés költségei;
az ágazatközi vagy térségi együttműködés időigénye nem túl nagy, és erre
megfelelő időkeretek rendelkezésre állnak;
az integrációban részt vevő szereplők program- és projekt szintű
együttműködése támogatáspolitikai oldalról kezelhető;
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az integrációban részt vevő szereplők közötti együttműködés szervezeti,
felelősségi keretei kialakíthatók.
A fenti szempontok alapján, a jelenlegi fejlesztéspolitikai gyakorlatban, az alábbi
fejlesztési tématerületek tekinthetők a térségileg integrált fejlesztések tipikus
célterületeinek:
alulról szerveződő közösségi bevonáson alapuló fejlesztési programok (pl.
EMVA – LEADER programok, a TÁMOP mélyszegénység enyhítésére
irányuló térségi kezdeményezései);
területi kohéziót elősegítő gazdaságfejlesztési programok (pl. LHH térségek
gazdasági felzárkóztatási projektcsomagjai);
környezetvédelmi és energetikai fejlesztések: szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek, árvízvédelmi fejlesztések, vízi infrastruktúra, szennyvízelvezetés
és tisztítás, energia racionalizációs projektek;
komplex turisztikai termékcsomagok fejlesztése,
kiemelt városfejlesztési programok,
innovatív, integrált térségi közszolgáltatási rendszerek/hálózatok
kifejlesztése, helyi közösségépítő programok,
felsőoktatás és a vállalkozások együttműködését célzó K+F+I programok.
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Térségi integráció a jelenlegi
programokban és szakpolitikákban
Térségi integráció érvényesítése a
hazai kohéziós politikában (ÚMFT)
A térségi integráció igénye folyamatosan jelen van a hazai területpolitikában.
Mind az első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.), mind az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) tervezési előkészületei során határozott szándékként
került megfogalmazásra, hogy az egymástól elkülönülve működő ágazati
politikák helyett térségspecifikus, több ágazati területet lefedő fejlesztési
programokra és projektekre van szükség. Sajnos e szándék a gyakorlati tervezési
és program megvalósítási folyamat szintjén csak nagyon korlátozottan köszönt
vissza.

Térségi szemlélet érvényesülése az NFT I. tervezése és megvalósítása során
Az első NFT tervezése rendkívül szűkös időkeretben történt meg, ami
egyértelműen hozzájárult a tervezés centralizált jellegéhez, átláthatatlanságához5.
Ezt tovább erősítette, hogy az EU brüsszeli Bizottsága is egyértelműen a
centralizált és sematizált Operatív Programok (OP-k) kialakításában volt
érdekelt, elsősorban azért, mert tartott az új tagországok tervezési és
végrehajtási felkészületlenségétől, valamint a Bizottság sem rendelkezett kellő
tervezési és monitoring erőforrásokkal ország- és térségspecifikus OP-k
kialakításához.
A területorientált OP-k létrejöttét gátolta a magyar régiók sajátos, „kvázikialakultsága”: a régiók egyrészről szerepet kaptak az NFT I tervezési és
végrehajtási folyamatában, mint a NUTS II. szint képviselői, másrészről
Magyarországon a régiók nem rendelkeztek politikai hatalommal és érdemi
döntéshozatali jogkörrel. E kettősség végigkísérte a regionális szint
szerepvállalását az NFT I. megvalósításában és a politikai súly hiánya
folyamatosan erodálta a régiók szerepét és ezzel egyidejűleg a térségi szemlélet
érvényesülésének esélyeit.

Az első magyar Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési folyamatának tapasztalatai regionális szemszögből.
Márton Gy., Falu Város Régió 2004/9.
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Ugyanezt a folyamatot lehet megfigyelni a Regionális Operatív Program
(ROP) pozíciójának csökkenésében az NFT I.-en belül. A régiók
szempontjából a ROP kiemelt szerepet töltött be az NFT keretei között, hiszen
ez a program hangsúlyosan területi, s nem ágazati dimenzióban jeleníti meg a
fejlesztési célokat és prioritásokat, e program fő feladata reflektálni az egyes
régiók eltérő területi preferenciáira, igényeire. Jellegükből fakadóan az Európai
Unió országaiban a ROP-ok régiónként kerülnek kidolgozásra, éppen azért,
hogy az adott térségre vonatkozó fejlesztési irányokra fókuszálhassanak a
tervalkotás minden egyes fázisában. A tervezési munka kezdetén, 2000 végén
még reális verzióként fogalmazódott meg a régiónkénti önálló programok
kidolgozása, ehhez megfelelő, jelentős forrásösszeggel.
Az NFT stratégiai fejezete kidolgozásának kezdetekor, a brüsszeli bürokrácia
nyomásának is engedve a Kormány egyetlen ROP kidolgozása mellett döntött.
A hét magyarországi régióra kidolgozott egyetlen, tematikus szerkezetű
ROP több tekintetben is csorbította a regionális szereplők érdekérvényesítő
szerepét:
A központilag megtervezett, ráadásul több tekintetben is az ágazati OP-k
által egyfajta maradékelven visszajuttatott elemeket magában foglaló ROP
tartalmának befolyásolására a régiós szereplőknek csak minimális
lehetőségük volt. A magyarországi régiók jelentősen eltérő adottságokkal és
specifikumokkal rendelkeznek, így eredendően lehetetlen feladat volt
minden régió számára megfelelő tartalmú ROP-ot kialakítani (a régiók létét
nagyrészt éppen azok egymástól eltérő jellege magyarázza);
A tematikus szerkezetű ROP-ban hivatalosan nem kerültek rögzítése
indikatív regionális forráskeretek, így a ROP központi Irányító Hatósága
tulajdonképpen szabadon dönthetett a források régiók közötti
átcsoportosításáról, ami tovább csökkentette a régiók önállóságát;
A régiós szereplők szerepe korlátozott volt a ROP megvalósítási
mechanizmusa oldaláról is: a ROP irányításáért a központi Irányító Hatóság
volt felelős, a közreműködő szervezeti (KSZ) szerepet pedig a VÁTI
dekoncentrált szervezeti egységei kapták, a megvalósításba csak részben (a
pályázatok formai és tartalmi értékelésében) kerültek bevonásra a
decentralizált regionális fejlesztési ügynökségek.
Összességében elmondható, hogy az NFT I. tervezésének és végrehajtásának
folyamatában a régiók érdekérvényesítő képessége, a régiós intézmények
szerepvállalási lehetősége mindvégig marginális maradt. A tervezés szinte
teljességgel nélkülözte az integrált térségi szemléletet, központilag meghirdetett
pályázatok jelentették a forrásallokáció alapját. Az integráció tematikusan sem
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érvényesült megfelelőképpen, hiszen az öt Operatív Programon belül az egyes
szakágazati tématerületek önálló prioritást és saját végrehajtó KSZ-t kaptak, így
eleve minimális esély maradt a komplex, több tématerületet felölelő fejlesztési
igények érvényesítésére.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) térségi szemlélete
Az ÚMFT kidolgozását megelőzően a Kormány megkísérelte a hét évre szóló
tervezési stratégiát egy hosszú távú, 2020-ig terjedő fejlesztési koncepcióba
ágyazni. Így született meg az új Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
(OFK) és az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK). Az új OTKban jelentős előrelépésként értékelhető, hogy a tematikus célok mellett (melyek
térségi dimenzióban jelenítik meg az OFK alapcéljait) markáns szerepet kapnak
az egyes térségtípusokra vonatkozó területi célok.
Az ÚMFT további előrelépése volt a korábbi időszakhoz képest, hogy önálló
ROP-ok kerültek kialakításra, így elvben mód nyílott területspecifikus fejlesztési
irányok kidolgozására és megvalósítására. Azonban a kezdeti pozitív szándékok
ellenére az ÚMFT tervezésében és megvalósításában egyértelműen az ágazati és
projektszemlélet érvényesült:
Az ágazati OP-k tervezésében a területi szemlélet csak kis mértékben tudott
érvényesülni: az ágazati OP-k nem határoztak meg mérhető területi célokat,
egyetlen ágazati OP prioritásban sem kerültek kialakításra indikatív térségi
forráskeretek, egyes kiemelt projektek kivételével a pályázati rendszerben
nem érvényesültek területi differenciák, a támogatás intenzitásban is csak
kis mértékben érvényesült a területi elv.
Az ágazati OP-k végrehajtása az NFÜ-ben koncentrált végrehajtó
kapacitások ellenére javarészt nélkülözte az integrációs szemléletet, a
forrásallokáció továbbra is ágazatvezérelt maradt.
A ROP-ok keretében meghirdetett pályázatok java része mind tartalmában,
mind értékelési szempontrendszerében sematikus volt, a pályázatok
rendkívül kis hányada esetében volt tapasztalható térségspecifikus jelleg.
Egyes régiókban néhány, térségi integrációt célul kitűző kezdeményezés is
meg tudott jelenni, de érdemi, központilag is támogatott és térségileg
integrált forrásallokációra épülő kezdeményezést azonban csupán kettőt
lehet említeni: az integrált városfejlesztési stratégiákra (IVS) épülő
funkcióbővítő városfejlesztés;a leghátrányosabb helyzetű térségek (LHH)
programja.
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Az IVS alapú városfejlesztés jelentős elmozdulást jelentett a pontszerű
városfejlesztési akcióktól a városszerkezet egészére kiterjedő stratégiába
beágyazandó városfejlesztési projektek irányába. A kezdeményezés nagy
vívmánya, hogy kikényszerítette a stratégiai szemléletű gondolkodást a városok
fejlesztési programjaiban. Az IVS készítések negatív tapasztalata azonban, hogy
e stratégiai városfejlesztési gondolkodás térnyeréséhez több időre lett volna
szükség. Az IVS-ek többsége a megvalósítani szándékozott projektelképzelésre
lettek szabva, tehát jellemzően nem egy szerves stratégiai építkezés eredményei.
Az LHH program bevezetése nagy lépés volt a térségi differenciák célzott
csökkentése irányában. Kijelenthető, hogy ez a kezdeményezés volt az, melynek
tapasztalatait leginkább érdemes levonni a jövőbeni térségspecifikus, integrált
fejlesztési programok kidolgozásakor. Az LHH program fő pozitívuma, hogy
elkülönített, „védett” forráskeretet határozott meg több pályázati konstrukció
esetében, így a hátrányos helyzetű és a pályázati versenyben jellemzően
alulmaradó térségeknek, településeknek e tématerületek esetében
tulajdonképpen önmagukkal kellett versenyezniük, a hangsúly a
projektfejlesztésre helyeződhetett át a pályázati versennyel szemben.
A kezdeményezés úttörő jellege magában hordozta annak gyermekbetegségeit.
Az LHH program fő hiányosságai az alábbiakban foglalhatók össze:
Az LHH programba csak egyes pályázati konstrukciók kerültek be, melyek
között szinte lehetetlen volt bármiféle szisztematikus integrációt
érvényesíteni. Ez elsősorban annak volt betudható, hogy a korábbi
regionális kezdeményezések ellenére az LHH program nem került be az
ÚMFT-be, mint érdemi forrásallokációs tényező. Az LHH program
kidolgozására és bevezetésére csak az ÚMFT, az operatív programok és a
2007-2008-as Akciótervek kidolgozását követően került sor. Így az LHH
programba bevont Irányító Hatóságok nem segíthették a már
kidolgozott forrásallokációs szisztéma LHH program szerinti
átszabását;
A gazdaságfejlesztés (GOP) és a vidékfejlesztés (ÚMVP) teljességgel
kimaradt az LHH programból, holott épp e területek lettek volna
meghatározók a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása szempontjából;
Az LHH program kései bevezetése miatt nagyon eltért az addigra a már
kialakított operatív programok forrásallokációs rendszereitől, így nem
kerülhetett kialakításra LHH specifikus pályázati eljárásrend. Ennek
eredménye lett, hogy számos LHH projekt elvérzett a kemény pályázati
értékelési szempontrendszeren;
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Az LHH program a többi operatív programtól rendszeridegen módon
történő bevezetése ahhoz vezetett, hogy az LHH tárgyalásos és a
domináns pályázati projektkiválasztási rendszer összeütközésbe
került egymással. Így az LHH térségeknek gyakorlatilag többlet
adminisztrációs feltételeknek kell megfelelniük, mint a normál
pályázatoknak. Az LHH előkészületek visszájára fordultak a megvalósítás
során: inkább jelentettek kötöttséget, mint valódi előnyt a
projektmegvalósítás folyamatában.

Javaslatok a térségi szinten integrált fejlesztések érvényesítésére
A térségileg integrált fejlesztések alapját a hatékony térségi tervezés jelenti. A
térségi tervezés vonatkozásában hosszabb távon két területi szint tűnik kiemelt
jelentőségűnek a fejlesztéspolitikai tervezés szempontjából: a több település
összefogására épülő helyi/térségi szint (kistérségek, járások szintje), és a területi
középszint (megyei vagy a regionális).6 Az eddigi pozitív térségi tervezési
gyakorlatokból levonható tapasztalat azt mutatja, hogy e két térségi szint
munkamegosztása, egymásra épülése tekinthető ideális megoldásnak a tervezés
szempontjából:
A helyi/térségi (kistérségi) szint szerepe elsősorban két szempontból fontos
a tervezésben. Egyrészt ez a záloga az alulról építkező tervezésnek,
mely megfelelő intézményi háttér mellett alkalmas arra, hogy kellő
mélységben és komplex módon artikulálja a helyi szintű fejlesztési
igényeket, hatékonysági és racionalitási szempontok érvényesítésével
megtámogatva. Másrészt ez a szint tekinthető a projektgenerálás
természetes alapszintjének. Ez annyit jelent, hogy az életképes fejlesztési
projektelképzelések felkutatása, továbbfejlesztése és a rendelkezésre álló
forráslehetőségekhez történő hozzáillesztése szempontjából a kistérség
ideális keretnek tűnik.
A területi középszint méretgazdaságossági, ellátás-szervezési és
számos egyéb területfejlesztési és ágazati szempontot figyelembe
véve a leginkább adekvát szintnek tekinthető a térségi tervalkotás
szempontjából. Különösen regionális léptékben mód van arra, hogy az
összes fejlesztési ágazati politika érdemi, mérhető beavatkozásokat
tervezzen meg és hajtson végre. Emellett itt lehetőség nyílik tematikus,
illetve térségi szinten integrált fejlesztési projektek kidolgozására. Ezen
komplex, egymásra épülő elemeket tartalmazó projektek generálása,
6

A dél-dunántúli regionális tervezőhálózat. Márton Gy. Falu Város Régió 2005/3-4.
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kidolgozása és eredményes végrehajtása tekinthető egy olyan „terepnek”,
melynek kezelése és irányítása klasszikusan csak térségi dimenzióban
oldható meg.
A középszinten szinten kialakított térségi programok kidolgozására és a
helyi/térségi szinten zajló projektgenerálásra épülő kiemelt projektek
megfogalmazására már az európai uniós források elérését biztosító
tervdokumentumok kidolgozását megelőzően szükség van. Ez az előre
tervezés alapvetően fontos annak érdekében, hogy a térségspecifikus
fejlesztési igények be tudjanak épülni a forrásallokációs rendszerbe,
elkerülendő az LHH program korábban felvázolt anomáliáit.
Mint a korábbi európai uniós forrásallokációs szisztémák tapasztalatai is
mutatják, az integrált, több tématerületet és adott térségekre jellemző
sajátosságokat magukban hordozó fejlesztések megvalósíthatósága
érdekében már a stratégiai és operatív program tervezés időszakában
szükséges térségspecifikus prioritások kialakítása, nemcsak a területi
programok, de az ágazati programok esetében is.
E térségorientált tervezést tudja csak jól kiegészíteni a térségi
igényekre jobban reflektáló, tárgyalásos vagy előszelekciós
projektkiválasztási eljárás, ami képes lehet azonosítani a jelentős térségi
hatású, több tématerületet érintő fejlesztési projektcsomagokat és a
projektfejlesztés korai stádiumában támogatást tud nyújtani azok
továbbfejlesztéséhez, egyúttal biztosítja e fejlesztések legitimációját.

Támogatási eljárásrend átalakítása –
a tárgyalásos eljárás bevezetése
A térségileg integrált, több tématerületet érintő fejlesztési programok és
projektek hatékony megvalósítása a jelenlegi pályázati elvű projektszelekciós
mechanizmuson jóval túlmutató megoldásokat igényel.
Az elmúlt időszakban számos, térségi integrációra épülő, több
kedvezményezettet és akár több operatív programot (OP) is érintő, jelentős
térségi hatású fejlesztési igény is megfogalmazódott az országban. Elmondható,
hogy ezek megvalósítása időben általában jelentősen elhúzódott és e
kezdeményezések többsége nem tudott érdemben megvalósulni. Nyilvánvalóan
az integrált fejlesztési programok átfutási ideje, előkészítési igénye meghaladja a
normál projektekét, azonban a projektcsomagok megvalósíthatóságának egyik
legfőbb akadályát az integrált fejlesztési programok kiválasztását és az egymásra
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épülő fejlesztési projektek előkészítését támogató támogatási eljárásrend hiánya
jelenti.
A hazai támogatási politikában jelenleg domináló pályázatos
projektkiválasztási rendszer nem képes megfelelően kezelni az integrált
fejlesztési programokat: az egyes fejlesztéseket egyrészt önmagukban, a többi
ráépülő fejlesztéstől külön kezeli, másrészt az egyes projekteket versenyezteti
más projektekkel. A pályázati rendszerben így nem lehet értékelni a többelemű
programok valós térségi hatását, a program részét képező projektek ütemezése
ki van téve az egyes pályázatok sokszor hektikus meghirdetési ütemének,
valamint folyamatosan fennáll a veszélye annak, hogy a fejlesztési program
egyes elemei nem tudnak megvalósulni, hiszen azok a pályázati
projektkiválasztás során elbukhatnak.
A térségileg integrált fejlesztési programok támogatása érdekében ezért olyan
eljárásrendre van szükség, ami egyrészt értékeli e programok egészét, már a
programciklus elején támogatja a projektek előkészítését és hatékony, szakmai
(és nem adminisztráció-fókuszú) intézményi erőforrást biztosít e programok
előkészítéséhez és megvalósításához.
Az ún. tárgyalásos projektkiválasztási rendszer bevezetése egyfajta választ
adhatna a fentiekben vázolt problémák kezelésére. A tárgyalásos
projektkiválasztási rendszer egy régiós szintű, előszelekciós projektkiválasztás,
melynek keretében az első körös támogatói döntés a térségi fejlesztési
programra vonatkozó, koncepció szinten kidolgozott fejlesztési javaslatról
születik meg. Ebben az eljárásban a forrást biztosító szakmai
intézményrendszer és a projektgazdák közös párbeszédén alapulva szükséges
eljutni a projektek azonosításáig. Az ily módon a „projektcsatornába” bekerült,
koncepció szinten kidolgozott fejlesztési elképzelésekről koordinált, térségi
egyeztetés és konszenzus eredményeként születik meg az első körös támogatói
döntés. Ezt követően egy előre elfogadott útvonalterv alapján kell lépésről
lépésre megfelelni a formai és tartalmi előírásoknak, amíg a részletesen
kidolgozott projektek eljutnak a második körös, a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer magasabb, döntéshozatali szintje által meghozott
jóváhagyásig és a támogatási szerződéskötésig.
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A tárgyalásos eljárás folyamata
0.

Akcióterv, támogatási konstrukciók kidolgozása

A tárgyalásos támogatási eljárásrendszerben javasolt, hogy az OP
Akciótervekben akár több évre vonatkozó, projekt koncepciókat
tartalmazó integrált térségi projektcsomagokról is szülessen döntés, így a
fejlesztések több évre előre programozhatókká válhatnak, a megvalósításukhoz
szükséges pénzügyi és humán erőforrások előre tervezhetők. A tervszerű
projektkiválasztás révén jelentős térségi politikai konszenzus is elérhető,
ahol minden fontos térségi fejlesztési igényről egy csomagban születhet
összehangolt döntés.
Az integrált térségi projektcsomagok egymásra épülő projektjavaslatokkal
történő feltöltése, térségi harmonizációja (egymásra épülés, célokhoz való
illeszkedés, átfedések kiszűrése) célszerűen a területi középszinten működő
tervező és projektfejlesztő szervezetek feladata. Jelenleg erre a regionális
fejlesztési ügynökségek (RFÜ-k) tűnnek a legalkalmasabbnak, melyek
szakmai irányú humán kapacitásfejlesztéssel, központi szakmai kontroll mellett
képesek lehetnek a térségileg integrált fejlesztési programok szakmai
támogatására.
1.

Hálózatépítés, programgenerálás

A tárgyalásos eljárás első lépése. Ebben a fázisban a területi fejlesztési
intézmény (TFI) szerepe jelentős, hiszen a térség szereplőitől összegyűjti
a programjavaslatokat, illetve a felmerülő ötletek alapján részt vesz
projekttervek, koncepciók kidolgozásában. Együttműködik a térségi
szereplőkkel,
hozzájárul
életképes,
fenntartható
programjavaslatok
kidolgozásához, az alábbiak szerint:
Hálózatépítés: olyan hosszú távon is működőképes tematikus
partnerségek azonosítása, módszertani és stratégiai támogatása, melyek
fejlesztési projektek gazdáivá válhatnak a régióban;
Programgenerálás;
Projektgazdák felkészítése, kapacitásaik fejlesztése: az elmúlt években
háttérbe szorult tevékenység, mely szükséges újabb lehetséges
projektgazdák aktivizálásához.
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2.

Programjavaslat (koncepció) kiválasztása, I. körös döntés

Az első körös döntésre benyújtott térségi programjavaslat rövid tartalmi leírást
ad, elsősorban a térségi fejlesztési igényt megfogalmazó dokumentum, amely
elsősorban a „mit” és kevésbé a „hogyan” kérdésre ad választ. A
programjavaslat és annak részprojektjei a jelenlegi kétfordulós eljárással
ellentétben e fázisban nem kerülnek még részletesen kidolgozásra, a
programkoncepció az első körös elvi döntés szempontjából releváns tartalmi
információkat tartalmazza.
A releváns programjavaslatokat adott TFI/RFÜ szakmai, tartalmi
szempontból véleményezi, vizsgálja a támogatási konstrukciók céljaihoz való
illeszkedését, a programjavaslat relevanciáját és döntési javaslatot készít elő. A
tárgyalásos eljárás keretében a Irányító Hatóság (IH) intézménye hoz
döntést a projektjavaslat csomagokról.
3.

Programfejlesztés

A programjavaslatok kiválasztása után következik a 6-18 hónapot magába
foglaló programfejlesztési szakasz, melynek keretében a TFI/RFÜ szakmai
irányításával egy elfogadott útvonalterv alapján megkezdődik a térségi
programok projektjeinek részletes kidolgozása. Fontos az intézmény és a
projektgazdák közötti szoros szakmai együttműködés.
A tárgyalásos eljárás egyik lényeges jellemzője, hogy itt már nincs
versenyhelyzet a többi projekttel, a cél a projektjavaslatok minél részletesebb
kidolgozása, és felkészítése a megvalósítás – és nem utolsó sorban a fenntartás
– időszakára. Szintén fontos, hogy az illetékes TFI/RFÜ bizonyos
jogosultságokkal és ezáltal eszközökkel rendelkezzen annak érdekében, hogy ne
csak súlytalan, tanácsadó szerepe legyen.
4.

Kidolgozott programok kiválasztása, II. körös döntés

A részletesen kidolgozott térségi programokról, azok támogathatóságáról a
TFI/RFÜ szakmai véleményezést készít. A végrehajtó KSZ formai, jogosultsági
és pénzügyi szempontú értékelése, valamint a szakmai véleményezés alapján a
projektcsomagok támogatásáról a jelenlegi rendszer szerint is működő Bíráló
Bizottság javaslata alapján az IH dönt.
5.

Támogatási szerződés megkötése, program megvalósítás

Az IH döntést követően a támogatási szerződések megkötése, valamint a
lebonyolítás koordinációja (támogatási szerződés módosítás, kifizetések,
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előrehaladási jelentések ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés) a központi
végrehajtó KSZ feladata. Nemcsak logisztikai ill. elérhetőségi kérdés, hogy a
központi KSZ erős régiós jelenléttel rendelkezzen, a projektgazdákat nem
csak ellenőrző, hanem segítő szervezet legyen.
6.

Megvalósult programok monitoringja

A programok és projektek vállalt célértékeinek, indikátorainak teljesítése
érdekében már a megvalósítás szakaszában a TFI/RFÜ a központi végrehajtó
KSZ-től kapott dokumentumok, jelentések alapján adatot gyűjt, megvizsgálja a
térségi programokban foglalt célok elérését, a vállalt indikátorok teljesítését.
7.

Program monitoring, értékelés

A program, konstrukció lezárását követően a TFI/RFÜ az összegyűjtött adatok
alapján megvizsgálja az akciótervben vállalt (konstrukció szintű) indikátor
célértékek teljesülését, majd ezt az IH elé terjeszti.
Független értékelés megszervezése (programok, területi folyamatok
tekintetében) regionális szinten, központi módszertani koordináció mellett
visszacsatolás biztosítása a tervezésbe TFI/RFÜ feladat. A tanulságok
megfelelő levonásához a projektszintű utólagos értékelési tevékenységet is el
kell indítani, valamint folyamatos (rendszeres) monitoring-értékelési
tevékenységre kell áttérni.

A hatékony térségi programmenedzsment feltételei
Az integrált térségi programok és projektek sikeres megvalósításának
meghatározó tényezője a hatékony térségi szintű menedzsment. Számos
feltétele van a térségi menedzsment hatékonyságának, nehéz e feltételeket
tételesen számba venni. Mégis megállapítható néhány olyan kulcstényező,
melyek megléte egyértelmű korrelációt mutat a térségi programok megvalósulási
hatékonyságával. Az alábbiakban három ilyen fontos kulcstényezőt veszünk
számba:
a térségi program társadalmi elfogadottsága;
a térségi menedzsment kapacitás, az ún. fejlesztő magok megléte;
a helyi/térségi (járási) fejlesztési intézményrendszer megléte.
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Társadalmi elfogadottság
A posztszocialista térségben, így Magyarországon, s ezen belül különösen a
periferikus helyzetű rurális térségekben a fejlesztéspolitika gyakran figyelmen
kívül hagyja a térségi fejlesztések megvalósítását és ezen keresztül a támogatási
források felhasználását is alapvetően meghatározó tényezőt, a térségi
társadalom hozzáállását. Az európai uniós elvekkel konform
fejlesztéspolitikai szemlélet és gyakorlat alkalmazása az esetek döntő
többségében oly módon történik, hogy az alkalmazók nincsenek tekintettel a
fogadó környezet tényleges felkészültségére. Hiába állnak rendelkezésre a
fejlesztési program lebonyolítására alkalmas intézmények és szakemberek, ha a
helyi társadalom nem fogadókész. Ilyenkor a fogadókészség megteremtése is a
fejlesztéspolitika feladatává válik, s ez esetenként nagyságrendekkel erőforrásigényesebb lehet, mint maga a tényleges fejlesztési egyeztetési munka.
Rendszerint hiányzik a térségi program, projekt társadalmi szükségességének
fölismerése. Ez röviden értelmezési zavart jelent („miért is kell nekünk ez”). De
hiányozhat a végrehajtással kapcsolatos tudás is, ami eleve kizárja a társadalmi
részvétel minden formáját. Mindennek hatására a helyi vagy térségi társadalom
sajátos „rejtett perlekedő” magatartást vesz fel a szóban forgó programmal vagy
projekttel szemben, még akkor is, ha az bizonyíthatóan a település/térség
érdekeit szolgálja, s ennek következtében kialakulnak a közösségi jellegű
távolságtartás magatartásbeli formái.7
Tehát a térségi programok és projektek többsége a helyi társadalom
oldaláról legitimációhiányban szenved, és ennek többféle negatív
következménye is van. Ezért kulcsfontosságú az európai uniós projektfejlesztés
során alkalmazandó ún. stakeholder analízis (érintettek elemzése)
körültekintő végrehajtása és a fejlesztésben érintett szereplők aktív bevonása a
programok és projektek megvalósításába. A társadalmi részvétel biztosítása,
a participatív program- és projektfejlesztés és a megvalósítás interaktív és
hálózat-szervező jellege révén jelentős cselekvésösztönző erővel rendelkezik,
alkalmazásának nagy előnye, hogy a térségi program megvalósítása egyfajta
térségi fejlesztéspolitikai szocializációs folyamatként is képes működni. Ehhez
járul hozzá az a további adottság, hogy a participatív elvre épülő térségi
fejlesztéspolitika széleskörű társadalmi támogatottsággal rendelkezik. E
társadalmi támogatás nem csupán szimbolikus tőke, hanem anyagiakban,
időben és energiában mérhető térségi haszon is.
Térségi elitek – térségi jövőképek. Dr. Biró A. Zoltán egyetemi tanár, KAM – Regionális és Antropológiai
Kutatások Központja, Sapientia EMTE Társadalomtudományi Intézet, 2008. november.

7

34

Térségi integráció a jelenlegi programokban és szakpolitikákban

Fejlesztő magok
Minden hatékonyan működő térségi program mögött tevékenykedik egy jól
képzett, területfejlesztési tapasztalatokkal rendelkező, ún. „fejlesztő mag”,
melynek tagjai a szívükön viselik térségük, szűkebb hazájuk fejlődését és
jövőjét. Az ilyen fejlesztő magok kialakulása és sikeres működése független a
térségmenedzser(ek) hivatalos, központi szerv által történő kinevezésétől: a
sikeres menedzserek között ugyanúgy megtaláljuk a kistérségi területfejlesztési
társulások vezetőit, azok munkatársait, ambiciózus önkormányzati
polgármestereket, közhasznú társaságok ügyvezető igazgatóit, mint a térségben
tevékenykedő, több helyben élő embernek munkát adó, tevékenységük révén a
kistérség fejlődéséhez nagyban hozzájáruló vállalkozókat.
A siker kulcsa nem a kinevezés, a címmel való rendelkezés, hanem bizonyos jól
meghatározható feltételeknek, térségi menedzsment sikerkritériumoknak
történő megfelelés.8
E kritériumok egyszerre tartalmaznak belső és külső feltételeket, adott
(kis)térség szempontjából könnyebben alakítható, és a térség szereplői részéről
kevésbé befolyásolható, erősen objektív tényezőket. Minél inkább megfelel az
adott „fejlesztő mag” az egyes sikertényezőknek, annál nagyobb az esélye a
sikerre. E térségi menedzsment sikertényezők az alábbiak:
Időbeni tapasztalat: a már hosszabb ideje a térségben élő emberek válnak
sikeres irányítójává térségüknek, akiknek erősek a helyi gyökerei, és élvezik
a térség polgárai többségének a bizalmát.
Komplex tapasztalat: egy térségmenedzsment akkor érhet el számottevő
eredményeket, ha minden lehetőséget megragad a térsége fejlődése
érdekében. A sikeres térségmenedzserek tevékenysége tehát egyszerre
komplex, szerteágazó és keresletorientált.
Összeszokott menedzsment csapat: az eredményesen dolgozó
térségmenedzserek szűkebb környezetében szinte mindig van egy olyan,
„fejlesztő magként” definiálható menedzsment csapat, amely kellő
helyismerettel és szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, és operatív szinten is
felelős a fejlesztési programok és projektek sikeres megvalósításáért.
Képzettség: a megfelelő színvonalú és a szakirányú képzettség alapfeltétele
az eredményes térségmenedzseri munkának. Egy magasan kvalifikált

Kistérségi menedzserek szerepe a PHARE és a SAPARD programok tükrében. Pusztai Beatrix – Márton
György. A Falu, 2000.
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menedzser és a vele szorosan együtt dolgozó, képzett szakemberekből álló
„fejlesztő mag” együttese alapját képezheti a hatékony térségfejlesztésnek.
Anyagi bázis: a hatékony menedzseri munkához elengedhetetlenül
szükséges a stabil anyagi háttér, amelynek legalább a térségmenedzserek
rendszeres javadalmazására elegendőnek kell lennie. Megfelelő anyagi
motiváltság hiányában nem várható el, hogy eredményes térségfejlesztő
munka folyjék az adott térségben.

Térségi intézményrendszer
A területfejlesztés intézményi fejlődésének jelentős eredménye a hazai
kistérségek megerősödése. E folyamat több lépésben zajlott le (önkéntes
kistérségi területfejlesztési önkormányzati társulások létrejötte a 90-es években,
majd a kötelező területi határokkal létrehozott többcélú kistérségi társulások
megalakítása az ezredfordulót követően), melynek során a kistérségek érdemi
területfejlesztési és egyúttal intézményműködtetési szerephez jutottak. Jelenleg
az ország egész területén a KSH besorolással konform hézag- és átfedésmentes
kistérségi rendszer működik, mindenütt megalakultak és több éve működnek a
többcélú kistérségi társulások. Az új járási rendszer a kistérségi határok
módosítása mellett követi a többcélú kistérségi társulások hézag- és
átfedésmentes rendszerét, illetve államigazgatási feladatköröket jelenít meg e
szinten.
A kistérségi döntéshozói szint mellett a kistérségekben, heterogén minőségi
színvonalon, mindenütt létrejöttek a kistérségi munkaszervezetek. A kistérségek
esetében problémát jelent, hogy a közös közszolgáltatási és
intézményműködtetési feladatok általában jelentősen lekötik a kistérségi
munkaszervezetek humán kapacitását, területfejlesztési feladatok ellátására nem
jut kellő kapacitás.
Annak érdekében, hogy a kistérségek/járások koherens fejlesztési akciókat
legyenek képesek végrehajtani a jövőben, szükséges egy megfelelő színvonalú
tervezési és projektfejlesztési bázis kialakítása. A kistérségek egyik legfontosabb
területfejlesztési szerepe a projektfejlesztésben jelölhető meg, ez jelenti azt az
optimális helyi szintet, ami megfelelő szakmai kontroll mellett képes lehet
érdemi integrált térségi fejlesztési akciók kidolgozására, a települési érdekek
összehangolására.
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A hazai vidékfejlesztési politika elemei
A vidékfejlesztés tartalmát és gyakorlati megvalósulását 2007-2013 között az e
célra rendelkezésre álló források felhasználásának szabályai határozták és
határozzák meg. Mivel ebben az uniós költségvetési időszakban a vidék
fejlesztésére szinte kizárólag Uniós források állnak rendelkezésre, ezért a
kereteket a Tanács az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK számú rendelete és a
Bizottság az említett tanácsi jogszabály részletes alkalmazási szabályainak
megállapításáról szóló 1974/2006/EK számú rendelete szabja meg. Az említett
rendeletek kötelezővé teszik az egyes alapok felhasználása közötti objektív
szempontok szerint történő lehatárolást, ugyanakkor a tagállamokra bízza az
egyes alapok összehangolt felhasználásához szükséges végrehajtási
mechanizmusok kidolgozását. Magyarországon eljutottunk ugyan az egyes
alapok közötti demarkációs vonalak meghatározásához és szigorú
alkalmazásához, de az összehangolt, egymásra épülő felhasználásra csak kevés,
jobbára kudarcos kísérlet történt (pl. LHH program).
A vidékfejlesztési rendelet különböző fókuszú fejlesztési tengelyekhez és
intézkedésekhez rendeli a támogatható beavatkozásokat. Az egyes
intézkedéseket a dupla finanszírozás lehetőségének elkerülése miatt objektív
kritériumok alapján le kellett határolni egymástól. A rendelet ugyanakkor szabad
kezet adott a tagállamoknak abban, hogy az eljárásrendjüket úgy alakítsák, hogy
a tartalmi lehatárolások figyelembevételével integrált fejlesztések is megvalósíthatók legyenek.
A Magyarországon kialakított és alkalmazott eljárásrend sajnos nem feltétlen
támogatja az integrált fejlesztések megvalósítását.
A vidékfejlesztés három tematikus fejlesztési tengelye mellett (1. A
mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, 2. A környezet
és vidék fejlesztése, 3. A vidéki életminőség javítása, a vidéki gazdaság
diverzifikálása) a Bizottság szándékai alapján a negyedik, ún. LEADER tengely
hivatott biztosítani a tengelyek és intézkedések közötti együttműködést,
szinergiát. Ez szintén szemléletbeli és főként eljárásrendi korlátok miatt nem
valósult meg Magyarországon.
A LEADER az egyetlen olyan eszköz, vagy forrás az uniós
vidékpolitikában, amely kimondottan térségi alapon szerveződő
partnerségek ágazatközi, integrált fejlesztési programjait hivatott
megvalósítani.
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A következő 2014-2020-as uniós költségvetési időszakra szóló vidékfejlesztési
rendelettervezet sok olyan újítást tartalmaz, amely kifejezetten kedvez egyrészt
az alapok integrált felhasználhatóságának, másrészt a vidékfejlesztésen belül az
egyes beavatkozások összekapcsolhatóságának. Az alapok közötti kapcsolatot
erősítheti, hogy a vidékfejlesztést ismét a Strukturális Alapokkal közös stratégiai
keretbe rendezi az új szabályozás.
A Bizottság által kidolgozott Közös Stratégiai Keret hivatott lefordítani az Unió
intelligens, fenntartható és befogadó növekedés stratégiáját a fejlesztési alapok
részletes beruházási prioritásaivá és kulcsterületeivé. Ehhez a fejlesztési
kerethez igazodva kell kidolgoznia a tagállamoknak a 2014-2020-ra vonatkozó
ún. Partnerségi Szerződést, amely az összes uniós fejlesztési alapra vonatkozóan
lefekteti a fő fejlesztési irányokat és meghatározza többek között az alapok
közötti koordinációs mechanizmusokat és azokat az intézkedéseket, amelyek
biztosítják az urbánus, rurális, part menti és speciális területi sajátosságokkal
bíró területek integrált fejlesztését.
A vidékfejlesztési forrásokon belüli, a korábbi intézkedések szerinti merev
lehatárolás akadályát jelentette a vidéki térségek fejlesztését szolgáló integrált
fejlesztéseknek, főként azzal az eljárásrenddel, amellyel Magyarországon
alkalmazták. Az új rendeletben egy intézkedés keretén belül támogatható
kisléptékű települési infrastruktúra-fejlesztés, szélessávú internet fejlesztés, helyi
szolgáltatások és az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítása, rekreációs és
turisztikai infrastruktúra és a kulturális és természeti örökség védelme. Ez a
változtatás jelentős mértében egyszerűsíti a pályázók és a pályázatkezelők
dolgát, hiszen egy pályázaton belül a szükséges fejlesztések
megvalósíthatók. Mindez segíti a többszereplős, egymásra épülő
fejlesztésekből álló integrált projektek megvalósítását.
A LEADER továbbra is része marad a vidékfejlesztési politikának, ugyanakkor
a korábbi időszakhoz képest óriási különbség, hogy más források is
felhasználhatók lesznek a LEADER stratégiák megvalósítására. Ha a stratégia
több alap hozzájárulásával valósítható meg, akkor lehetőség van az ún. „vezető”
alap kiválasztására. Ez logikusan az az alap lesz, amely a legnagyobb
részesedéssel járul hozzá a stratégia megvalósulásához. Csakis a „vezető”
alapból finanszírozhatók majd az akciócsoportok működési költségei, az
animációs tevékenységek és a hálózatépítési tevékenységek. Ezáltal a LEADER
nálunk kialakult kizárólagos vidékfejlesztési profilja markánsan változhat, és a
LEADER megközelítés a területfejlesztésben, a társadalmi megújításban
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is megjelenhet a vidéki térségekben. Ennek a megközelítésnek továbbra is
kulcseleme marad a PPP9, a területi alap, a multiszektoralitás, az innovatív
tevékenységek ösztönzése, a hálózatépítés és az integrált fejlesztések
megvalósítása.
A vidékfejlesztés hazai forrásai igen korlátosak. Az uniós támogatáson
kívül korábban (2001-2008 között) a Homokhátság fejlesztését szolgáló
célprogram sikeres példája volt a térségi alapú integrált fejlesztésnek. Ebben a
programban helyi szakemberek összefogásával valósult meg mezőgazdasági
kísérleteken alapuló fejlesztés, tudásátadás, szakmai mentorálás, a falusi- és
agroturizmus és a helyi termék értékesítésének összehangolása és nem utolsó
sorban az érintettek hálózatának megerősödése.

A hazai várospolitika és az
integrált városfejlesztési stratégia
Európai keretek
Jelenleg az Európai Unió nem rendelkezik közös várospolitikával, az a
tagállamok kompetenciájába tartozik. Ennek ellenére városi vonatkozású
kezdeményezések, programok és célok közvetett módon megjelennek a
közösségi politikában, és főként a Kohéziós Politikában. A Lipcsei Charta
2007-es elfogadása óta az EU tagállamaiban hangsúlyt kapott az integrált és
fenntartható várospolitikák elismerése és támogatása. Ennek hatására
széles körben megindult az integrált városfejlesztési tervek kialakítása, a
deprivált, lepusztult városrészek megújítása, valamint előtérbe kerültek a
társadalmi és gazdasági problémák, és negatív hatásaik enyhítésére az integrált
megközelítések alkalmazása. A Lipcsei Charta ajánlásainak megvalósítása
érdekében a legtöbb tagállam bevezette a városfejlesztés integrált modelljét,
kialakította szabályrendszerét, támogatását és a hozzá kapcsolódó
tapasztalatcserét. Ez utóbbit szolgálják az olyan közösségi programok és
hálózatok, mint az URBACT vagy az EUKN.

A hazai várospolitika törvényi alapjai
Hazánknak jelenleg nincs egységes várospolitika, ugyanakkor számos jogi keret,
szabályozás és politika hatással van a városok fejlődésére: a település- és

9 Public-private partnership, azaz közfeladatok megoldása a közszféra és a magántőke együttműködésével.
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építésügy, valamint a területi tervezés egyaránt tartalmaz várospolitikai
vonatkozásokat.
Az 1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésről és területrendezésről
áttételesen határozza meg az integrált várospolitika alapjait. A törvény deklarált
célja a kiegyensúlyozott regionális fejlődés biztosítása, a társadalmi, gazdasági és
környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása; az ország
térszerkezetének harmonikus fejlődése elősegítése. A törvény meghatározza a
regionális és nemzeti intézmények szerepét a területfejlesztésben, de az egyes
városok szerepét nem.
Az Országgyűlés által a 97/2005 (XII.25.) OGY Határozattal elfogadott
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) meghatározza az ország
területi jövőképet, a jövőkép eléréséhez vezető átfogó, hosszú távú
területfejlesztési politikai célkitűzéseket középtávú területi célokat, az eszköz- és
intézményrendszeri feltételeket és tartalmazza a régiók saját koncepcionális
céljait. Ez az első olyan hivatalos dokumentum, amely az egyes városokhoz
településhálózatban beötlött szerepük alapján funkciókat és célokat rendel
illetve érinti a településhálózat policentrikusságának témáját Budapest és a hét
nagyváros vonatkozásában. A dokumentumban azonosított hét középtávú
területi cél közül a „Versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtése” keretében
Budapestet az ország fővárosaként nemzetközi szintű, hazánkat a globális
vérkeringésbe bekapcsolni képes, a tudás-ipar és innováció központjaként
működő városként határozza meg a dokumentum. Másik célkitűzése „A régiókat
dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése” a
vidéki nagyvárosok (Debrecen, Miskolc, Győr, Pécs, Szeged, Székesfehérvár és
Veszprém) regionális pólusokká fejlesztését célozza, melyek fontos központi
funkciókat látnak el tágabb térségük számára.
A 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és
védelméről az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető
követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az
ezekkel kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről és hatósági jogkörökről szól. A
törvény 2009. évi módosítása (2009. évi LVII tv.) kimondja, hogy minden
városnak kötelező integrált településfejlesztési stratégiát készíteni,
melynek egy, a kormányzat által meghatározott, tematikus struktúrát kell
követnie. Ezzel az uniós támogatási források felhasználhatóságának
követelményeként 2007-ben bevezetett Integrált Városfejlesztési Stratégia
megfelelő jogszabályi kereteket kapott. A 2009. évi módosítás szerint az
integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések középtávú
településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai
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megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor,
civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a
fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és
fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.
Az országos területfejlesztési politika és a regionális fejlesztési programok
integratív szemléletet tükröznek, ugyanakkor a városfejlesztés elsődlegesen a
települési önkormányzatok feladata, ezáltal városaink fejlődése erősen függ az
adott önkormányzat lehetőségeitől és autonóm döntéseitől.

A fejlesztéspolitika és az EU források városfejlesztési hatásai
Az integrált megközelítés Magyarországon az EU csatlakozást követően került
előtérbe. 2004 óta hazánk városai is részt vesznek az fenntartható és integrált
városfejlesztési tapasztalatok megosztását támogató URBACT programban. A
2007-2013-as időszakban a hazai városok a regionális operatív programok
(ROP) keretében részesülhetnek támogatásokból, melyet az EU Strukturális
Alapja társfinanszíroz, s amely komoly hozzájárulást jelent integrált
városfejlesztési
stratégiáik
megvalósításához,
akár
funkcióbővítő
városrehabilitációra, akár szociális célú városrehabilitációra, vagy kisléptékű
településfejlesztésre pályáztak. A 2007-2013-as időszakra a települések egy
meghatározott köre számára a városrehabilitációs pályázatok kötelező elemévé
tették az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) meglétét, és megfelelőségét.
2007 óta mintegy 160 város készítette el IVS-ét, a NFGM által kiadott
Városfejlesztési Kézikönyv ajánlásai alapján.

Integrált városfejlesztési stratégia
„Az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) középtávú, stratégiai szemléletű, de
megvalósítás orientált tervezési dokumentum, amely meghatározza a városok középtávú
városfejlesztési tevékenységeit. Az IVS tematikus szempontokat integráló, területi alapú
tervezési szemlélettel készül. Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai
megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi
célok megvalósítása, stb.), összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil
szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat városfejlesztésben
meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált megközelítés további eleme, hogy a
fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, megvalósítási és fenntartási módját is
összefüggéseiben kezeli.” (Városfejlesztési Kézikönyv, 2009:29.)
Az integrált városfejlesztési stratégia bevezetésének célja a stratégiai szemlélet,
integrált tervezés bevezetése; a koherens, szinergiákra épülő városfejlesztés, a
helyi, regionális és nemzeti szintű partnerség kiépítése; a városok szerepének
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erősítése és a városhálózat építés; valamint a területi- és települési tervezés
illetve rendezés összhangjának megteremtése volt.
Az IVS a hosszú távú városfejlesztési célokat középtávú (7-8 éves időtávra
szóló) programokká bontja le. Célja a városokban a fejlesztési szemléletmód
alkalmazása, valamint a területi alapú, területi szemléletű tervezés
megszilárdítása, a városrészre vonatkozó célok kitűzése, és annak középtávon
való érvényesítése. A városfejlesztési dokumentumok eszköztára az IVS-sel a
megvalósíthatóság irányába mozdult el, mivel ebben a dokumentumban a
megvalósítás pénzügyi és szervezeti feltételeiről is számot kell adni. Megteremti
a településfejlesztési koncepció célkitűzései, és a támogatási forrás orientált
akcióterületi terv közötti átmenetet.
Az IVS segítségével a városok meghatározzák fő fejlesztési irányaikat, keretbe
foglalják az eddig is létező ágazati dokumentumokat, és területi
megközelítésben, összefüggéseiben vizsgálják, melyek a legfontosabb feladatok
a város fejlődése szempontjából. Nagy hangsúly kerül a dokumentumban arra,
hogy az így kijelölt fejlesztések mennyire fenntarthatóak, biztosíthatóak-e a
fejlesztések forrásai, és a különböző érdekek és igények összehangolása. Az IVS
azt az integrált, területi alapú tervezési szemléletet kívánja megjeleníteni, mely
ötvözi a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés,
környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása stb.),
összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor,
közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat
városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az IVS
biztosítja egy adott településen megvalósuló fejlesztések megalapozottságát,
megvalósíthatóságát, térségbe ágyazottságát. A városok településrész-szintű
vizsgálatával és településrészekre vonatkozó specifikus célok kijelölésével
hosszú távon a fejlesztések az egészséges városszerkezet kialakítását
eredményezik. Az IVS teljesen lefedi az adott települést, mindegyik városrésszel
kapcsolatban megállapításokat tesz, és kiemel olyan, középtávon különösen
fontos városrészeket, amelyek a városfejlődés kitörési pontjai lesznek. A
tervezés során megvalósítandó partnerség a teljes IVS folyamat kulcselemeként
tekintendő: a partnerségi alapú tervezésen múlik, hogy a kijelölt célrendszer
kellő támogatottsággal, legitimitással bír-e, illetve középtávon megvalósítható-e.
Cél, hogy az IVS ne csak a városrehabilitációs célú pályázati kiírásokhoz
készítendő dokumentum legyen, ugyanakkor a gyakorlatban, mivel ezeket a
dokumentumokat az európai uniós pályázatok alapfeltételeként kellett
elkészíteni, az első IVS készítési hullámban (2007-2009) kevés, a fenti elveket
követő (széles partnerségen alapuló, stratégiai és integrált) tervezési folyamat
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zajlott. Jórészt az elnyerhető támogatás, és a pályázat tárgyaként szereplő
akcióterületek határozták meg az IVS készítését, ezért sokan külső tanácsadót
alkalmaztak, aki az idő rövidsége miatt sem mindig volt képes átlátni a helyi
összefüggéseket, körültekintően feltárni a település középtávú kitörési pontjait.
Ennek következményeként az első években az IVS úgy működött, mint egy
„kitöltendő pályázati útmutató”, ahelyett hogy alkalmat teremtett volna a
településeknek saját jövőbeli terveikbe illeszkedő komplex stratégia
megteremtésébe. Remélhetőleg a kötelező érvényű 2-3 évenkénti felülvizsgálati
kötelezettség az IVS-ek minőségi javulását fogják elhozni, annál is inkább, mert
a részleteiben még kialakulatlan 2014-2020 évekre szóló uniós támogatási
politika számára továbbra is fontos elem lesz a komplex szemléletű
városfejlesztés.

Hazai területfejlesztés korábbi
forrásainak térségileg integrált felhasználása
Kistérségi szociális fejlesztési programok
A szociális problémák fokozottan vannak jelen a hátrányos helyzetű
kistérségekben, melyek enyhítésére szükséges az ellátórendszer megerősítése,
kiemelt fejlesztése a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlősége
érdekében. A 2001-től elindult hazai forrású programok célja a hátrányos
helyzetű kistérségek szociális és gyermekjóléti szolgáltatási hálózatának
fejlesztése és az egyenlő hozzáférési esélyek kialakítása volt, hiszen az
önkormányzatok és egyéb fenntartók éppen ezekben a térségekben
rendelkeznek a legszűkebb forrásokkal. A program segítséget nyújtott az
önkormányzatoknak ahhoz, hogy az 1993. évi III. Törvény a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról jogszabályaiban foglalt kötelezettségeiknek eleget tudjanak
tenni.
Ennek érdekében hároméves fejlesztési programok tervezésére került sor. A
tervben szereplő projektek támogatása évente területfejlesztési szervezetekkel
kötött megállapodások alapján elkülönített pénzügyi keretekből történt, s így
lényegében egy tervszerződéses fejlesztési eljárás valósult meg.
A program jellemzői:
Az ágazati együttműködés többszörösére növelte a szociális ágazati
fejlesztési forrásokat, és azokat koncentráltan használja fel a társadalmi
szükségletek szerint.
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A területi tervezés elősegíti a kistérségi, mikrotérségi szinten
összehangolt forrás felhasználást, a települési feladat ellátási
együttműködések kialakulását és fennmaradását.
A három éves tervezés kiszámíthatóvá teszi a fejlesztésekhez szükséges
forrásokat, ütemezett megvalósítást tesz lehetővé.
A program elvei:
forráskoncentráció (kistérségenként és évente 100-120 millió Ft);
kiszámíthatóság (terv alapján előre látható, költségvetésben tervezhető
beruházások);
ágazati komplexitás (minden szociális és gyermekjóléti ellátás);
átláthatóság (a projekt vázlatok áttekinthetővé teszik az éves fejlesztési
csomagokat);
helyi szükségletek kielégítése (a kistérség helyzetelemzés alapján fejleszt);
decentralizált, kistérségi szinten történő forrás elosztás (az elosztást
meghatározó tervet a kistérség készíti el).
A program eddigi működése során a területfejlesztés kedvezményezett
térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) és a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007 (XI.17.) számú Kormányrendeletekben szereplő
kistérségek közül 5 hátrányos és 15 leghátrányosabb helyzetű kistérségben
került sor a szociális intézményrendszer fejlesztésére. 10 megyében több mint
300 település érintett a programban. A fejlesztésekben évente 100–120
támogatott projekt működött.
CÉDA, TRFC, LEKI társfinanszírozás az
Szociális ágazati finanszírozással együtt

FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2005

2006

2007

2008

2009

Előirányzat évenkénti összege (folyó áron, millió
Ft) összesen

916

730

680

540

450

Ebből decentralizált (nem központi szinten
elosztható) előirányzat összege (folyó áron, millió
Ft)

458

365

340

180

270

Decentralizált forrás döntési szintje (megye, régió
stb.)

Megye

Megye

Régió

Régió

Régió

7. ábra: A hazai fejlesztési források nagysága a kistérségi szociális fejlesztési programok támogatására (2005-2009) Nagy, A.
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Projektcsomagok alkalmazása a LEKI-ben
2006-ban a korábbi években működő, regionális, megyei szinten decentralizált
támogatások köre a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának
támogatásával (LEKI) bővült. Decentralizált keretét a leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben élők arányában osztották fel az érintett megyék, majd 2007-től a
régiók között. 2007-től a támogatások régión belüli elosztására vonatkozóan is
született előírás.
Céljait tekintve a helyi önkormányzatok alapfeladat ellátása között lévő
színvonalbeli különbségek csökkentését, az életminőség javítását, az
esélyegyenlőség meglévő különbségeinek csökkentését és a kistérség helyi
gazdaság diverzifikálásának elősegítését célozta meg. Ennek érdekében más
decentralizált forrásokhoz hasonlóan ezen előirányzatból humán és termelő
infrastrukturális fejlesztésekre egyaránt lehetett pályázni, a többi előirányzattól
csak az igen erős területi kötöttség különböztette meg. 2008-ban annyi
változás történt, hogy az infrastrukturális célok mellett olyan, korábban kisebb
jelentőségű célok is megjelentek, mint például a helyi piacok, teleházak
fejlesztése.
A többi előirányzathoz képest újdonságot jelentett, hogy a települési
önkormányzatok és a megyei önkormányzatok pályázatot kizárólag konkrét
projektek megvalósítására nyújthattak be, míg az önkormányzati
társulásoknak, valamint a többcélú kistérségi társulásoknak lehetőségük
volt projektcsomagok megvalósítására támogatási igényt benyújtani, amely a
támogatások elbírálásánál előnyt élvezett. Mivel a projektcsomagokban történő
pályázatok benyújtása nem volt sikeres, hiszen ilyen formában nem is igen
kerültek pályázatok benyújtásra, ezért a projektcsomagra vonatkozó kötelező
erejű rendelkezések 2008. évben megszűntek. Ehelyett a pályázatok elbírálásánál
hangsúlyosabb szerepet kapott a több település összefogásával megvalósuló
fejlesztések támogatása.

A területi kohézió hazai és európai gondolata
A területi kohézió értelmezése Európában
Az európai területi gondolkodás két fő ága a területpolitika és a kohéziós
politika, amelyek ugyan jelenleg még elkülönülnek, de összehangoltságuk
mértéke folyamatosan nő. A kohéziós politika az Európai Unió szintjén
működik. A területpolitika alapvetően a tagállamok kompetenciája, azonban az
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EU e téren is határozott kereteket ad (pl. Strukturális Alapok és támogatásai
felhasználása), megfogalmaz stratégiai elemeket, ajánlásokat, ezért az európai
uniós szintű együttműködés elengedhetetlen a területi célok hatékony és sikeres
megvalósításához, melynek beavatkozás és eszköz szinten akár egy eleme
lehet a térségileg integrált fejlesztések támogatása is.
Az Európai Unió a társadalmi, gazdasági és területi kohézió megteremtése
érdekében nagy hangsúlyt fektet a kohéziós politikára, ami az egyik
legfontosabb európai uniós közösségi politika. Az Unió kiemelten foglalkozik a
régiók közötti társadalmi-gazdasági különbségek mérséklésével, és jelentős
mennyiségű forrásokkal járul hozzá az elmaradottabb régiók felzárkóztatásához.
A közösségi kohéziós politika, amely az Európai Unió hétéves költségvetési
periódusaihoz illeszkedik, megközelítése alapvetően a regionális területi
beosztást követi és az országok, valamint a tervezési-statisztikai régiók közötti
fejlettségbeli különbségek mérséklését szolgálja.
2007 előtt, a korábbi fejlesztési ciklusokban még jellemző volt, hogy egy-egy
kiemelt területi probléma komplex, integrált megoldásokat is lehetővé tevő
megoldására az Európai Unió közössége kezdeményezett kísérleti
beavatkozásokat. Ilyen kiemelt terület volt a városfejlesztés problémaköre,
melyben az integrált városfejlesztés megvalósítását célzó URBAN program
nyújtott támogatást a városrészi problémák kezelésére. 2007-től már az integrált
városfejlesztési akcióknak is a tagállamok által készített, az uniós finanszírozás
felhasználásáról szóló operatív programokon belül kell érvényesülniük. A
vidékfejlesztés területén a LEADER jelentett hasonló közösségi
kezdeményezést, amely 2007 után pl. Magyarországon az önálló agrár- és
vidékfejlesztési program részeként élt tovább és jelentősége tovább bővül a
következő hét éves időszak formálódó uniós támogatáspolitikájában. Az
Unióban az államhatárok jelentősége sok tekintetben csökkent, a határok
további oldására irányult az Unió korábbi, INTERREG megnevezésű
közösségi kezdeményezése, amely program 2007 óta az európai területi
együttműködésekben folytatódik a regionális politika harmadik célkitűzéseként,
mind a határon átnyúló, mind pedig a több régiót és országot átfogó
transznacionális együttműködéseket támogatva.
Az európai területi gondolkodás nem merül ki a kohéziós politika döntően
felzárkóztató szemléletében. Bár a tagállamok hatáskörébe tartozik a
területpolitika alakítása és a területi szemlélet megteremtése az állami
beavatkozásokban, már az 1990-es évek közepén felismerték, hogy szükséges a
régió- és országhatárokon átívelő társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok
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számbavétele, és a többi tagállammal összehangolt kezelése annak érdekében,
hogy az Európai Unió egészének fenntartható fejlődését szolgálják.
Amellett, hogy mára a tagállamok közötti koordináció a területpolitikában
elmélyült és tovább erősödik, a területi kohézió közös értelmezése az Európai
Unió különböző intézményeinél is kiemelt témává vált. Mind az Európai
Parlamentben, mind pedig az Európai Bizottságban hangsúlyosabban
fogalmazódott meg a területi kohézió új, egységes értelmezésének igénye. A
közös értelmezés megteremtése érdekében az Európai Bizottság 2008
októberében jelentette meg Zöld Könyvét a területi kohézióról (Green Paper
on Territorial Cohesion – Turning Territorial Diversity into Strength), mely
kiemeli, hogy az Európai Unió területe rendkívül sokféle, és a „területi kohézió
célja valamennyi terület harmonikus fejlődésének biztosítása, valamint annak
lehetővé tétele, hogy az ott élő polgárok e területek adottságait a
legoptimálisabban kihasználhassák. Ez azt jelenti, hogy a sokféleséget olyan
előnnyé alakítják, amely hozzájárul az egész EU fenntartható fejlődéséhez”.
A Bizottság közleménye még nem hozta meg a területi kohézió közös
értelmezését, inkább az arról szóló vitának ad keretet, sorvezetőt. A Zöld
Könyvben az említett definíció mellett is megjelennek a különböző
értelmezések. A területi kohézió tehát egyrészt az átfogó, az ágazati
politikákban érvényesítendő területi szempontokat; másrészt az európai
térstruktúrákban a helyi, egyedi sajátosságok kihasználását, a területi tőke
mobilizációját; harmadrészt pedig egyes speciális földrajzi adottságokkal
rendelkező területek külön kezelését jelenti az európai vitákban.
Az új szemlélet előtérbe helyezi az egyes régiók, területek különleges
adottságait és hangsúlyozza, hogy minden egyes térségnek a saját
adottságaira kell építenie fejlődését és a sokszínűségben rejlő lehetőségeket
kell kihasználnia. Ez azt jelenti, hogy nem elegendő önmagában a fejlesztési
források mennyiségével kezelni a területi kihívásokat, hanem nagyobb hangsúlyt
kell fektetni az egyedi területi adottságok megtalálására és azok kihasználására,
„minőségi” fejlesztést megvalósítva.
A Lisszaboni Szerződés 2009. évi hatályba lépésével az Európai Unió
célkitűzései közé került a társadalmi, gazdasági kohézió mellett a területi
kohézió is. Az erre irányuló politikában megosztott kompetenciával
rendelkeznek az EU és a tagállamok, de a tagállamoknak úgy kell folytatniuk és
koordinálniuk gazdaságpolitikájukat, hogy azok a társadalmi, gazdasági és
területi kohézióhoz hozzájáruljanak és csökkentsék a leghátrányosabb helyzetű
térségek elmaradottságát. Különös figyelmet kell fordítani a vidékies
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térségekre, az ipari átalakulás térségeire, illetve azokra, amelyek tartós
természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdenek.
Mivel a területi kohézió csupán 2009 óta hatályos célkitűzése az Európai
Uniónak, mely hatáskörét korlátozottan terjeszti ki az új cél elérésére, a
végrehajtás nagymértékben a tagállamok területfejlesztési politikáján alapul. A
tagállamok területfejlesztésért felelős miniszterei már 1999-ben elfogadták első
közös tervdokumentumukat (ESDP 1999) annak érdekében, hogy a
területfejlesztési politikai törekvéseiket összehangolják. A koordináció
eredményeként az első Területi Agendát (TA2007) 2007-ben Lipcsében, a
német elnökség alatt fogadták el, melyet a felülvizsgálati folyamat
eredményeként a 2011. május 19-én, Gödöllőn elfogadott második Területi
Agenda (TA2020) vált fel.

A területi kohézió értelmezése Magyarországon
A területi kohézió hazai értelmezésének legfőbb üzente a térségi integráció
elősegítése. A hazai területi kohéziós politika alapja a 2005-ben megújított
Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK). Az OTK – összhangban a
2005-ös Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval (OFK) – a területiség
horizontális kezelését és a területi gondolkodásmódot szorgalmazza az ágazati
szakpolitikákban. Eszerint az ágazati fejlesztéseknek minden esetben
rendelkezniük kell területi alapú elképzelésekkel is, és hozzá kell járulniuk az
országos területfejlesztési célok érvényesítéséhez.
A területi kohézió hazai gondolata az ÚMFT tervdokumentumában és pályázati
dokumentációiban került részletesebb kibontásra.10 Horizontális politikaként
négy törekvést fogalmazott meg az ÚMFT-ből támogatást nyert projektnek: (1)
a lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá az OTK országos területi céljainak
érvényesítéséhez; (2) erősítsék megvalósításuk helyszínének térségében a
különböző fejlesztések térségi szinergiáját; (3) összességében gyakoroljanak
jótékony területi hatásokat (gazdasági, foglalkoztatási, életminőségi stb.); (4)
érvényesítsék a fenntartható és biztonságos térhasználat elveit. Az ÚMFT
pályázati rendszerének működése során mindez csak kísérleti jelleggel és
korlátozottan került érvényesítésre.

10

Péti, M. (szerk): Kézikönyv a területi kohézióról. NFGM-VÁTI, 2009
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A Területi Agenda és a
kohéziós politikai reform hazai üzenetei
Az EU tagállamok területfejlesztésért felelős miniszterei felismerték, hogy a
területi folyamatok nem állnak meg a nemzetállamok határain, s már nem csak a
környezeti, hanem a társadalmi-gazdasági folyamatok is természetes módon
szelik át a határokat, így alakítva az európai teret. Ahhoz, hogy ezeket a
folyamatokat megfelelően kezeljék, a tagállamok együttműködésbe kezdtek,
hogy területfejlesztési politikájukat koordinálják, összehangolják. Ennek a
folyamatnak az alapvető dokumentuma a Területi Agenda, melyet 2011-ben a
magyar elnökség ideje alatt vizsgáltak felül és az EU aktuális területi kihívásaira
adandó válaszokat közösen fogalmazták meg.
A térségek globalizációnak való kitettsége a gazdasági válsággal
kézzelfoghatóbbá vált. Az egyes térségek eltérően érintettek a napjainkban zajló
gazdasági válságnak, és nem látható előre, hogy milyen gazdaságszerkezet alakul
ki a válság nyomán. A nemzetközi kölcsönös függőség az EU határain belül
mélyebb: ami Európa egyik szegletében történik, az hatással van egy teljesen
más szegletben lévő térségre is. Az államhatárok mentén — különösen az új
tagállamokban — hatványozottan érvényesülnek az európai integráció kihívásai
és lehetőségei. Az Unió négy szabadságelve11 következményeként egyes
térségekben a növekvő népesség, míg hazánkban az elvándorlás jelent gondot a
jövőben is. A fiatal, munkaképes munkaerő elvándorlása felgyorsítja a térségek
elöregedését, a gazdasági aktivitás csökkenését és a sérülékeny csoportok
területi kirekesztését eredményezi. A magas energiafelhasználású iparágakra
épülő helyi, regionális gazdaságok sérülékenyebbek a növekvő energiaárakkal és
az energiaellátás bizonytalanságával szemben. Az energia-hatékony, alacsony
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés a hosszú távú versenyképesség
megteremtésén túl a klímaváltozás mérsékléséhez is hozzájárul. A klímaváltozás
hatásai kézzelfoghatóvá válnak, a szárazódó éghajlat, árvizek kockázatainak
növekedése hosszú távon szintén befolyásolják egy térség fejlődési lehetőségeit
és veszélyeztetik a biodiverzitást, természeti értékeket is. A természeti értékek,
környezetminőség és a kulturális javak alapvetően befolyásolják egy térségben
élők jólétét, azonban az erőforrások túlhasználata, az urbanizáció, az intenzív
mezőgazdaság, közlekedés koordinálatlansága súlyos következményekkel járhat
a környezetre nézve.

11 A négy szabadságelv: áruk szabad áramlása; tőke szabad áramlása; szolgáltatások szabad áramlása;
személyek szabad mozgása.
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Az európai térségek kihívásaira és lehetőségeire válaszul a Területi Agenda
hat prioritást fogalmaz meg:
A policentrikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése
Az integrált fejlesztés ösztönzése a városokban, valamint a vidéki és
sajátos adottságú régiókban
A határokon átnyúló és transznacionális funkcionális régiók területi
integrációja
A régiók erős helyi gazdaságokon nyugvó globális versenyképességének
biztosítása
A területi összeköttetés javítása az egyének, a közösségek és a
vállalkozások érdekében
A régiók ökológiai, táji és kulturális értékeinek kezelése és
összekapcsolása
Az EU területfejlesztési minisztereinek közös célkitűzései csak akkor
valósulhatnak meg igazán, ha azok megvalósításáért a különböző területi
szereplők, az EU, a tagállamok, regionális és helyi szereplők egyaránt is
megteszik a megfelelő lépéseket. A Területi Agenda lehetőség arra, hogy az
Európa 2020 Stratégia végrehajtása a különböző térségek egyedi adottságait
figyelembe vételével valósuljon meg. A kohéziós politika 2013 után nagyban
az EU2020 Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását fogja
szolgálni, így a területi szempontok érvényesítése a Kohéziós Alap és
Strukturális Alapok felhasználásánál hangsúlyozottan fog megjelenni. Az
európai gondolkodással összhangban a jövőben nagyobb szerepet
kapnak az integrált fejlesztések, amelyek a különböző ágazati
tématerületek közös, területi alapon integrált beavatkozásokat
jelentenek. Fontos, hogy a fejlesztések során az adott városok, térségek az
egyedi, helyi adottságaikra építsenek, azokból előnyt kovácsolva haladjanak a
fenntartható fejlődés útján.
A különböző európai szakpolitikák számos üzenetet fogalmaznak meg a
különféle szereplők számára. A tagállamoknak, régióknak, városoknak ezeket az
üzeneteket célszerű figyelembe venni, hiszen a különböző városok, térségek
egymástól való függése, a közös kihívások és lehetőségek olyan megoldásokat
kívánnak, amelyek segíthetnek abban, hogy a térségek hosszú távon is
fenntartható fejlődési pályát tudjanak bejárni.
A 2011. évi magyar EU elnökség egyik kiemelt témaköre volt az Európai Unió
Területi Agendája 2020 (TA2020) című dokumentum véglegesítése, amely az
„Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé” alcímet
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viselte. A területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011.
május 19-én, Gödöllőn tartott informális ülésén született megállapodás erről az
anyagról, s amelyhez kapcsolódva bővebb információ elérhető a következő
webcímről:
http://regionalispolitika.kormany.hu/teruleti-agenda-2020-eshatteranyagai
A TA2020 dokumentuma cél- és stratégia-orientált, határozott időtávval,
stratégiai irányokkal rendelkezik, mely a területi dimenziót politikai szintre emeli
és célul tűzi ki, hogy az Európa 2020 Stratégia végrehajtásának területi
dimenzióját erősítse. Célja a területi aspektusok integrációja valamennyi
regionális, szak- és egyéb politikába, mind európai, mind nemzeti és regionális
szinten, továbbá a helyi szint igényeinek határozottabb figyelembevétele.
A TA2020 a hely-alapú (place-based) gondolkodás hangsúlyos kezelését
vállalja. Emellett kiemeli, hogy az Unió régióit igen változatos földrajzi,
gazdasági, társadalmi adottságú térségek alkotják, az egyes térségek társadalmi és
gazdasági fejlettsége között jelentős különbségek tapasztalhatók. Ezért a
nagyfokú területi sokszínűség eredményes kezelése differenciált terület- és
fejlesztéspolitikát igényel, melynek alkalmazása teszi csak lehetővé a térségek
versenyképessé válását. A dokumentum emellett megerősíti, hogy a területi
kohézió szempontjait figyelembe vevő fejlesztéspolitika lehetővé teszi a
térségbe beágyazott, területileg integrált projektek kidolgozását. Ez segíti
az eredményesebb forráskihelyezést, és hozzájárul az uniós források
hatékonyabb felhasználásához, ezzel párhuzamosan csökkenti a megvalósítást
korlátozó tényezők előfordulásának lehetőségét, ezáltal hatékonyabbá teszi a
végrehajtást.

Az EU-n kívüli szervezetek térségileg
integrált fejlesztési tevékenységeinek jellemzői
Világszervezetek
Az ENSZ és a Világbank-csoport
A Világbank-csoport öt egymással szoros társulási kapcsolatban működő
szervezetből áll, melyek együttműködve támogatják a fejlődő világot. Elsődleges
célja a szegénység, illetve a korrupció és az AIDS elleni küzdelem. Maga a
Világbank nem klasszikus banki szervezet, hanem az ENSZ egyik
specializálódott ügynökségének, pénzügyi szolgáltatójának számít, a csoport
tagjai: a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD), Nemzetközi
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Fejlesztési Társulás (IDA), Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC), Nemzetközi
Beruházásvédelmi Ügynökség (MIGA) és Nemzetközi Befektetések
Vitarendezési Központja (ICSID).
Füzetünk témája szempontjából e szervezet tevékenységében kiemelkedő
jelentőségű a 2000-es években megerősödött azon támogatási szerepvállalása,
amely a kereslet illetve helyi igények által generált, részvételi alapon és a
helyi közösségek aktív részvételén nyugvó helyi fejlesztéseket priorizálja.
A támogatott projektek legfőbb ismérvei:
Helyi szinten fenntartható szolgáltatások fejlesztését helyezi előtérbe.
Kötelező szervezetfejlesztési elem a helyi döntéshozatali szint megerősítése
a projektmegvalósítással kapcsolatban.
A helyi közösségek fejlesztési programjainak finanszírozása direkt módon
történik, azaz egy megbízott alapkezelő szervezet (állami, helyi
önkormányzati, nonprofit, stb.) közvetítők nélkül a közösségnek biztosítja a
finanszírozás pénzügyi forrását, amellyel magának a közösségnek kell
elszámolnia.
Három fő célterület – helyi infrastruktúra (iskola, egészségügy, helyi utakhidak, vízellátás, stb.), helyi szolgáltatások (óvodák, árvaházak, oktatás,
orvosi rendelők, stb.) és a helyi termelő szféra (helyi mezőgazdasági
termékek feldolgozása, közösségi eszközök, öntözés, mikrovállalkozások,
stb.) elemeit tereli össze akár egymással integrált kapcsolatban.
A támogatott fejlesztések így tematikusan mindenképpen integráltak, hiszen a
fő cél a szegénység csökkentése, a területi integráció lehetősége pedig nagyban
függ attól, hogy a támogatás nagysága egy-egy településen belül vagy esetleg
kisebb területegységekre kiterjedően is felhasználhatóvá válik-e?
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
Az OECD támogatási programjai illetve támogatási tevékenysége rendkívül
differenciált, Közép- és Kelet-Európa térségében elsősorban a 90-es években
elkezdődött társadalmi-gazdasági változások nyomán kiépült piacgazdaságok
megerősítését célozza meg a makroökonómiai stabilitás megteremtésére és
alapvető intézményi és szakpolitikai reformok megvalósítására fókuszálva.
Ettől függetlenül ez a nemzetközi szervezet több tématerület esetén is
alkalmazza a területileg integrált fejlesztések eszmeiségét elsősorban a fejlődő
országok egyes nagytérségeiben jelentkező problémák kezelésére. Ilyen például
Kelet-Európában és a volt szovjet tagállamokban a szocialista időszak szovjet
típusú gazdaság- illetve iparfejlesztés súlyos környezeti terhelésének kezelése
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vagy éppen a nyugat-afrikai államok agrár- és élelmiszerbiztonsági politikájának
megteremtése a térség demográfiai krízisének kezelésre.
Az OECD elsősorban koordináló- és elemző típusú szervezet, ezért fejlesztési
tevékenysége is inkább a sokszereplős, gyakorlatban alkalmazható szakpolitikák
kimunkálásában jelentkezik, amelyek megvalósítása magában hordozza az
integrált fejlesztések szemléletének megerősödését.

A nem EU tag európai államok példái
Svájc – A Svájci Alap gyakorlata
Svájc mint az európai államok egyik vezető jóléti társadalma érdekes támogatási
kezdeményezéssel jelentkezett a 2000-es évek második felében, konkrétan az
EU tíz új tagállamát érintő 2004. évi bővítési köréhez kapcsolódóan.
A Svájci Államszövetség Gazdasági Államtitkársága (SECO) a svájci
külügyminisztérium fennhatósága alá tartozó Svájci Fejlesztési és
Együttműködési Ügynökségen keresztül (SDC) az új uniós tagországokkal
(illetve 2007-et követően a szintén csatlakozó Romániával és Bulgáriával
kiegészülve) együttműködve bonyolítja le összesen kb. 1,3 milliárd CHF
értékben az öt évre szóló ún. „Svájci Hozzájárulás” programot. Evvel a 2012-ig,
illetve a két utoljára csatlakozott tagállam esetében 2014-ig, kifutó
kezdeményezéssel Svájc Európával való szolidaritását illetve az új EU
tagországok felé irányuló elkötelezettségét kívánja kifejezni s ezáltal
gyakorlatilag „körön kívül” járul hozzá az EU kohéziós politikájához.
Az alpesi állam így részt vállal a Közép- és Kelet-Európának nyújtott európai
fejlesztési segítségből és amellett, hogy szilárd gazdasági és politikai kapcsolatok
kialakítására törekszik az új tagállamokkal, a program révén természetesen a
svájci vállalatok üzleti lehetőségeit is növelni kívánják az újonnan kialakuló
piacokon.
Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) közreműködésével
folyó „Svájci Alap” tevékenysége alapvetően négy fő támogatási terület köré
csoportosul:
biztonság, stabilitás, reformok,
környezetvédelem és infrastruktúra,
a magánszektor támogatása,
humánerőforrás- és társadalomfejlesztés,
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de van konkrét kapcsolódási pontja a térségi integrációk megvalósíthatósága
irányában is.
2009-ben hirdették meg hazánkban azt a pályázati felhívást, amely regionális
fejlesztési kezdeményezések, helyi foglakoztatási-, és munkahely teremtési
lehetőségek erősítése témában kifejezetten előírta az integrált szemléletű
programtervezési gyakorlatot.
A támogatható programokkal kapcsolatban elvárás, hogy reális célkitűzésekkel
kell rendelkezniük; e célkitűzéseket, amennyiben lehetséges, különböző
szektorokat összefogva kell megvalósítani. Így az integráltság háromosztatúan is
megjelenik, egyrészt a fejlesztési tevékenység tematikusan integrálja a program
projektjeit, hiszen azt egy főprojekt és a főprojektet illetve a közös célt
(foglakoztatás növelése) támogató maximum 10 alprojekt köré kell szervezni.
Másrészt a projekteknek kötelezően be kell vonniuk mind a köz-, mind a
magán-, mind pedig a civil szektort a programmegvalósítás folyamatába.
Végül a területi integráltság a pályázati kiírás földrajzi célterületében jelenik meg,
hiszen a pályázati kiírás három, hátrányos helyzetűnek minősített magyarországi
megyére fókuszál az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régiók (BorsodAbaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg) területén.
További elérhető információ: www.swiss-contribution.hu
Norvégia – Az EGT és a Norvég Alap gyakorlata
Svájchoz hasonlóan az Európai Gazdasági Térség12 tagállamai (Izland,
Liechtenstein és Norvégia) szintén az EU kohéziós politikáját kiegészítő
támogatási programok indításával segítik 2004 óta a régi (Görögország,
Portugália és Spanyolország) és az új EU tagállamok társadalmi-gazdasági
fejlesztését.
Norvégia az EGT Alap költségvetésének (2009-2014 közötti periódusban ez
közel 1 milliárd €-t jelent) 95 %-át állja, de emellett a 2004 óta az EU-hoz
csatlakozott 12 új tagállam számára egy ún. Norvég Alapot is finanszíroz, amely
2009-2014 között 800 millió € értékű plusz fejlesztési forrást jelent. A
forráselosztás rendszere meglehetősen demokratikus: népesség- és GDP/fő
arányos módon kerül meghatározásra a kedvezményezett államok között.

Európai Gazdasági Térség (EGT) - az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai által
létrehozott intézmény, lényegében az Európai Unió Egységes Piacának kiterjesztése azon országokra, amelyek
nem kívánnak az Európai Unió politikai közösségében tagként részt venni.

12
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A két alap összevont támogatási portfólióját tekintve a következő prioritás
területek állapíthatóak meg:
környezetvédelmi és a fenntartható fejlődést segítő projektek,
európai kulturális örökség megőrzése,
non-profit/civil szektor erősítése.
A fenti fő tématerületek mellett meg kell jegyeznünk, hogy a Norvég Alap
legnagyobb arányban a biztonság témakörében nyújt támogatásokat (Schengen,
határbiztonság, rendőrségi együttműködések, bírósági rendszerek fejlesztése),
de hasonlóan kiemelt terület a regionális illetve a határ menti, határokon átívelő
területi hatású fejlesztések támogatása.
Az integráltság különböző szintjei ezeknek az alapoknak a támogatási
tevékenységében is tetten érhető. Tematikus és területi integrációkban
értelmezhető például egyes környezetvédelmi fejlesztési programok illetve
kapcsolódó projektjei, elsősorban az integrált tengeri és belföldi vízhasználativízgazdálkodási rendszerek fejlesztése tematikában.
Szintén tematikus és több szektoron átívelő gondolkodást kívánnak az olyan
társadalmi fejlesztések, mint például a „gender-violence” (nők elleni erőszak,
családon belüli erőszak, stb.) problematikájának vagy éppen a nemek közötti
esélyegyenlőség széles témakörének kezelése. A térségi integrációk tekintetében
leginkább a határon átnyúló fejlesztések bírnak relevanciával, ilyen pl. a
magyarországi vonatkozású „A magyar-ukrán határtérség határon átnyúló
együttműködéseinek fejlesztése” című pályázat, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei szereplők a fenntartható gazdasági fejlődés, a humán erőforrás
fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttműködések, környezet- és
természetvédelem, valamint a helyi infrastruktúrafejlesztés terén megvalósuló
határon átnyúló együttműködések támogatására nyitott lehetőséget.
Összességében elmondható, hogy az EGT-Norvég Alapok egyenlőre a
partnerségi alapon szerveződő, valamilyen fokú integráltságot feltételező
projekteket támogatja, de a tisztán térségileg integrált programcsomagok még
nem gyökereztek meg ebben a támogatási portfólióban. A jövőre nézve a 20092014 évre szóló támogatások tekintetében Magyarországon 2012-től
jelenhetnek meg azok az első pályázati kiírások, amelyek ezen a területen
előrelépést hozhatnak.
További elérhető információ: www.eeagrants.org, illetve www.nfu.hu/egt_
norveg_fm_2009_2014
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A térségi integráció bemutatása
példákon, esettanulmányokon keresztül
A leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatási programja
Megvalósulás helyszíne: Magyarország a 33 leghátrányosabb helyzetű
kistérsége
A megvalósulás időpontja: 2008-2009

A policy, támogató program elemzése
A policy (támogató program) megnevezése, forrása:
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatási programja az Új
Magyarország Fejlesztési Terv három operatív programjának (Regionális Operatív
Program, Társadalmi Integrációs Operatív Program, Társadalmi Megújulás Operatív
Program) bizonyos prioritásai koordinált forráslekötését biztosította, vagyis
elsősorban az EU-s források jobb felhasználását célozta.
A megvalósítás intézményi kerete:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló
311/2007.
(XI.17.)
Kormányrendeletben
nevesített
33
leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérség számára egy meglehetősen
újszerű támogatási rendszert alakított ki. A 33 kistérség felzárkóztatását
segítő komplex programok megvalósításának elősegítésére külön
pályázati eljárástípus, az ún. LHH eljárásrend is kialakításra került. Ez az
újszerű eljárástípus a kétfordulós pályázati eljárás, a tárgyalásos
projektkiválasztás és a pályázati rendszerek kistérségi tervezésen alapuló
kombinációjából épült fel.
Az LHH eljárásrend lényege, hogy az érintett kistérségek központi szakmai
támogatás, valamint a Kistérségi Koordinációs Hálózat segítségével kidolgozták
és elfogadták a térségek komplex felzárkóztató programjait, illetve ezek
megvalósítását jelentő projekt-csomagjaikat, majd ennek az NFÜ részéről
történő elfogadását követően, a külön megjelenő tervezési útmutatók alapján,
kidolgozták és benyújtották a részletes projektjavaslataikat.
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A program első szakaszát, a tervezést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
LHH Programirodája (a továbbiakban: NFÜ) koordinálta. A kistérségi
tervezés lebonyolításának szakmai támogatására az NFÜ régiónként szakértői
konzorciumokat szerződtetett, amelyek biztosították a szakmai vezetőt, a
minőségbiztosítót és kistérségenként egy-egy vezető tervezőt. A vezető tervező
munkáját a kistérségi koordinátorok segítették. A többcélú kistérségi társulás
munkaszervezete, a koordinátorok és a külső szakértők munkájának
összehangolása érdekében tervezési munkacsoportot kellett működtetni,
amelyben a kistérségi munkaszervezet vezetője vagy kijelölt felelőse, a
koordinátorok, és a vezető tervező folyamatosan áttekintették tervezési
folyamat előrehaladását és egyeztették a feladatokat. A munkacsoport – az NFÜ
által adott sablon alapján – kidolgozott munkaterv mentén működött, amely
munkaterv tartalmazta az elvégzendő feladatokat, határidőket, felelősöket,
valamint a különböző fórumokra meghívandók körét.
További szakmai segítséget nyújtottak egyrészt a szaktárcák által delegált –
elsősorban közoktatási és településfejlesztési – esélyegyenlőségi szakértők,
másrészt a regionális fejlesztési ügynökségek.
A tervezési folyamatot a kistérség önkormányzataiból, a kisebbségi
önkormányzatokból, vállalkozásokból és a társadalmi szervezetek képviselőiből
létrehozott kistérségi fejlesztési bizottság felügyelte. A munka során
összeállított projekt-csomagot a fejlesztési bizottság megtárgyalta és
egyetértése esetén továbbította a többcélú kistérségi társulás tanácsa részére,
amely egyetértése esetén kezdeményezte a projekt-csomag benyújtását az NFÜnek. Az NFÜ az irányító hatóságok és a szaktárcák bevonásával értékelte a
kistérségi projekt-csomagokat, majd elfogadta a projektek azon körét, amelyek
az előre delegált kistérségi keretösszeg felhasználására jogosultak.
A fenti tervezési szakaszt követően került sor a nevesített projektek
kidolgozására és pályáztatására. A program ezen második szakasza
szellemiségében, technikai megoldásaiban nem állt összhangban az első szakasz
céljaival, jelentős mértékben rontva az eredeti szándékok megvalósulását. A
konkrét okokról a későbbiekben írunk.
Célterület: A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség.
Módszertan:
Az LHH-s kistérségi programok célja, hogy az ország legelmaradottabb
térségeinek társadalmi, gazdasági leszakadásának csökkentése, az életminőség
javítása tervezett módon, az arra fordított dedikált forráskeretek
felhasználásával történjen.
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Az LHH program módszertanának újszerűsége a következőkben rejlett:
Az NFÜ térségre allokált forráskeretet biztosított az LHH
kistérségeknek. Az előre felosztott források lehívása versenyen kívül
történhetett, a jóváhagyott projekt-csomagban szereplő projekteknek nem
kellett más projektekkel versenyezniük, az igényelt forrás védettséget
élvezett.
Az LHH térségek a számukra előzetesen dedikált források felhasználását
maguk tervezhették meg, a rendelkezésre álló kereteket az adott térségre
leginkább jellemző problémák megoldására lehetett felhasználni. A
programszerű támogatás-felhasználás érdekében a térség főbb szereplőinek
bevonásával kistérségi szintű programok készültek, amelyek
meghatározták a térségek gyengeségeit, kitörési lehetőséget. A program
alapján készült el a támogatandó projekteket tartalmazó ún. projektcsomag.
Az NFÜ a hozzá benyújtott kistérségi programot és projekt-csomagot két
lépésben értékelte, amelybe bevonta az érintett irányító hatóságokat és a
szaktárcákat is. A projekt-csomagok zsűrizése is két lépésben történt.
Egyrészt kistérségenkénti konzultációs ülést tartottak, amelyeken a
tagokon túl részt vettek a kistérség képviselői is. Második lépésben egy
régiónkénti döntéshozó ülés tett javaslatot egy olyan projekt-listára,
amely összesített támogatási igénye nem haladja meg a kistérség számára
elkülönített forrást. Ez mindenképp elősegítette az érintettek bevonásán
alapuló, demokratikusabb döntéshozási folyamat kialakulását, de legalábbis
az átláthatóságot, az információáramlást és a térségi kapcsolatokat.
Integrációs előírások a célcsoportok szintjén:
A szaktárcák által delegált esélyegyenlőségi, közoktatási szakemberek
erősítették a munka szakmaiságát, a magukat kevésbé hatékonyan képviselő
emberek érdekeinek integrálását, illetve segítettek új projektek generálásban
is. Az LHH program célcsoportja igen széles, megfelel az érintett operatív
programok (OP-k) célcsoportjának. Ezen csoportok térségi program
szintjén történő megjelenése elvileg erősíti az azok közötti integrációt.
Az NFÜ által rendelkezésre bocsátott tervezési módszertan szintén
erősítette a kapcsolatokat a térség vállalkozói, civiljei és önkormányzatai
között, előírva ezek bevonását a tervezésbe és a döntéshozatalba egyaránt.
Kötelezővé tett néhány egyeztetési elemet (pl. tematikus műhelymunkákat,
fórumokat) és a vezető tervezők által biztosította a közösségi tervezés
módszertani támogatását, folyamatsegítését.
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Integrációs előírások a megvalósítandó tevékenységek szintjén:
A programot kistérségi szinten kellett elkészíteni, így elvileg a problémák
feltárása és a megoldási javaslatok kidolgozása során meg kellett haladni a
települési szintet.
Az eredeti szándékok alapján az LHH program több OP forráskeretének
integrált felhasználására ad lehetőséget, komplex kistérségi programok
megvalósítása révén.

A konkrét megvalósulás elemzése
Mit hoztak létre:
Az első szakaszban kistérségi programok és projekt-csomagok megtervezése, a
második szakaszban a konkrét projektek pályáztatása történt.
Módszertan:
Az LHH program ismertetett módszertana elvileg nagymértékben szolgálta a
térségi fejlesztésekben a területi integráció biztosítását. A következőkben leírt
hiányosságok és nehézségek miatt azonban sajnos a várható pozitív hatás
lényegében nem következett be.
A program első szakasza, a kistérségi szintű tervezés igen rövid idő alatt
zajlott le: a térségi szereplők bevonásával megvalósuló tervezésre és a projektcsomagok összeállítására mindössze két hónap állt rendelkezésre. A tervezés
ennek ellenére az NFÜ által kidolgozott, fent részletesen ismertetett tematika
szerint zajlott le. Valós partnerség kiépítésére, hálózatfejlesztésre a tervezés
rövid ideje során nem volt lehetőség.
A második szakaszban történt a kiválasztott projektek részletes kidolgozása,
pályáztatása. A program eredményességét jelentősen rontotta, hogy az első
szakaszban megtervezett projektcsomagok projektjeit „beengedték” a normál
pályázati rendszerbe, nem került kialakításra sem speciális LHH
eljárásrend, sem pedig egy olyan központi koordináció, amely kiemelten
kezelte volna az LHH-s pályázatokat. A végrehajtást rábízták az egyes OP-k
közreműködő szervezeteire, akik egymástól független, normál eljárásrendet
alkalmaztak.
A tervezésben még valamelyest érvényesíteni lehetett a nehéz helyzetben lévő
térségek speciális szükségleteit, a kiválasztás során azonban számos projekt
elvérzett a kemény és merev értékelési szempontrendszeren. A projektek
kidolgozásához készített útmutatóban nem vették figyelembe az NFÜ által
pályázatra kiválasztott projektek tartalmi sajátosságait. Így az eredeti
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kezdeményezések sokszor nem, vagy módosult formában valósultak meg. Az
LHH program nem tudta kezelni a térségspecifikus fejlesztési igényeket, mivel
nem volt következetesen felépítve a tervezés és végrehajtás.
Az alulról jövő kezdeményezés és a központi irányítás összehangolására jó
példa, hogy az LHH munkacsoportok aktív közreműködésnek köszönhetően a
végleges pályázati kiírások az előzetesen jelzett igények nagy részét figyelembe
véve kerültek meghirdetésre. Voltak azonban problémák és nehézségek,
amelyek a többszöri visszajelzés ellenére sem oldódtak meg. Problémát
jelentett, hogy csak az említett OP-k egyes pályázati konstrukciói kerültek be az
LHH programba, amelyek között nehéz volt bármiféle integrációt,
programszerűséget érvényesíteni. Magukban a konstrukciókban is voltak olyan
hiányosságok, amelyek akadályát jelentették az integrált fejlesztések
megvalósulásának (pl. eszközbeszerzés lehetőségének hiánya, gépbeszerzés
feltételeinek nehezítése, épületkorszerűsítés, vagy tervezés nem elismerhető
költségei, stb.)
Az integráció dimenziói:
Az integráció egyik dimenziója a területi megközelítés, a kistérségi szintű
problémafeltárás és a megoldások hasonló szintű meghatározása. A tervezési
folyamat fő érdekeltjei és partnerei a települési polgármesterek voltak, a
programot a belőlük álló kistérségi tanács hagyta jóvá. A kistérségi szintű
tervezés leginkább a TÁMOP projektek körében valósult meg, mivel a
települési vezetőket inkább a beruházási típusú fejlesztések érdekelték.
Az integráció másik dimenziója, a térségi szereplők széles körű és aktív
bevonása elsősorban a megvalósításra szánt igen rövid időkeret miatt vált
felületessé. A bevonás formálisan megtörtént, a valódi párbeszéd és a kreatív
problémamegoldás, illetve a hátrányos helyzetű csoportok érdekeinek
érvényesülése azonban nem valósult meg.
A források egymáshoz kapcsolódó, egymásra építő felhasználása a gyakorlatban
korlátozott mértékben tudott érvényesülni az egyes programok eljárásrendjének
és a megvalósítás ütemezésben létező különbségek miatt.
Az ágazatok közötti integráció sem tudott igazán teret nyerni, mert a
gazdaságfejlesztésnek nem volt súlya, sokáig kétséges volt, hogy egyáltalán
támogathatók-e gazdaságfejlesztést célzó projektek. A program nagy
hiányossága, illetve a valós integráció akadálya volt, hogy éppen az ezekben a
térségekben legszükségesebb területet, a gazdaság fejlesztését célzó GOP és az
ÚMVP (vidéki mikrovállalkozások fejlesztése) nem tartozott a tervezhető és
pályázható OP-k közé.
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A térség számára realizálódó rövidtávú hasznok:
A tervezésbe bevont térségek számára az NFÜ meghatározott egy dedikált
forráskeretet, így nem kellett attól félni, a térség kevésbé fejlett forráslehívó
kapacitásánál fogva lemarad a forrásokról.
A térség számára realizálódó hosszú távú hasznok:
A leírt problémák és kockázatok miatt a módszertan ismeretében elvárható
hosszútávú célok nagy része sajnos valószínűleg nem teljesül.
Felmerült kockázatok, problémák:
A tervezés során felmerült negatív tapasztalatok egy része a tervezésre
fordítható rendkívül szűk időkeretnek köszönhető. Más tapasztalatok arra
világítanak rá, hogy az integrációt alaposabb előkészítéssel, az érintett OP-k
végrehajtási folyamatainak teljes összehangolásával lehetett volna számon kérni
a kistérségek döntéshozóin.
A 33 LHH kistérség felzárkóztatását elősegítő pályázati konstrukciók
legnagyobb problémája, hogy nagyon sok esetben nem került külön tervezési
útmutató kidolgozásra, azok gyakorlatilag az adott témában megjelenő nem
LHH kiírás tükörpályázatának tekinthetőek.
Az LHH- s kiírás a régiós kiírástól sok esetben csak abban különbözött, hogy a
rendelkezésre álló keretösszegek szét lettek választva, egyébként ugyanazon
jogosultsági és szakmai feltételeknek kellett megfelelni a legelmaradottabb
térségek projektjeinek, mint az adott régió legfejlettebb területeiben
megvalósuló projekteknek. Ez számos esetben azt eredményezte, hogy hiába
szerepelt nevesítve a projekt az NFÜ által elfogadott projekt-csomagban,
a konkrét pályázati feltételeknek az adott fejlesztés már nem tudott
maximálisan megfelelni. Ez azt is eredményezte, hogy a térség számára
dedikált forrás adott projektre jutó része elveszett az LHH kistérség számára. A
probléma különösen a gazdaságfejlesztési célú projektek esetében jelentkezett,
ami különösen súlyosan érintette a kistérségeket.
A TÁMOP, TIOP pályázatok esetében is merült fel olyan probléma, hogy
hiába lett elfogadva egy adott fejlesztés költsége és szakmai tartalma az
NFÜ által, a később megjelenő kiírások a projektek sajátosságait nem
vették figyelembe, így itt is előfordult, hogy jogosultsági vagy szakmai
feltételeknek való megfelelés hiánya miatt nem lehetett benyújtani a pályázatot,
vagy pedig az előbb említett okokból elutasításra került.
A fenti problémákat súlyosbította az, hogy az LHH pályázatokat az adott
fejlesztési területek közreműködő szervezetei kezelik. Ez azt jelenti, hogy az
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LHH programokat az érintett régiók Közreműködő Szervezetein (RFÜk, VÁTI) felül az érintett két ágazati OP (TIOP, TÁMOP) KSZ-ei
(ESZA, OKMT) is kezelik az NFÜ koordinációja mellett, így végképp
megszűnt az LHH program programszerűsége. Az egyes pályázatoknál a KSZek más pályázatok mintájára kezelik a projekteket, az érdemi eltérést az jelenti,
hogy a beadott pályázat ellenőrzése során vizsgálják azt is, hogy az NFÜ
által elfogadott projekt-csomagban rögzített támogatási igény és szakmai
tartalom megegyezik-e a pályázattal. Azaz a pályázó kötve van az elfogadott
projektjéhez, így azt sem teheti meg, hogy az intézményrendszer hibáját
kiigazítva a pályázati kiírásnak megfelelően módosítja a projektjét.
A fent bemutatott hátráltató tényezők miatt az LHH program
megvalósulása az eredeti célokkal ellentétes, mivel az LHH térségeknek
gyakorlatilag többlet feltételeknek kell megfelelniük, illetve nagyobb
adminisztrációs teher és kötöttség hárul rájuk, mint az egyéb térségek
pályázóira.
Az LHH programozás kapcsán felmerült, a térségi integráció gyakorlatával
összefüggő egyéb tapasztalatok:
A települések kötelező feladatellátásának finanszírozása egyre inkább
pályázati rendszeren keresztül történik, ami arra kényszeríti a települések
vezetőit, hogy az elvégzendő feladatokat a rendelkezésre álló pályázati
lehetőségekre „hangolják”, illetve némi pályázatírói és pénzügyi
ügyeskedéssel próbálják az eredeti célokat az adott pályázati keretek között
megvalósítani. Ez a kényszer és gyakorlat érezhetően és érthető módon
némileg cinikussá teszi őket a pályázatkiíró elvárásaival kapcsolatban.
Az idegőrlő, rutinszerű, folyamatos pályázás a stratégiai szemlélet ellen hat.
Ilyen környezetben nincs idő átfogó módon végiggondolni a helyzetet,
feltárni a problémák gyökerét, újszerű megoldásokat, jó gyakorlatokat
keresni. Érthető módon a stratégiai szemlélet gyenge az önkormányzati
vezetésben. A „másként gondolkodás” a pályázati határidők szorításában
nem igen várható el.
Mivel az intézmény-fenntartási normatívák lényegében a működtetés
költségeit sem fedezik, az épületek karbantartására nem jut forrás, így a
„fejlesztési” források nagy része nem valódi fejlesztésre, hanem az elmaradt
karbantartás pótlására megy el.
A polgármesterek választói a településén élők, ezért érthetően minden
polgármester elsősorban a saját településén akar fejlesztéseket
megvalósítani. Az LHH program során egyértelműen kiderült, hogy a
fejlesztési források kistérségi szintű értelmezése, felhasználása utópisztikus.
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Még rosszabb a helyzet azokban a térségekben, ahol a központi város
domináns, uralkodó szerepet alakított ki a forráselosztási játszmákban. A
települések (polgármesterek) közötti személyes vagy politikai ellentétek
további nehézséget jelentenek a kistérségi szintű együttműködésben.
Az érintettek bevonása a fejlesztésekbe a mai pályázási körülmények között
reálisan nem elvárható. A rövid beadási határidők és a mértéktelenül
eltúlzott adminisztráció mellett nem jut energia a párbeszédre. Az LHH
programban néhány erőltetett munkamenetű hét alatt kellett az érintetteket
mozgósítani és bevonni a tervezésbe, valamint megalapozott új és innovatív
projekteket generálni. Ez természetesen kivitelezhetetlennek bizonyult és
csak a bevonás látszata történt meg.
Az LHH programban azok a projektek lettek „nyerők”, amelyek
előkészítése már a program megkezdése előtt megindult. Ez különösen igaz
a TÁMOP-os projektekre. A szakértők által néhány hét alatt „generált”
projektek, bár a projektgenerálás a program egyik kiemelt célja volt, sok
esetben konfliktusokhoz és sértődésekhez vezettek. A beadott projektek
nagy része már előkészített, esetleg már korábban be is adott, de nem nyert
projekt volt – s ezzel a helyzetfeltárásra, kistérségi stratégiára fordított
erőfeszítések értelmüket is vesztették.
Az LHH program egyik kiemelt fókusza a szegregálódó roma lakosság
élethelyzete, integrációja. Az LHH programból is egyértelműen látszott,
hogy teljes mértékben hiányzik a hátrányos helyzetű kisebbségek – és
különösen a romák – bevonására, pozitív értelmű integrációjára való
képesség. A műhelymunkákra meghívott kisebbségi vezetők nem tudtak a
polgármesteri réteg hivatali nyelvén kommunikálni, ezért érezhető
lenézéssel szembesültek. Az LHH programban az idő rövidsége miatt nem
volt lehetőség olyan alternatív kommunikációs csatornákat, tervezési
módszertanokat kidolgozni/alkalmazni, amely a romákat valós helyzetbe
hozta volna.
A manapság kulcsindikátornak tekintett és megkövetelt munkahelyteremtés
és -megtartás az LHH térségekben nagyon nehezen teljesíthető
követelmény. Az LHH program projektorientáltsága és sematikus jellege e
hátrányos helyzetű térségek súlyos munkaerőpiaci problémáira képtelen
volt adekvát megoldást kínálni. Tehát nagy szükség van olyan,
programszerű foglalkoztatási programok támogatására, amelyek hosszabb
távon (akár 5-10 éves időtávban) támogatást nyújtanak a térségbeli
intézmények foglalkoztatásához, térségspecifikus igényekre alapuló képzési,
továbbképzési, munkaerőköltséget támogató programokon keresztül.
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A módszertan adaptálhatósága:
LHH program céljai nagyon fontosak és a már meglévő eszközrendszere –
finomhangolással – alkalmas is lehet a célok sikeres megvalósítására.
Az LHH-program módszertana számos olyan elemet tartalmazatott, amely az
uniós források felhasználása során Magyarországon előremutatónak és
újszerűnek tekinthető. A források koordinált, települési helyett kistérségi
szintű felhasználása, a térségi szereplők bevonása elengedhetetlen a területi
kohézió növelése érdekében. A módszertan finomhangolása és a tervezési
folyamat minimum feltételeinek (megfelelő időkeret, szakértői háttér stb.)
biztosítása, összehangolt kormányzati és fejlesztési intézményi lépések
mellett a módszertan adaptálhatónak tekinthető.

TÁMOP 5.1.3. – Közösségi felzárkóztatás a
mélyszegénységben élők integrációjáért
Megvalósulás helyszíne: Magyarország, a program által – elsősorban
a 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség bázisán – meghatározott
jogosult települések köre
A megvalósulás időpontja: 2010-2014

A policy, támogató program elemzése
A policy (támogató program) megnevezése, forrása:
Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért. A program
az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Programjából, az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A megvalósítás intézményi kerete:
A támogatási konstrukció megvalósítását két komponens szolgálja. Mindkét
komponens a szociális, a közösségfejlesztési, továbbá település-/terület-/vidékfejlesztési
szakma hármas pillérén nyugszik, amelyeket további humán szolgáltatások
egészíthetnek ki. A program ezáltal a megvalósulás térségeiben az ágazati
integráció nagyfokú erősítését célozza. Az 1. komponens nyertese átfogó
irányítói és szakmai koordinációs szerepet lát el, míg a 2. komponens pályázói a
helyi szintű programokat valósítják meg. Pályázatot benyújtani kizárólag 2-5
tagú konzorciumi formában lehetett.
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Célterület:
A célterület bázisát a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007.
(IX. 17.) számú Kormányrendeletben meghatározott 47 leghátrányosabb
helyzetű és a velük szomszédos kistérségek azon települései jelentik,
amelyekben a mélyszegénységben élők nagyarányú jelenléte valószínűsíthető
három mutató alapján.
A policy által bevezetett módszertan:
A támogatási konstrukció alapvető célja az egymásba fonódó területi és
társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének,
újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a
mélyszegénységben
élők
integrációjának
előmozdítása
azzal
az
eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív
részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat. A konstrukció eme alapvető célját
a helyi közösségi kapcsolatok revitalizálásával és fejlesztésével, egyes
közszolgáltatásoknak – ilyenek a szociális és egészségügyi ellátások, a
gyermekek helyzetét és kitörési esélyeit meghatározó egyéb humán
szolgáltatások – a helyi szükségletekhez igazításával, továbbá az érintett
települési kör, lakosság kistérségi fejlesztési folyamatba való bekapcsolásával
kívánja elérni.
A konstrukció újszerű elemei a következők:
A helyi megvalósítók szakmai munkáját az 1. komponens konzorciuma
segíti a projekt teljes ideje alatt. E komponens keretében egy olyan országos
hatáskörű konzorcium kap feladatot (és a feladathoz természetesen
támogatást), amely a program közel három éve alatt a 2. komponensből
támogatott helyi pályázókat hivatott szakmailag segíteni, sőt, már a projektelőkészítés során is tart – tartott – számukra szakmai információs napokat
és személyes konzultációkat. E konzorciumban négy szervezet vesz részt:
az Autonómia Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a VÁTI
Nonprofit Kft, valamint a Szociális Szakmai Szövetség.
A támogatási programok többsége nagymértékben lehatárolja, hogy milyen
tevékenységre, feladatra ad forrásokat. A TÁMOP 5.1.3. ezzel szemben
csak kereteket ad meg: bármilyen szociális, egészségügyi, közösségi
tevékenységet támogat, amely a megfogalmazott célokat szolgálja. A
nyilvánvaló előnyök mellett a pályázók számára ez nehézséget is jelent, a
kiírás nem mondja meg egyértelműen, hogy mit kell létrehozni. Külön
nehézség, hogy maga a közösségi tervezési folyamat is támogatható
tevékenység, azt azonban értelemszerűen nem lehet előre látni, hogy a
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közösség milyen döntéseket hoz, milyen tevékenységeket, megoldásokat
szeretne a program keretében megvalósítani. A kísérleti jellegű közösségi
tevékenységeket segíti, hogy a pályázat aránylag könnyen teljesíthető
megvalósulási indikátorokat kér számon.
A projekt, címéből is következően, elsősorban közösségi megoldásokat
támogat. A jelenleg elterjedt szociális ellátási gyakorlatban a
szakembereknek kevés gyakorlata van a közösségi megközelítésben,
megoldási sablonjaikat inkább a „szolgáltató” hozzáállás jellemzi. A
szolgáltató intézménynek alárendelve így a mélyszegény célcsoport csak
elfogadója a számára felkínált lehetőségeknek, ami tovább erősíti
függőségét, passzivitását. A közösségi megoldásokat – ahol cél, hogy az
érintettek aktívan részt vegyenek az életminőségüket jobbító
tevékenységekben – természetesen csak megfelelő előkészítéssel lehet
megvalósítani. Ez az előkészítés a közösségfejlesztés, ami a TÁMOP
5.1.3. program tevékenységeit átszövi és összetartja. Az első ránézésre
esetleg egymástól elszigetelt programelemek is képezhetik egy összehangolt,
koherens program részét, amennyiben a közösségfejlesztési folyamat
megágyaz ezeknek.
Integrációs előírások a célcsoportok szintjén:
A pályázati kiírás előkészítése során a kiírók 3 mutató alapján leszűkítették a
jogosult települések körét azokra, amelyekben a mélyszegénységben élők
nagyarányú jelenléte valószínűsíthető a következő három mutató alapján:
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők korosztályos
aránya a Budapest nélküli (vidéki) átlag százalékában (2007),
- A rendszeres szociális segély egy lakosra jutó összege a Budapest
nélküli (vidéki) átlag százalékában (2007),
- A regisztrált álláskeresők rátája a Budapest nélküli (vidéki) átlag
százalékában (2007).
Azok a települések kerültek a jogosult települések listájára, amelyek
esetében legalább két mutató értéke elérte vagy meghaladta a Budapest
nélküli vidéki átlag kétszeresét.
A programra 2-5 szervezetből álló helyi konzorciumok pályázhatnak.
Ezek vezetését általában a kistérségi társulás, vagy egy nagyobb szociális
intézmény adja, de természetesen vannak más megoldások is. A
konzorcium mellett kötelező és ajánlott számos partnert (pl. a kistérség
szociális intézményeit, kisebbségi önkormányzatait) is bevonni. Velük egy
partnerségi együttműködési nyilatkozatot kell aláíratni, de emellett be kell
mutatni, hogy a felsorolt partnerek valós szerepet kapnak a projekt
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megvalósításában. A partneri együttműködések hatására azonban
remélhetőleg a projekt három éve alatt a térségen belüli intézményi
együttműködés érezhetően javulni fog.
A projekt legfontosabb közvetlen célcsoportja a (1) mélyszegénységben
élők köre. Ugyanakkor a mélyszegények mellet még két célcsoportot is
felsorol a kiírás: (2) az akcióterületen működő önkormányzatok,
intézmények, humán közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek vezetői,
alkalmazottai, az egyházak és civil szervezetek munkatársai, aktivistái,
valamint (3) a kistérségi fejlesztés intézményrendszerének szereplői: a
többcélú kistérségi társulások tagjai és munkaszervezeteik alkalmazottai, a
kistérségi fejlesztési bizottságok tagjai. E hármas célcsoporttal
elérhetőbbé válik az, hogy a hátrányos helyzetű családok, közösségek
problémái, szükségletei, érdekei a kistérség döntéshozói, aktív szereplői
számára is láthatók legyenek, illetve megkezdődjön egy valós párbeszéd a
térség szereplői között.
Integrációs előírások a megvalósítandó tevékenységek szintjén:
Az 1. komponens konzorciumának egyik feladata, hogy elősegítse az általa
is képviselt három szakma (közösségfejlesztés, szociális szakma, vidék- és
területfejlesztés) együttműködését az akcióterületeken. Ezt egyrészt a
konzorciumi ill. partnerségi együttműködés teszi élővé, másrészt az a tény,
hogy projekt időtartama alatt mind szociális munkásokat, mind
közösségfejlesztőket, mind terület- és vidékfejlesztőt kell alkalmazni, akik a
projekt céljainak érdekében együtt dolgoznak.
A helyi programok elvárt tevékenységei között hangsúlyosan jelenik meg a
közösségfejlesztés, amelynek egyik alapvető jellemzője, technikája a
sokrétű kommunikáció kezdeményezése és fenntartása. Ez az adott
térségeken belül mind horizontális (pl. intézmények, döntéshozók közötti),
mind vertikális (pl. a szegénységben élők és a döntéshozók közti)
kommunikációs
csatornák
megnyílását
eredményezheti,
amely
elengedhetetlen feltétele a területi integrációnak.
Az 1. komponens konzorciumának további feladata, hogy a szomszédos,
vagy területileg összetartozó akcióterületek közötti kapcsolatok
kiépülését segítse különböző hálózatosítási technikákkal (pl. területi
műhelyek, tapasztalatcserét szolgáló programok szervezésével).
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A konkrét példa elemzése
A fent ismertetett program jelenleg is zajlik, értékelő elemzése még nem
lehetséges. A program tevékenységével kapcsolatos információk elérhetők a
www.melyszegenyseg.hu honlapon.

Térségi integráció érvényesülése
a Dél-dunántúli Operatív Program példáján
Megvalósulás helyszíne: Magyarország, Dél-dunántúli régió
A megvalósulás időpontja: 2005-2013

A policy, támogató program elemzése
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), mely egyben az Európai Unió
strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások 2007 és
2013 közötti felhasználásához szükséges Nemzeti Stratégiai Referenciakeret is13,
meghatározta az egyes ágazatokban, illetve régiókban a felhasználható
forrásokat. Az ÚMFT 5. prioritásában (területfejlesztés) foglalt stratégia
megvalósítása elsősorban a konvergencia-régiók operatív programjain keresztül
valósul meg, ilyen köztük a Dél-Dunántúli Operatív Program.
Források: a Strukturális és Kohéziós Alap, Dél-Dunántúli Regionális Operatív
Program, illetve hazai források.
A megvalósítás intézményi kerete:
A megvalósítás intézményi keretét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (korábban
Nemzeti Fejlesztési Hivatal) Regionális Fejlesztési Programok Irányító
Hatósága adja, amely felügyeli az összes ROP-ot, köztük a Dél-Dunántúli
Operatív Programot (DDOP) is. A program lebonyolítását a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség végzi.
Célterület: Dél-dunántúli régió.

Megjegyzendő, hogy az ÚMFT ezen szerepét 2011-től az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) vette át, amely
programjain és pályázatain keresztül biztosítja az említett uniós alapokból származó támogatások
felhasználását 2013-ig.

13
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A konkrét példa elemzése
A példa konkrét tevékenységei:
A DDOP-n keresztül a térségi integráció két fejlesztési tématerülete, a
turisztikai vonzerő fejlesztésének és a közoktatás fejlesztésének
megvalósítása.
Hogyan csinálták – a megvalósítás:
A Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) jó példája a tudatosan felvállalt
és több éves tervező munkával alátámasztott térségi integrációs
törekvésnek. A DDOP kidolgozását egy komplex, számos térségi és szakmai
egyeztetést magában foglaló tervezési folyamat előzte meg. Ennek első
fázisaként a régió stratégiai fejlesztési céljaihoz illeszkedve 2005 végén hat
fejlesztési témakör (üzleti szolgáltatások, turizmus, barnaövek, közlekedés,
környezetfejlesztés, humán közszolgáltatások) mentén indult meg a DélDunántúlon ún. Stratégiai Fejlesztési Programok (SFP-k) kidolgozása. E
tervezői munka eredményeképpen 2006 végére elkészített programok teljes
körűek, tehát az egyes tématerületek vonatkozásában egyaránt magukban
foglalják a majdani ágazati és regionális operatív programokból támogatható
fejlesztéseket. Emellett a tervezés teljességgel újszerű volt abban a tekintetben,
hogy a tervezői munka valójában a projektgyűjtést és az életképes projektötletek
megnevezését is egyaránt tartalmazta. Így 2006 végére minden fejlesztési terület
vonatkozásában rendszerezett projektlisták kerültek kidolgozásra, melyek jól
mutatták be a régió releváns fejlesztési szándékait és a támogatandó
tématerületeket. A SFP-k alapján készült el 2006 végére maga a DDOP is,
amely fontos abból a szempontból, hogy a benne foglalt fejlesztési szándékok
egy komplex fejlesztési stratégia részeként jelennek meg.
Az SFP-k bázisán a DDOP több tématerülete is fókuszált térségi integráció
megvalósítására, annak érdekében, hogy a felhasznált támogatási források minél
erősebb térségi hatást legyenek képesek kifejteni. A térségi integráció két
fejlesztési tématerület esetében volt különösen markáns a DDOP-n belül:
turisztikai vonzerő fejlesztés,
közoktatás fejlesztés.
(1) Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása
A Dél-dunántúli régió turizmusa térben erősen koncentrált, a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet a régió idegenforgalmából 57%-kal részesedik. Az elmúlt évek
fejlesztései a regionális koncentráltság csökkentését célozták, melynek
nyomán több kisebb pontszerű fejlesztés valósult meg. A többnyire helyi

70

A térségi integráció bemutatása példákon, esettanulmányokon keresztül

jelentőségű fejlesztések azonban önmagukban nem képviselnek jelentős
turisztikai vonzerőt.
A helyi adottságokra alapozva, a meglevő és jelenleg is megvalósítás alatt álló
fejlesztésekkel együtt, az adott térség húzó termékeit összefogva a turisztikai
SFP és az erre épülő DDOP felismerte, hogy komplex, térségi alapú
termékcsomagok kialakítására van szükség. Ennek megfelelően a turisztikai
vonzerő fejlesztési támogatási konstrukció – a többi régió hasonló pályázataitól
eltérően – előírta, hogy egy adott projektben több (minimum 3, maximum 10
db) turisztikai vonzerőnek kell szerepelnie, azokat területi vagy tematikus
értelemben egymásra kell fűzni.
A régió hét jól elkülöníthető
turisztikai magterületre
bontható:
Elsődleges magterületek:
Dél-Balaton, Pécs és
környéke,
Siklós-Villány-Harkány
Másodlagos magterületek:
Kaposvár és környéke,
Duna-mente
Harmadlagos magterület:
Dráva-mente
Lehetséges jövőbeni
magterület: Belső DélDunántúl.

8. ábra: A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei
Forrás: A Dél-Dunántúl Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja,
DDRFÜ Kht., 2006.

A besorolás tükrözi a régióban meglévő vonzerők területi elhelyezkedését és
azok súlyát a régió turizmusában. A Turizmus SFP szerint az egyes turisztikai
magterületek termékportfolióját a helyi adottságokra alapozva úgy kell
meghatározni, hogy a magterületek a húzó turisztikai termékeik alapján
könnyen azonosíthatóak legyenek és a kínálatuk regionális szinten kiegészítse
egymást.14 Ebből kiindulva a Turizmus SFP és ez alapján a DDOP turisztikai
prioritása tartalmaz egy termék-magterület mátrixot (9. ábra), melyben
sötétkék mezők jelölik a kiemelt fontossággal kezelendő fejlesztési területeket,
14

A Dél-Dunántúl Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja, DDRFÜ Kht., 2006.
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míg világoskékkel a másodlagos, a fő turisztikai tématerületekhez kapcsolódó
fejlesztési területek kerültek megjelenítésre.
Magterületek

Termékek

DélBalaton

Pécs és
környéke

VillánySiklósHarkány

Dunamente

Kaposvár
és
környéke

Drávamente

Belső
DélDunántúl

Egészségturizmus
Vízi- és aktív turizmus
Lovas turizmus
Kerékpáros turizmus
Vadászat, horgászat
Golfturizmus
Ökoturizmus
Falusi turizmus
Bor- és gasztronómia
Kulturális turizmus
Konferencia turizmus
Innovatív termékek/
tematikus parkok
9. ábra: Termék-magterület mátrix
Forrás: A Dél-Dunántúl Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja, DDRFÜ Kht., 2006.

A komplex turisztikai termékcsomagok kialakítását célzó pályázat további
fontos jellemzője, hogy nem csak területi, hanem a projektméretbeli
koncentrációra is törekedett. A pályázat keretén belül ugyanis csak az
egyedileg is nagyléptékű projektelemekre lehetett támogatást igényelni, a
komplex térségi termékcsomagoknak tehát egyenként is nagy volumenű,
összhatásukat tekintve pedig érdemi, mérhető turisztikai fejlesztést
kellett felmutatniuk. E mögött az a megfontolás áll, hogy a Dél-Dunántúl
releváns turisztikai potenciáljait csak abban az esetben lehet jövedelemtermelő
turisztikai célokra hasznosítani, ha a projektek volumene eléri azt a kritikus
tömeget, ami már érdemi fejlesztést, s ezen keresztül indikátorokkal mérhető
turisztikai hatást produkál.
(2) Közoktatási integráció
A Humán SFP elfogadásával a Dél-dunántúli régió hitet tett amellett a szakmai
döntés mellett, hogy – ellentétben az NFT I. ROP 2.3. oktatási-nevelési
infrastruktúra fejlesztési programmal – a hosszú távú fenntarthatóságot előtérbe
helyezi és igen szigorú együttműködési kereteket szab meg a pályázók részére.
Ennek megfelelően a nagy hagyományú kistérségi és társulási intézményfenntartást, helyi szóhasználattal élve az „intézményintegrációt” írta elő a
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pályázati kiírásban: a DDOP közoktatás-fejlesztési pályázata az integrált kisés mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik létrejöttét szorgalmazta.
A térségi integráció elősegítése érdekében a pályázat több egyedi vonást is
magában hordozott. Egyik ilyen markáns pályázati feltétel volt, az, hogy egy
mikrotérség csak abban az esetben pályázhatott támogatási forrásokért,
amennyiben azt megelőzően Kistérségi Közoktatás-Fejlesztési Tervet
(KKFT) dolgozott ki és azt elfogadtatta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséggel. A KKFT-k célzottan a DDOP pályázati koncepciójához igazítva
fektették le a terveket a kistérség közoktatási rendszerének jövőjére
vonatkozóan. Ezek a tervek nem tanügy-igazgatási, intézkedési terv jellegű
dokumentumok, hanem fejlesztésorientált, a változó tanulási környezetre, az
uniós és hazai megújuló közoktatási tartalmi igényekre, a hálózati típusú
tanulásra és együttműködésre, a nyitott tanulási térre és környezetre jól reagáló,
a kistérségek közoktatási intézményei számára 5-8 éves időtávra tervezett
dokumentumok.
Annak érdekében, hogy ezek a tervek megfelelő minőségben készüljenek el, a
DDRFÜ annak szerkezetére konkrét elvárásokat fogalmazott meg. Ez alapján a
terveknek tartalmaznia kellett egy helyzetfeltáró részt, amely kitér az alapvető
gazdasági, társadalmi és migrációs folyamatokra, majd az oktatási intézmények
leírására, kitérve a feladatellátás intézményi rendszerére, a létszámokra és az
infrastruktúrára, programkínálatra és a szakszolgálatokra. Külön részt kellett
szentelni az iskolai szolgáltatások eredményességére. A második rész maga a
stratégia, amely meghatározza a célokat, a pedagógiai és műszaki fejlesztő
beavatkozásokat és ezek keretfeltételeit. Javasolt volt még kitérni a
nyomonkövetés és értékelés mikéntjére. A kistérségi fejlesztési tervek
létrehozásában szakértők működtek közre.
A pályázat másik, térségi integráció irányába ható követelményrendszeri eleme
volt, hogy meghatározta, hogy a kialakítandó összevont – többcélú –
intézménynek szolgáltatásai tekintetében minimum 5 település területét
kellett lefednie. Kivételt képeztek azok a mikrotérségek, ahol a
településszerkezetből adódóan az intézmény-elérési idők nem biztosíthatók,
valamint az LHH térségek, de ilyenkor is feltétel volt legalább három település
lefedése. Vagylagos feltétel volt, hogy a tanulólétszám minimum 500 fő kell,
hogy legyen, de sajátos aprófalvas településszerkezet esetében itt is engedtek
kivételt, ahol legalább 300 fő volt az elvárás.
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A policy által bevezetett módszertan innovatív elemei:
A turisztikai vonzerő fejlesztés, komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása esetében: a támogatási konstrukció újszerű abban a tekintetben is,
hogy döntően a régió turisztikai magterületeire koncentrál, a támogathatóság
feltételéül lett megszabva, hogy a fejlesztések túlnyomó részének e magterületek
valamelyikén kell megvalósulniuk.
Közoktatási integráció esetében: a humán közszolgáltatási területen a régiók
általában úgy próbáltak projekteket generálni, hogy – jobb esetben –
összegyűjtötték a helyi, kistérségi kezdeményezéseket. Ugyanakkor nagyon
gyakran ütköztek abba az akadályba, hogy nincsenek ilyen helyi
kezdeményezések, vagy – ahogy azt a Dél-dunántúli régióban észlelték –, ezek
nem feltétellenül adnak össze egy fenntartható egységet. Ezt a problémát
felismerve, a dél-dunántúli tervezők „újragombolták a kabátot”. Így készült el a
Humán SFP, aminek újszerűségét Magyarországon az adja, hogy nem kezelte az
ágazatokat külön, hanem éppen hogy a szociális, egészségügyi és oktatási
szektor területileg integrált fejlesztésére törekedett. E tekintetben
kiemelkedett a közoktatás területe, ahol a Dél-dunántúli régió egyedi pályázati
konstrukciót alakított ki.
Az integráció dimenziói (mennyire és miként lett végül integrált):
A turisztikai vonzerő fejlesztés, komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása esetében: az integráció fő dimenziója a területi integráció, hiszen a
cél egy adott régió turisztikai attrakcióinak integrálása volt. Mindezt a térségi
szereplők széles körű és aktív bevonása révén érték el.
Közoktatási integráció esetében: a 2008 előtti intézménybezárások
országosnál magasabb aránya, az aprófalvas településszerkezet, a hátrányos
helyzetű tanulók magasabb aránya, a drámaian csökkenő gyermekszám, a
közoktatás finanszírozásának elmozdulása a teljesítménymutató irányába,
valamint az intézmények fenntartási nehézségei mind alátámasztották azt az
elképzelést, hogy intézményi integrációra van szükség, ráadásul nemcsak
területfejlesztési-, de humán szolgáltatási, oktatás-fejlesztési céllal is.15
A térség számára realizálódó rövidtávú hasznok:
A turisztikai vonzerő fejlesztés, komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása esetében: a nem elaprózott támogatások révén létrejött

15 Forrás: A DDOP 2007-2008. évi eredményeinek elemzése a regionális fejlesztési célokhoz való
hozzájárulása tükrében, Elemző tanulmány, Tinta Tanácsadó Kft. – TÁRKI-TUDOK Zrt., 2010.
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koncentrált fejlesztések eredményeképpen új munkahelyek jönnek létre,
csökken a szezonalitás. Csökken a regionális koncentráltság.
Közoktatási integráció esetében: a DDOP közoktatás-fejlesztési pályázata
révén létrejöttek az integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és
központjaik.
A térség számára realizálódó hosszú távú hasznok:
A turisztikai vonzerő fejlesztés, komplex turisztikai termékcsomagok
kialakítása esetében: a turisztikai fejlesztések vonatkozásában a DDOP
alapvető jelentőségűnek tartja, hogy a turisztikai fejlesztési források a
meghatározó dél-dunántúli idegenforgalmi vonzerőkre összpontosuljanak, és a
támogatások révén hosszú távon is fenntartható, működtethető turisztikai
fejlesztések valósuljanak meg. Biztosított a régió másodlagos, harmadlagos és
lehetséges magterületeinek stabil turisztikai alapon való továbbfejlesztése, az
elsődleges magterületekhez való kacsolódása.
Közoktatási integráció esetében: Fenntartható rendszer kiépítése.

Az Európai Unió LEADER programja
Megvalósulás helyszíne: Az Európai Unió vidéki térségei.
A megvalósulás időpontja: LEADER I (1991-93), LEADER II
(1994-99), LEADER + (2000-06) és a jelenlegi LEADER, amely már
nem önálló programként, hanem a tagállamok vidékfejlesztési
programjának részeként valósul meg (2007-2013).

A policy, támogató program elemzése
A policy (támogató program) megnevezése, forrása:
A LEADER (Liason Entre de Development de l'Economie Rurale16 az Európai
Unió Közös Agrárpolitikájának második pillérét alkotó vidékfejlesztési politika
szerves része, forrásait az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
biztosítja. Működésének alapja a vidéki szereplők ösztönzése és támogatása a
térségük hosszú távú lehetőségeiről történő együttgondolkodásban és a térség
integrált, innovatív stratégiák mentén történő fenntartható fejlesztésében.

16

Nem hivatalos magyar fordításban: közös akciók a vidéki gazdaság fejlesztéséért
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Miután a LEADER három generációs működése és folyamatos fejlődése során
bizonyította létjogosultságát, 2007-től az uniós vidékfejlesztési szakpolitika
részévé vált, megszűnt az önálló kezdeményezéséként történő működése.
Magyarországon a LEADER 2000-ben indult hazai vidékfejlesztési forrásból
finanszírozott kísérleti programként. Ennek folytatása volt a 2004-2006-os
LEADER+ időszak, amelynek szakmai és pénzügyi kereteit az uniós
társfinanszírozású Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
szabályozta. 2013-ig a LEADER önálló fejlesztési tengelyként a szintén uniós
társfinanszírozású Új Magyarország Vidékfejlesztési Program részét képezi.
A 2014-2020-as időszakot megalapozó Uniós rendelet tervezetek a közösségi
keretek között irányított helyi fejlesztéseket, konkrétan a LEADER-t külön
fejezetben említik, így a további folytatás biztosított.
A megvalósítás intézményi kerete:
A LEADER hozzáadott értéke a többi hagyományos fejlesztéspolitikai
eszközhöz képest a megvalósítás módjában rejlik. Ennek egyik legfontosabb
eleme az a szervezeti és működési keret, amelynek alapja a vállalkozói, civil és
közszféra szereplőiből álló, helyi szinten működtetett partnerség, a helyi
akciócsoport. Ezek a szervezősédek az Unió különböző tagállamaiban
különböző mértékű döntési autonómiával és szerepkörrel rendelkeznek.
Azokban a tagállamokban, ahol nagyobb az akciócsoportok önállósága és a
program megvalósítás kevésbé a kötött, központi szabályozásra, mint inkább a
helyi szereplők tudásának és készségeinek fejlesztése illetve a helyi
társadalom egészséges kontrollmechanizmusaira épít, a LEADER céljai
nagyobb mértékben teljesültek. Úgy is lehet mondani, hogy az eredeti
LEADER célok csak ezekben a tagállamokban teljesültek.
A helyi akciócsoport feladata gyakorlatilag a helyi fejlesztési stratégia
megtervezése és megvalósítása, döntés az erre rendelkezésre álló források
elosztásáról, a projektek kiválasztásáról. A lényeg azonban az akciócsoportok
működésének szemléletében, módjában rejlik. Amennyiben a kezdeti
stratégiai tervezés a helyi társadalom valós bevonásával zajlik és a
megvalósításon az akciócsoport nem csupán a pályázatkezelés adminisztratív
kötelezettségeinek való megfelelést érti, hanem lehetősége van és hangsúlyt
fektet arra, hogy:
több szektort érintő közös projektek köré szervezze a potenciális
partnereket,
hálózatokat építsen,
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kialakítsa és erősítse az együttműködést a vidéki szereplők között
szemléletformálással, animációval vagy éppen folyamatsegítéssel,
felkarolja az innovatív kezdeményezéseket,
úgy nagy valószínűséggel eredményesen járul hozzá valós mélyreható pozitív
változásokhoz.
A helyi akciócsoportokat az aktuális keretprogramban megfogalmazott
kritériumok alapján a vidékfejlesztésben kompetens irányító hatóság választja
ki, aki a program szakmai irányításáért is felel. Az eddigi tájékoztatások alapján a
következő tervezési időszakban a döntésben jóval nagyobb súllyal szerepel majd
a helyi fejlesztési stratégiák milyensége, mint az azt megvalósítani kívánó
szerveződések ígért kvalitásai.
A stratégiák helyi pályázatokon keresztül valósulnak meg, amelyekkel
kapcsolatos támogatási döntéseket az akciócsoport hozza. A kifizetéseket és az
ellenőrzést Magyarország esetében az egyetlen kifizető ügynökség, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal végzi.
A megvalósítás intézményi keretének további specifikumai azok a nemzeti és
európai szintű hálózatok, amelyek a helyi akciócsoportok, a megvalósításban
résztvevő tisztviselők, a vidékfejlesztésben résztvevő egyéb szervezetek közötti
tapasztalatcserét, tudásátadást és innovatív megoldások terjedését hivatottak
elősegíteni. Az emberek, térségek és projektek összekapcsolását ösztönző
európai és tagállami szintű hálózatok egy része a LEADER működtetésének
hivatalos, EU által finanszírozott egysége (európai és nemzeti vidéki
hálózatok), a másik része ugyanakkor informálisan kialakult és működő
szövetségek (ezek között vannak nemzeti szinten működő szövetségek, de
vannak nemzetköziek is).
Célterület: A kiválasztott helyi akciócsoportok által lefedett vidéki területek.
A policy által bevezetett módszertan:
A LEADER már a kezdetekben megfogalmazta azt a hét kulcsfontosságú
programelemet, amely többek között a térségi integrált fejlesztések
kialakulásának és megvalósulásának is nélkülözhetetlen feltétele. Ezek a
kulcsszempontok a többi vidékfejlesztési eszközzel ellentétben inkább a
megvalósítás módjáról, nem pedig a tartalmáról szólnak. Az alábbiakban a
hét kulcsszempontot a Közösségi iránymutatásokban, keretjogszabályokban
megfogalmazott elvek és jogszabályi lehetőségek, nem pedig a hazai gyakorlat
alapján részletezzük.
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1. Területi alapú helyi fejlesztési stratégiák több oldalról biztosíthatják az
integrált fejlesztések létjogosultságát:
Egyrészt a léptékük, amely szerint a „helyi” jelző arra utal, hogy kicsi,
ami ugyan erősen relatív, de a magyarázat ad némi logikai támpontot,
hogy olyan területegységről van szó, amely gazdaságilag vagy
szociálisan homogénnek mondható, közös hagyományokkal,
identitással, hasonló problémákkal, szükségletekkel és kitörési
pontokkal. A minimális méretet behatárolja az a követelmény, hogy a
térség rendelkezzen egy értelmes fejlesztési stratégia megvalósításához
szükséges minimális humán és gazdasági erőforrással. A maximális
méretet pedig a hatékony helyi kormányzás és a vidék emberekhez
közeli, velük együtt történő alakításának kritériuma szabja meg.
Fontos szempont, hogy a LEADER térségeknek nem kell
bemerevedett közigazgatási határokhoz illeszkedniük így elvileg
rugalmasan le tudják követni a térségek fejlődésében bekövetkező
gazdasági, társadalmi és természeti változásokat.
A stratégiák elkészítési módja szintén megalapozhatja a térségi
integrációt, miszerint a stratégiák a helyi szereplők bevonásán
alapuló közösségi tervezéssel készülnek, amelyhez a program
finanszírozza a helyi szükségletekre szabott külső (módszertani és
tematikus) szakmai segítség igénybevételét és kellő időt (0,5-1 év)
biztosít a tervezéshez.
A helyi fejlesztési stratégiák tartalmi kötöttségektől való
mentessége, amely szerint elvileg minden olyan fejlesztés
támogatható, amely a helyi fejlesztési stratégia céljainak
megvalósulását segíti (a dupla finanszírozás eljárásrendi korlátainak
beillesztésével) szintén egyedi a fejlesztéspolitikában és támogatja az
integrációt.
Ugyanakkor a központi szinten definiált eljárásrendi merevségek
szinte teljes mértékben blokkolhatják azt, többek között az alábbi
korlátozásokkal:
a támogatható tevékenységek körének kategorikus meghatározása és
jogcímenkénti elhatárolása,
az elszámolható költségek pozitív lista alapján történő meghatározása,
felesleges módszertani és tartalmi kötöttségek beültetése a tervezési
folyamatba.
Nem mindegy az sem, hogy a tervezés során milyen módszertani és
tartalmi segítséget kapnak a potenciális akciócsoportok annak érdekében,
hogy megértsék az egymást erősítő fejlesztések jelentőségét, és egyáltalán
gondolkodni tudjanak ilyen jellegű programelemek megvalósításában.
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2. Az alulról jövő kezdeményezések ösztönzése: a helyi szereplők
motiválása a közösségi ügyek irányítására, a stratégiai döntéshozásban
történő részvételre, közös gondolkodásra és cselekvésre annak érdekében,
hogy a közösen megfogalmazott stratégiák a legjobban szolgálják a
térségben élők specifikus igényeit. A közösségi részvétel nem korlátozódhat
a kezdetekre, hanem mint egy közös tanulási folyamat végig kell kísérnie
a projektek megvalósítását, a folyamatos értékelést és a következő időszakra
történő felkészülést. A közösség elköteleződése egy közösen elfogadott
célnak a legjobb táptalaja a közös vagy egymáshoz szorosan kapcsolódó
fejlesztéseknek. A felkészülés/felkészítés kulcseleme az alulról jövő
kezdeményezések életre hívásának (szemléletformálás, mobilizációs,
animáció,
konfliktuskezelés,
közösségi
tervezési
módszerek,
közösségfejlesztés, helyi demokrácia, helyi kormányzás, többszintű
kormányzás, átlátható eljárásrend stb.)
Az alulról jövő kezdeményezésekből kiszívhatja az energiát, ha a programot
érintő döntések nem következetesek és kiszámíthatóak, mert ez által a helyi
szereplők elveszíthetik hitelességüket a közösség szemében. A közösségi
részvételnek az ésszerűség határain túli mindenáron történő kötelező
dokumentálása szintén jelentős erőforrásokat vonhatnak el a valós
közösségi folyamatoktól. Nagyon sokat segíthet vagy ronthat a helyi
szereplők aktivitásán a bevonás mértéke és a folyamatok kommunikációja.
Ha a bevonás csupán a tájékoztatásra korlátozódik a közös előkészítés és
döntéshozás helyett, az előbb vagy utóbb véglegesen eltántoríthatja az
érintetteket a részvételtől.
3. A köz- civil és vállalkozói partnerségről, amelynek szervezeti kerete a helyi
akciócsoport az intézményi résznél már szó volt. A három szektor
részvétele a közös döntéshozásban alapvető fontosságú az integráció
szempontjából, hiszen ilyenformán összeadódhatnak egymást kiegészítő
szellemi, készségbeli és gazdasági erőforrások. A közös gondolkodás olyan
integrált fejlesztéseket és együttműködéseket eredményezhet, amelyhez
mindhárom szektor a saját területén tud hozzájárulni. Segítheti a partnerek
közötti párbeszédet, amely alapja lehet potenciális érdekellentétek és
konfliktusok kezelésének.
Az önkormányzatok szerepének ellensúlyozására nem elegendő eszköz a
szabályozás (a helyi döntéshozásban az önkormányzat aránya nem
haladhatja meg az 50%-ot), szükség van a másik két szektor
mozgósítására és felkészítésére.
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4. Az innováció ösztönzése: talán ez az elem kapcsolódik a legkevésbé
közvetlenül az integrációhoz, hiszen közvetlenül szervezetileg nem célozza
azt, ugyanakkor az innovatív megoldások gyakran csakis integrált
szemlélettel valósíthatók meg. A LEADER szabadságának és
rugalmasságának merev eljárásrenddel történő csorbítása megöli az
innovációt. Ez vonatkoztatható a tervezés kötöttségeire és a megvalósítás
korlátaira egyaránt.
5. Integrált, több szektort érintő tevékenységek: ezen kulcsszempont
megvalósításával válik a LEADER ágazati program helyett több szektort
integráló fejlesztési programmá. Az integráció érintheti a programon
belüli egy ágazathoz tartozó projekteket, vagy a program összes projektjét,
esetleg ezek egy specifikus csoportját, de legfőképpen a különböző
gazdasági, szociális, kulturális, környezeti területen érintett szereplők és
szektorok közötti kapcsolatokat. Az innovációs pontnál említett korlátok az
integrált fejlesztéseket ugyanúgy lehetetlenné teszik.
6. Hálózatépítésről az intézményi résznél már esett szó.
7. A térségek közötti együttműködés több mint hálózatépítés és több mint
tudásátadás és tapasztalatcsere. Ebben az esetben helyi akciócsoportok
(vagy azokhoz hasonló szerveződések) közösen megvalósított projektjeiről
van szó. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a felkészítés, szakmai
segítségnyújtás, valamint könnyen elérhető források szükségesek a térségek
közötti együttműködéseinek kialakítására.
Integrációs előírások a (bevonandó és/vagy kedvezményezett) célcsoportok szintjén:
A helyi akciócsoport létrehozása és annak LEADER-szerű (lásd a hét
kulcsszempontot) működtetése értelmezhető integrációs előírásnak.
Integrációs előírások a megvalósítandó tevékenységek szintjén:
A multiszektorális, integrált, térségi alapú helyi fejlesztési stratégia, amely
mentén a LEADER működik, a megvalósítandó tevékenységek szintjén
integrációs előírásnak tekinthető.

A konkrét példa elemzése
A példa konkrét tevékenységei:
2007-2013 között Magyarországon megvalósuló LEADER tevékenységek
Mit hoztak létre:
Kialakultak a LEADER akcióterületek, létrejöttek a helyi akciócsoportok,
amelyek megtervezték a helyi vidékfejlesztési stratégiáikat. Megkezdődött ezek
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megvalósítása, vagyis a helyi pályáztatás. Létrejött a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat.
Módszertan:
A helyi akciócsoportok célterületeinek kialakítását befolyásolta az a felülről
érkező nyomás, de legalábbis sugalmazás, hogy a nagyobb térséget lefedő
területek nagyobb eséllyel vesznek részt a kiválasztásban. A program félidei
értékelése során főként az aprófalvas térségekben működők fogalmaztak meg
kritikus észrevételeket az akcióterület túlzott méreteiről és
heterogenitásáról, főként ott, ahol az akcióterület több kistérségre is kiterjed.
Az értékelés szerint a jelenlegi területi felosztás néhány helyen korrekcióra
szorul ugyan, de többségében megfelel a LEADER működése szempontjából.
A helyi akciócsoportokba delegált szervezetek nagy száma jelentősen
megnehezíti a csoportok működését. A kialakult helyzet főként a nem megfelelő
felkészítés és az erre vonatkozó szabályozás bizonyos fokú
következetlenségének az eredménye. Az akciócsoportok többségében mára sok
a passzivitásba süllyedt, elégedetlen, vagy akár a kilépést fontolgató egyesületi
vagy társasági tag, mellyel szemben legfeljebb tucatnyi aktív tag áll. Ez a
szervezeti rendszer és az arányok újragondolását igényli azzal a minimális
követelménnyel, hogy az életszerűvé, rugalmassá legyen tehető, megengedje
tagok kilépését és újak befogadását, ugyanakkor ne veszélyeztesse a LEADER
elvek megvalósulását.
A helyi vidékfejlesztési stratégiák megtervezése központilag szigorúan
szabályozott kötött időrendben és formai keretek között zajlott. Ez
nagymértékben gátolta egyrészt a helyi felkészülési folyamatokhoz időben
jobban igazodó tervezést, másrészt az innovatív, térség-specifikus elképzelések
stratégiába foglalását. A legnagyobb probléma talán az volt, hogy a helyi
vidékfejlesztési stratégiák ún. totális tervezés alapján készültek, később vált
világossá, hogy a 3. tengelyes17 fejlesztéseket központilag részletesen
szabályozott jogcímek alapján kell megvalósítani. A stratégiáknak csupán a 4.
tengelyre18 vonatkozó része (amelynek igen csekély a forráskerete)
tartalmazhatott LEADER-szerű (integrált, több szektort érintő, akár az
ÚMVP19-be nem illő) fejlesztéseket.

17 Az ÚMVP 3. tengelye a vidéki életminőség javítását és a vidéki gazdaság diverzifikációját szolgáló
intézkedéseket tartalmazza.
18 Az ÚMVP 4. tengelye a LEADER tengely.
19 A 2012-ben útjára bocsátott és a vidékfejlesztés szerteágazó területeit ernyőszerűen lefedő Darányi Ignác
Terv az ÚMVP megvalósítását is magába foglalja, de az uniós vidékfejlesztési források mellett már nemzeti
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A LEADER helyi akciócsoportok az ÚMVP 3. és 4. tengelyének
megvalósításában vesztnek részt, tengelyenként eltérő mértékű döntési
autonómiával. A végrehajtás módjáról csak a 3. tengely kapcsán vannak
tapasztalatok, a 4. tengelyes források pályázatása a program félidei értékelése
idején kezdődött. A 3. tengelyes tapasztalatok alapján általános elvként
megállapítható, hogy a jelenleg alkalmazott normatív kontrol alapú eljárásrend a
LEADER esetében nem életszerű (az egyéb projekt alapú fejlesztéseknél sem).
A túlságosan konkrét, mereven kötött szabályozás jelentősen
megnehezíti a fejlesztések ésszerű és hatékony megvalósítását,
ellehetetleníti a LEADER-szerűséget, de az akciócsoportok és azok
munkaszervezeteinek racionális működtetését is.
A megvalósulás tapasztalatai a területi integráció szempontjából:
A LEADER a területiség szempontjából, a partnerség szempontjából és
tartalmi szempontból is ideális alapja lehetne integrált, programszerű
fejlesztéseknek. A hazai végrehajtás jogszabályi keretei, szemléletmódja és
eljárásrendje mégsem teszi lehetővé, de legalábbis jelentősen megnehezíti a
mind az ágazatközi fejlesztéseket, mind a külső források bevonását mind pedig
a források egymásra épülő felhasználását.
A térség számára realizálódó rövidtávú hasznok:
A LEADER akcióterületek számára elérhetővé vált egy előre meghatározott
forráskeret azokra a célokra, amelyet a partnerség a stratégiájában
megfogalmazott. Azáltal, hogy a stratégiák helyi partnerség keretében
valósulnak meg, az ebben részt vevők tudása, tapasztalata gyarapodik mind a
térségről, mind pedig a vidékfejlesztésről. A kötelező és önként vállalt közösségi
tevékenységek kapcsán bővült az együttgondolkodók köre és a közös projektek
száma.
A térség számára realizálódó hosszú távú hasznok:
A leírt problémák és kockázatok miatt a módszertan ismeretében elvárható
hosszútávú célok megvalósulása csak részben valószínűsíthető. A program
néhány olyan akciócsoportnál, ahol a szereplők között voltak olyanok, akik
régebb óta foglalkoztak a LEADER-rel, esélyt teremtett a helyi szintű
együttműködések
elmélyítésére,
különböző
profilú
hálózatok
kialakítására, többéves és sokszereplős fejlesztési elképzelések

költségvetésből megvalósuló programokat, a jogi szabályozás korszerűsítését és az intézményi működés
újjászervezését is felöleli, amely a LEADER típusú akciók további kibontakozására is kedvező hatással lehet.
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magalapozására. A legfontosabb maradandó eredmény, egy új szemléletmód
kialakítása a felkészítés hiányosságai miatt szintén csak részben teljesült.
Felmerült kockázatok, problémák:
Az akciócsoportok működésében nagyon nagy problémát jelentenek a
központi
szabályozás
folyamatos
változásai,
a
finanszírozás
kényszerpályái (működési hitelek), az akciócsoportok és a végrehajtásban
résztvevő intézmények felkészítésének hiányosságai. A kérelemkezelésből
eredő többlet adminisztrációs terhek csaknem teljesen ellehetetlenítették a
csoportok LEADER-szerű működését. A jelenlegi működési keretek között a
helyi akciócsoportok többsége szimplán helyi kifizető ügynökségként működik
ahelyett, amit a LEADER céljai eredetileg tartalmaznak. A finanszírozási és
szankcionálási rendszer megnehezíti a csoportok kiegyensúlyozott, évekre előre
tervezhető működését.
Fentiekhez az egyik legfontosabb és legelső feladat az akciócsoportok megfelelő
felkészítése lett volna, amely csak részlegesen valósult meg.
A fejlesztési tengelyek közötti lehatárolások és az eljárásrend
megakadályozza az integrált, több szereplős, több szektort érintő
fejlesztéseket. Nem érvényesülnek a szinergiák. A részletekig történő
normatív szabályozás ellehetetlenítette az innovatív, egyedi fejlesztések
megvalósulását.
A módszertan adaptálhatósága:
A LEADER megközelítésnek a kísérlet 1991-es indítása óta számottevő
irodalma alakult ki, számos tanulmány és tájékoztató anyag elérhető.
Eredményeit nehéz ugyan számszerűsíteni, de kétségbe vonni sem lehet. A
megközelítés lényege, hogy teret hagy az egyes tagállamoknak, azon beül a helyi
akciócsoportoknak, hogy a saját adottságaik és szükségleteik alapján alakítsák a
program megvalósítását, a Bizottság csak az alapvető irányokat szabja meg.
Minden tagállamnak meg kell találni a felülről jövő irányítás és az alulról
jövő kezdeményezések közötti egyensúlyt, hogy e kettő ne kioltsa,
hanem összehangolt módon kiegészítse, erősítse egymás hatását. Ehhez
elengedhetetlen a bizalom, a hosszú távú szervezeti struktúrák kialakítása és a
közös tanulás lehetőségének megteremtése. A LEADER a vidékfejlesztés
fontos eszköze, a hazai megvalósítás eljárásrendjének újragondolása szükséges
ahhoz, hogy a program a következő tervezési ciklusban eredményesebben
működhessen. A módszer alapelemei a fejlesztéspolitika egyéb területein
adaptálhatóak, alkalmazásuk átvétele javasolt.
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RFSC – Európai Referenciakeret a Fenntartható Városokért
Megvalósulás helyszíne: európai fenntartható városok
– az EU teljes területén
A megvalósulás időpontja: 2012-

A policy, támogató program elemzése
A policy (támogató program) megnevezése, forrása:
Lipcsei Charta, Marseille-i Nyilatkozat, Európai Referenciakeret, EU-s források
A 2008 novemberében elfogadott Marseille-i Nyilatkozat a Lipcsei Chartában
foglaltak megvalósítására szólított fel, melynek eredményeként Franciaország és
a francia Ökológia, Energetika és Fenntartható Fejlődés Minisztériuma
felállított egy európai munkacsoportot, hogy
kidolgozzanak a városokkal együtt egy
referenciakeretet a fenntartható európai
városok számára. A munkacsoport – amely
európai tagállamokat, intézményeket és a
városok, helyi önkormányzatok európai
szervezeteit foglalja magába – 2009-2010ben kidolgozott egy eszközrendszert,
amelynek célja, hogy támogassa a települési
önkormányzatokat és résztvevőket a városi
stratégiák, szakpolitikák és tervek kidolgozásában, illetve a kapcsolódó
döntéshozatalban. 2010-ben, Toledo-ban a városfejlesztésért felelős európai
miniszterek megerősítették szándékukat a referenciakeret megismertetésére és a
tesztelés elindítására európai városok közreműködésével. Az európai városok
széles körében végzett tesztelést követően a ”prototípus” 2011 végére készült
el, a lengyel EU elnökség idején. Széleskörű megismertetésére, bemutatására a
tervek szerint 2012 első félévében kerül sor a dán EU elnökség alatt.
A megvalósítás intézményi kerete:
A referenciakeret egy közös európai kezdeményezés, amelyben a városok és a
helyi önkormányzatok hálózatai (Az Európai Önkormányzatok és Régiók
Tanácsa – CEMR, Eurocities), az Európai Unió tagállamai és az Európai
Bizottság (Regionális Politikai Főigazgatóság – DG Regio) vesz részt. A
módszertan kidolgozását három munkacsoport végezte: Városfejlesztési
Munkacsoport (monitoring bizottság), Tagállamok és Intézmények
Munkacsoportja (MSI munkacsoport) és a Menedzsment Munkacsoport (közös
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vezetés: Franciaország, CEMR, DG Regio). További szakértőként, illetve
támogatóként a CERTU (francia tudományos központ), az LC-FACIL
URBACT projekt (6 kísérleti város) és a Nemzeti támogató csoportok is
hozzájárultak a munkához. A tesztelési időszakban a holland NICIS Institute
mint a tesztelés koordinátora, és a kiválasztott 60 európai tesztváros
csatlakozott.
A policy által bevezetett módszertan:
A referenciakeret egy on-line eszközrendszer, amely támogatja a
városfejlesztési szereplőket a párbeszéd és fenntarthatósági akciók javításában.
Célja, hogy bátorítsa a településeket saját megoldásaik és intézkedéseik
kidolgozásában, amelyek a legalkalmasabbak számukra, és amelyek nem
feltétlenül épülnek a referenciakeretben foglaltakra.
Integrációs előírások a célcsoportok szintjén:
A referenciakeret kidolgozásában különböző európai intézmények és a tagállami
képviselők is részt vettek, majd a tesztelést 60 európai város bevonásával
végezték, hogy minél részletesebb képet kapjanak az eszköz hasznosságáról,
adaptálhatóságáról.
A referenciakeret tesztelése során a városokat arra kérték, hogy vonják be a
különböző önkormányzati intézmények tagjait, illetve a politikai döntéshozókat,
elősegítve ezzel a párbeszédet a fenntartható és integrált városfejlesztési
szemléletről.
A módszertan célja, hogy végleges formájában közös kommunikációs
platformként szolgáljon a párbeszéd elősegítésére az önkormányzatok és
szakértők között.
Integrációs előírások a megvalósítandó tevékenységek szintjén:
A módszertan négy eszközből áll, illetve az integrált fejlesztési tevékenység
előfeltételét jelentő kapcsolatépítési funkciókat is tartalmaz. A módszertani
eszközök a következők:
Stratégia/projekt kialakítása: ez az eszköz egy általános és a kapcsolódó
részletezett listán keresztül ötleteket ad, hogy egy-egy városvezetés hogyan
gazdagíthatja és formálhatja településének fenntarthatósági stratégiáját vagy
projektjeit, összhangban a helyi prioritásokkal. Mindemellett, segítségével
összehasonlíthatja városfejlesztési politikáját és projektjeit a fenntarthatóság
szemszögéből más városokéval, miközben felhasználhatja más városokkal
történő párbeszéd kialakítására és saját döntéshozatalához is.
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Az integrált megközelítés ellenőrzése: ez az eszköz lehetőséget teremt
annak ellenőrzésére, hogy adott stratégia vagy projekt valódi integrált
megközelítést alkalmaz-e. Segít abban, hogy meghatározza milyen, a
fenntarthatóság szempontjából pozitív és negatív externáliák
keletkezhetnek a stratégia kialakításának során.
A városfejlesztési politikája javítása a hátrányos helyzetű
városrészekben: az RFSC ezen eszköze abban segít, hogy a városok
speciális válaszokat fogalmazzanak meg a hátrányos helyzetű
városrészekben felmerülő kérdésekre. Mindemellett hasznos tanácsok és jó
példák is a rendelkezésére állnak, melyeket a város saját helyzetére formálva
hasznosíthat. Az eszköz továbbfejlesztése folyamatban van.
A fejlődés nyomonkövetése: ez az eszköz hozzájárulhat, hogy a
városfejlesztési stratégiához, projektekhez az érdekeltek saját monitoring
rendszert alakítsanak ki. A mintegy 33 kulcsindikátor (megadva ezekhez az
európai referenciaértékeket is), valamint az európai városok által használt
több száz indikátor és egy táblázatkezelő segítségével saját monitoring
rendszer építhető ki. Emellett egyéb monitoring eszközök, grafikonok,
diagramok is rendelkezésére állnak, melyek segítségével saját monitoring
mutató lista állítható össze.
Kapcsolatépítési funkciók:
A saját város jellemzése: a felhasználó szervezet megoszthatja városának
a fenntartható városfejlesztéshez kapcsolódó tulajdonságait, eszközeit,
kihívásait, jövőképét, prioritásait és akcióit. Az RFSC ezen része az „Saját
stratégia kialakítása”, a „Saját projekt kialakítása” és az „Az integrált
megközelítés ellenőrzése” eszközhöz kapcsolódik. Az RFSC segítségével
ellenőrizhető adott városfejlesztési politika következetessége és általa
továbbfejleszthetőek a városstratégia prioritásai, fejlesztési akciói,
beavatkozásai. Ezen felül az RFSC megteremti egy közös platform
kialakításának lehetőségét a fenntartható városi stratégiával kapcsolatos
helyi párbeszédhez.
Társ-város keresés: az RFSC lehetőséget biztosít az európai városok
számára, hogy megosszák egymással a tapasztalataikat. Az eszköz
segítségével saját jellemzőihez, kihívásaihoz illeszkedően társ-városokat
lehet felkutatni. Ez hozzájárul az európai városok közötti kapcsolatok
erősödéséhez, és segíti az egymástól való tanulás lehetőségének kialakulását.
A társ-városokat keresés folyamata kapcsán egy olyan európai városi
közösséghez lehet csatlakozni, mely a fenntartható városfejlesztés és az
integrált megközelítés kialakítására törekszik.
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Hasznos tapasztalatok feltárása az európai fenntartható
városfejlesztési példákon keresztül: a tapasztalatok megosztásával és a
városok bemutatásával a városoknak lehetőségük nyílik tanulni egymástól.
Ez tovább ösztönzi a fenntartható városfejlesztést és a városi integrált
megközelítés alkalmazását.

A konkrét példa elemzése
A fent ismertetett program jelenleg is zajlik, értékelő elemzése még nem
lehetséges.

Urbact Local Support Group
Megvalósulás helyszíne: az Európai Unió számos URBACT
partnervárosa illetve Budapest
A megvalósulás időpontja: 2007-2013

A policy, támogató program elemzése
A policy (támogató program) megnevezése, forrása:
Az URBACT (Urban Actions - Városi akciók) olyan tapasztalatcserét és
tanulást támogató program, melynek célja a fenntartható európai városfejlesztés
segítése már 2002-től kezdve. Az URBACT II az Európai Unió – Európai
Regionális Fejlesztési Alap – és a nemzetállamok által finanszírozott program,
amely időtávja 2007-től 2013-ig tart. A program az URBACT I folytatása, amely
2002-től 2006-ig tartott.
A megvalósítás intézményi kerete:
A programot az URBACT Titkárság koordinálja. A városok adott
témakörökben (vállalkozások támogatása; az innováció és a tudásalapú gazdaság
fejlesztése; foglalkoztatottság és humán tőke; leromlott városrészek integrált
fejlesztése; aktív bevonás, részvétel; minőségi, fenntartható élettér, alacsony
CO2 kibocsátású városi környezet; nagyvárosi kormányzás stb.) pályázhatnak,
projektek megvalósítására. Minden projektnek több partnere van (a tematikus
csoportoknak 8-12, a munkacsoportoknak 6-8), ezek legalább három
különböző EU tagállamból kerülhetnek ki. A pályázatokról az URBACT
Monitoring Bizottság dönt, majd egy 4-6 hónapos fejlesztési időszakot (ekkor
kerül sor a projekt kidolgozására, a megalapozó tanulmányok elkészítésére a
partnerségi kapcsolatok végleges formába öntésére, és a helyi
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támogatócsoportok megalakítására) követően veszi kezdetét a projekt
megvalósítás. Az egyes országokhoz tartozó partnervárosok összefogását és az
URBACT eredmények nemzeti nyelven történő terjesztését az URBACT
Nemzeti Terjesztési Pontok végzik.
Célterület: Az URBACT program Európa-szerte lehetővé teszi a városoknak,
hogy megosszák a legjobb gyakorlati példákat és tapasztalatokat minden
várospolitikában érintett szakemberrel. Az URBACT jelenleg 255 várost, 29
országot és 5000 aktív résztvevőt érint.
Az integrált fejlesztés garanciái:
Az URBACT program célja, hogy olyan új és fenntartható gyakorlati
megoldásokat alakítsanak ki, melyek integrálják a gazdasági, társadalmi és
környezeti dimenziót. Az URBACT II. program fontos újítása a helyi
támogatócsoportok felállítása, melyben a különféle érintettek közösen
gondolkoznak a várost érintő kihívásról, és együtt készítik el a helyi cselekvési
tervet. Ezét az URBACT számára különösen fontos mind az ágazatok, mind a
különböző szinteken érintett szereplők integrálása. Ennek biztosítására szolgál
egyrészt a projektfejlesztési időszak, melynek célja, hogy a „projektötletből”
megvalósítható projekt legyen, ennek keretében mind a Monitoring Bizottság,
mind pedig a projekt vezető szakértője, valamint a tematikus szakértők segítik,
támogatják a projekt integrált jellegének erősítését. Másfelől a megvalósítás
időszakában is folyamatos a szakértői segítség a vezető és tematikus szakértők
részéről.
A policy által bevezetett módszertan:
Az URBACT II egyik legfontosabb újítása az a követelmény, hogy minden
egyes partner (akár város a partner, akár más) létrehoz egy helyi támogató
csoportot (Local Support Group, LSG) és ezek helyi akciótervet (Local
Action Plan, LAP) készítenek. Az URBACT helyi támogató csoportok
kialakítása a program egyik kulcsfontosságú innovációja volt, amely lehetőséget
teremt a részvételen alapuló helyi cselekvési tervek kidolgozására és helyi
politika-alakításra. A csoport összetétele a projekt témájától és típusától függ,
köztük választott hivatalnokokkal, különböző helyi önkormányzati részlegek
képviselőivel, helyi lakosokkal, civil szervezetekkel, stb. A helyi támogató
csoport legfőbb célja, hogy maximalizálja a projekt során a helyi gyakorlatokhoz
és várospolitikákhoz kapcsolódó nemzetközi tapasztalatcsere eredményét,
továbbá részt vegyenek a minden partner által kötelezően elkészítendő helyi
cselekvési terv kialakításában. A helyi támogató csoportok biztosíthatják egy
projekt kapcsán felmerült elképzelések realitását, és kipróbálhatják azok
életképességét helyi szinten. Az ő kezükben van annak lehetősége, hogy az
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URBACT közösség részeként, egy szélesebb kör felé terjesszék ki a
fenntartható városfejlesztés üzeneteit. Ők tudják a legjobban mozgósítani az
érintetteket és megfogalmazni a helyi szükségleteket. A projekt befejezése után
a helyi támogató csoportnak lehetősége van, hogy tovább működjön: követi a
helyi cselekvési terv megvalósítását, népszerűsíti a kulcsüzeneteket a szélesebb
közönség felé vagy akár részt vesz más hasonló projektekben.
Integrációs előírások a célcsoportok szintjén:
A helyi támogató csoport feladata, hogy összegyűjtse azokat a szereplőket, akik
helyzetükből fakadóan hozzá tudnak járulni a helyi akcióterv kidolgozásához és
megvalósításához. Minden helyi támogató csoport tagságát az egyedi
körülményekhez szabottan kell kialakítani.
A helyi támogató csoportok felállításához nincsen előre meghatározott
„recept”,
azonban
részt
kell
venniük
benne
az
adott
problémában/szakpolitikában érintett legfontosabb szereplőknek. Ezek
az érintettek azok, akik érdekeltek a helyi cselekvési tervben, és lehetnek
kedvezményezettek, közvetítők, a döntéshozatalban résztvevők vagy azon
kívüliek. Néhány esetben előfordulhat, hogy az irányító hatóságokat is be kell
vonni a helyi támogató csoportba. Lehet, hogy nem vesznek részt minden
tevékenységben, de érdemes őket tájékoztatni. A kulcsfontosságú érintettek
meghatározásának és kiválasztásának elősegítésére az URBACT egy elemzést20
végzett, melyben rövid javaslatok és ötletek találhatók annak kapcsán, hogy
leginkább kikből érdemes összeállítni ezt a csoportot.
Integrációs előírások a megvalósítandó tevékenységek szintjén (példán keresztül):
A 2010 júliusában indult ROMA-NET (Romák társadalmi integrációja)
URBACT projekt egy kilenc európai várost tömörítő nemzetközi hálózat,
melynek vezető partnervárosa Budapest. A Roma-Net partnerek célja, hogy a
tapasztalatok megosztásával, szakmódszerek kidolgozásával és jó gyakorlatok
terjesztésével fejlesszék a helyi a romapolitikát, erősítsék a roma közösségeken
belüli összetartást, a helyi közösségekbe való beépülésüket, illetve tágabb
értelemben, a roma és a környező közösségek közötti kohéziót a város egészén
belül. A projekt három témára koncentrál:
Aktív közösségi szerepvállalás és az erre való képesség elsajátítása,
beleértve a részvételhez szükséges hatékony tevékenységeket és eszközöket,
a diszkriminációellenes tájékoztatást és a szociális marketinget.

20

Lelőhely: http://urbact.eu/fileadmin/general_library/VD2Stakeholder_analysis_01.pdf
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Integrált területi alapú megközelítés a kirekesztés és szegregáció
megszüntetéséhez: egyebek között integrált szolgáltatás, a szegregáció
csökkentése a lakhatási körülmények javításán keresztül, integrált területi
alapú rehabilitáció.
Átmeneti munkaerőpiac létrehozása és a közvetítő munkaerőpiac
használata, a szociális gazdaság, a szociális üzemek és szociális pénzügyi
szolgáltatások szerepének maximalizálása.
Módszertan:
A kétéves projekt konkrét célja, hogy egy olyan mintaprogramot (helyi
cselekvési tervet) dolgozzon ki, amely egy akcióterülethez kapcsolódik, és a
következő programozási időszakban EU-s finanszírozásra pályázva komplex
városrehabilitációt valósít meg. A helyi támogató csoport részt vesz a cselekvési
terv kialakításában.
A Roma-Net helyi támogató csoportját a Budapest Esély Nonprofit Kft.
koordinálja. A helyi támogató csoportba részben célzott felkérésekkel, részben a
Főváros civil regisztrációs rendszerén keresztül kerülhettek be a tagok, illetve az
érintett fővárosi és kerületi önkormányzati intézmények kaptak meghívást. A
projekt előkészítő szakaszában 16 taggal jött létre a helyi támogató csoport,
jelenleg 22 tagjuk van, köztük szakmai szervezetek: a Budapesti Szociális
Forrásközpont, és Városkutatás Kft.; a józsefvárosi Kesztyűgyár, a Fővárosi Cigány
Önkormányzat, illetve számos roma civil szervezet.
A helyi támogató csoport együttműködését SZMSZ szabályozza, havonta
üléseznek, ahol napirend alapján dolgoznak, de mindig mindenki hozzászólhat
az adott témához. A tagok aktívan részt vesznek a döntéshozásban: együtt
alakítják ki a terveket, és, irányvonalakat. A fennmaradó időben levelezőlistán
tartják egymással a kapcsolatot a tagok.
Az integráció dimenziói:
A helyi támogató csoport működtetése azáltal segíti elő az integrált területi
tervezést, hogy a szereplők különböző szakmai és intézményi háttérrel
rendelkeznek, ugyanakkor egy konkrét helyi cselekvési terv kidolgozása
fókuszálja együttműködésüket.
A térség számára realizálódó rövidtávú hasznok:
A fővárosi partner hasznos kezdeményezésnek tartja a helyi támogató csoport
kialakítását, részben azért, mert a projekt szempontjából szinergikus hatású,
hogy több szakterület, szféra (pl. oktatás, foglalkoztatás, kultúra) és helyzet (civil
szervezet, önkormányzati intézmény, helyi önkormányzat stb.) kapcsolódik
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össze, és közös gondolkodás révén alakítják ki a programot. Másfelől a
résztvevő szervezetek számára is hasznot hajt, amennyiben a civil szervezetek
szervezetfejlődését és kapcsolatépítését segíti.
Ezen túlmenően a csoport tagjai remélhetően más ERFA támogatással induló
projektekbe is be tudnak majd kapcsolódni. Ilyen lehet például a szociális
városrehabilitációs projektek ún. „soft elemei”, ahol a közvetett támogatási
alapból kisebb összegű projektekre pályázhatnak helyi civil szervezetek. Ez az
önkormányzatok számára is egy jó lehetőség arra, hogy valódi igényeket
elégítsenek ki ezek a társadalmi célú projektelemek.
A térség számára realizálódó hosszú távú hasznok:
Amennyiben a helyi támogató csoport által kidolgozott cselekvési terv
projektfinanszírozást nyer, úgy egy adott, romák által nagy számban lakott,
lepusztult városrész integrált szociális városrehabilitációjára kerülhet sor, úgy,
hogy ez az ott élők érdekeit szolgálja.
Felmerült kockázatok, problémák:
A helyi támogató csoport működtetésének fő korlátját a forráshiány jelenti,
amelyet jelenleg azzal próbálnak ellensúlyozni, hogy a legfrissebb pályázati
lehetőségekről szóló információkat folyamatosan megküldik a tagoknak, ezáltal
az érintett szervezetek értesülnek más forrásokhoz való hozzáférésekről.
A módszer veszélye lehet, hogy ha a releváns önkormányzati, intézményi
szereplők nem képviseltetik magukat, akkor nem változik az ágazati
intézményrendszer működése, és ugyan kisebb jó projektek szigetszerűen
megvalósulhatnak egy-egy civil szereplő gondozásában, de ezek nem alkotnak
egységes egészet, ezáltal nem indukálnak érdemi változásokat. Ezt úgy lehet
kiküszöbölni, ha az érintett ágazati és civil szereplők közösen átvizsgálják, hol
vannak kielégítetlen igények, amelyeket civil szereplők esetleg könnyebben,
rugalmasabban tölthetnek be, mint egy kevésbé rugalmas intézményrendszer.
A kialakult helyi támogató csoport fenntartása egyelőre kérdéses, ha a projekt
eredményeként létrejövő cselekvési terv finanszírozásra talál, akkor nagyobb
esélye van a folytatásnak, de legalább informális közösségként,
kapcsolatrendszerként akkor is fennmaradhat, ha nem sikerül forrást
szerezniük.
A módszertan adaptálhatósága:
Az URBACT projektek sokszínűsége ellenére mindegyikben releváns
hozzáadott értékkel bír a helyi támogató csoportok működtetése, ugyanakkor a
hazai gyakorlatban ritkán hoznak létre ilyen valóban operatív, az érintettek

91

Területileg integrált fejlesztések

különböző szegmenseiből álló csoportokat, egy adott terv, vagy akció
előkészítésére, mivel időigényes folyamatról van szó. Ugyanakkor főként az
akcióterületi komplex fejlesztéseket megéri ekként előkészíteni. Éppen ezért
lényeges, hogy az URBACT program számos jól bevált eszközt és módszert ad
a helyi önkormányzatok kezébe, hogy miként dolgozzanak együtt az ágazati
szereplők, az önkormányzat illetve az érintett civilek közös keretben úgy, hogy a
problémák feltárását követően egy komplex és konkrét projektet valósítanak meg.
Kapcsolat: Molnár Attila - molnara@budapest.hu illetve a ROMA-NET projekt
elérhetősége: www.urbact.eu/roma-net

A Holland településtervezési rendszer gyakorlata
az Arnhem-Nijmegen városrégió tapasztalatai alapján
Megvalósulás helyszíne: Az Arnhem-Nijmegen városrégió Hollandia
keleti részén, a német határ közelében található.
A megvalósulás időpontja: A városrégióra vonatkozó első regionális
tervet 1998-ban készítették, majd 2005-ben aktualizálták és publikálták,
mely végül 2007-ben került elfogadásra. Ez a jelenleg érvényben lévő
terv 10 éves időtartamra szól.

A policy, támogató program elemzése
A policy (támogató program) megnevezése, forrása:
Holland településtervezés, regionális tervezés - költségvetése kisebb részben a
tagok befizetéséből, és nagyobb részben nemzeti támogatásból, EU forrásokból
áll össze, továbbá esetenként ágazati politikákon és egyéb projekteken keresztül
is forrásokhoz jutnak.
A megvalósítás intézményi kerete:
Regionális Bizottság, Regionális
együttműködések (pl. Németország)

Tanács,

valamint

egyéb

informális

Célterület: Arnhem-Nijmegen városrégió
A policy által bevezetett módszertan:
A közösségi befolyás a települési tervekre, a tervezési folyamatra Hollandiában
hosszú történelmi fejlődés során alakult ki. A közérdek tervezési folyamatban
való hatékonyabb megjelenítése érdekében napjainkban is zajlik az átmenet a
tervek általi tervezés felől a tárgyaláson, konszenzuson alapuló tervezés felé. A
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Wageningeni Egyetem által kidolgozott “4C” stratégia megszervezi a köz- és
magánszereplők kapcsolatát a fenntartható területi tervezés megvalósítása
érdekében, mind városi, mind vidéki kontextusban. A holland tervezési
hagyomány ismert arról, hogy széles skálán mozgó koncepcionális jövőképeket
alkot, például az ipari tervezés, az építészet, a várostervezés és a tájépítészet
területén. A holland településeknél a közérdek alapján megfogalmazott
közös jövőkép jól megjelenik a meghatározott céloknak az egész város
szerkezetére vonatkozó általános területi koncepcióvá, szerkezeti
elképzeléssé (structural vision) történő lefordítása révén. A koncepciók
magas színvonalon végrehajtott tervekké történő lefordítása ugyanakkor vitatott
mind a holland, mind a külföldi szakemberek között, egyaránt találhatunk jó és
kevésbé jó példákat is. A nemzeti szinten tevékenykedő tervezők egyre inkább
nemzetközi (európai) környezetbe kerülnek, ami a kölcsönös tanulási
folyamatok révén állandó változásokat vetít előre a nemzeti települési tervezés
tekintetében is. A települési szintű tervek részletezettségének foka tekintetében
megállapítható, hogy a tervek tulajdonképpen elég általánosak, iránymutatásokat
tartalmaznak, fejlesztési irányokat és lehetőségeket jelölnek ki. Ez valójában
közvetett módon úgy vezet a kínálat szűkítéséhez, hogy például kizár egyes
tevékenységeket bizonyos városrészekből ahelyett, hogy közvetlenül területeket
jelölne ki azok számára.
Integrációs előírások a célcsoportok szintjén:
A települési szintű tervezési folyamat „kötelező” résztvevőit
Hollandiában is központi szabályozás írja elő. A Nijmegen-re vonatkozó
tervek tartalmazzák a különböző szakaszokban bevont résztvevők listáját a
beruházók (magánszektor), a lakosság és a civil társadalom köréből. A jogi
kötelezettség az együttműködés tekintetében valójában inkább az
együttműködés kötelező jellegére vonatkozik, és nem tartalmaz előírásokat
magára az együttműködés tartalmára. A helyi tervek esetében az elfogadás
csak akkor történik meg, amikor mindegyik félnek lehetősége volt
észrevételt tenni a tervekre vonatkozóan. Az átfogó tervek esetében, mint
például a Nijmegen-i szerkezeti tervben (structural plans) az együttműködésre úgy
tekintenek, mint a jövőbeni partnerségbe való beruházásra. Együttműködés
nélkül a tervezési folyamat előbb utóbb elakadna, ennek megfelelően ezen a
szinten nincsen szükség különösebb jogi előírásra. Természetesen ugyanez
vonatkozik a városrégiós szintre is (például Arnhem-Nijmegen).
A településtervezés néhány sajátos hollandiai eleme:
A holland beruházók és a piaci szereplők jellemzően jól tájékozottak a települési
tervekről, valamint a saját lehetőségeikről (például arról, hogy hova forduljanak
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az ilyen jellegű kérdéseikkel). Egy kutatásból az derül ki, hogy Hollandiában
jelenleg a beruházók azért lobbiznak a politikai intézményeknél, hogy
korlátozzák a területhasználatot. A beruházók elképzelése szerint ugyanis a
kormány feladata a kínálat szűkítése egy viszonylag magas ingatlanár fenntartása
érdekében. A közigazgatásnak a tervezésben való szerepéről mindezek tükrében
egyetértés van Hollandiában: a közigazgatás feladata, hogy megalapozott
beruházási kilátásokat biztosítson, és ezáltal stabilitást eredményezzen az
ingatlanpiacon.
Hollandiában a városmarketing, a kommunikációs stratégia, a városi márka
kialakítása és használata (city branding) olyan kiegészítő jellegű stratégiák, amelyek
ténylegesen előfordulnak a térségfejlesztési tevékenységek során (area
development), és segítséget nyújtanak a települési tervek megvalósításához. A
tervezőknek kötelező velük foglalkozni és nagyon hasznosak lehetnek, de
persze városról városra különböző formában és rendszerben jelennek meg és a
lineáris tervezési folyamatot bonyolultabbá teszik.
A települési tervek elemzését és azok megvalósulásának nyomon követését a
jogszabály akkor írja elő, amikor az új tervezési folyamat elkezdődik, így ez akár
azt is jelentheti, hogy a megvalósulást követő évtizednyi időszak után kerül rá
csak sor. A monitoring folyamata az 1970-es és 80-as években jellemző előírt
ellenőrzési eszköz helyett ezáltal egy választható feladattá válik, amelyet egy-egy
specifikus társadalmi probléma megoldásától hajtva, nyomásgyakorlásra képes
társadalmi szervezetek (pl. civil szervezetek, politikai pártok) követelésére
főként egyetemek és kutató intézmények kezdeményeznek.

A konkrét példa elemzése
Húsz önkormányzatból álló Arnhem-Nijmegen városrégió létrehozása
Módszertan:
Az Arnhem-Nijmegen városrégió 20 önkormányzat együttműködése által,
önkéntes alapon jött létre, az alábbi területeken való együttműködés céljából:
gazdasági, területi tervezés, infrastruktúra, tömegközlekedés és klímapolitika. A
helyi értékek közös képviselete kulcsfontosságú sikertényező éppúgy, mint a
legfőbb érdekcsoportokkal való egyezségre jutás. Ugyanakkor az is fontos,
hogy a városrégióra vonatkozó regionális terv összhangban legyen az őt alkotó
városok, például Nijmegen városi terveivel (konkrétan a szerkezeti tervvel). Ez
azért is valósul meg jól az Arnhem-Nijmegen városrégió esetében, mert a
regionális terv elkészítésében az elejétől a végéig aktívan részt vesznek az egyes
önkormányzatok. Vannak azonban olyan közös projektek is, melyben az
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önkormányzatok egy szűkebb köre vesz részt önkéntes alapon. A városrégió
sikeres működéséhez hozzájárul a privát és magánszféra aktív, számos
területre kiterjedő együttműködése.
A megvalósulás tapasztalatai a területi integráció szempontjából
A városrégióra vonatkozó első regionális tervet 1998-ban készítették, majd
2005-ben aktualizálták és publikálták, mely végül 2007-ben került elfogadásra. A
regionális terv a 90-es években már tartalmazta, hogy az új lakóházak építése
közlekedés-orientált megközelítést alkalmazva hol valósulhat meg, valamint
kitért arra is, hogy hogyan lehet megőrizni a zöldterületeket a városrégión belül.
Az új tervbe hangsúlyosan kerültek be olyan kérdések, mint
infrastruktúrafejlesztés, megközelíthetőség javítása. Továbbá kiemelhető, hogy a
városrégiót, mint a környezetébe beágyazódott egységet kezeli, és
különböző területi szintek vonatkozásában is bemutatásra kerülnek a
kapcsolódási pontok.
Az Arnhem-Nijmegen régiót 14 éve „top-down” módon alakították ki,
ugyanakkor az önkormányzatok szabadon kiválhatnak a városrégióból. A
városrégió működésének sikerességét jelzi, hogy nemrégiben két újabb település
is jelezte csatlakozási szándékát, de a tagtelepülések közül még egy se jelzett
kiválási szándékot. Értékelését nemrégiben kérdőíves felmérés keretében
végezték el, és mind a 20 önkormányzattól nagyon pozitív visszajelzéseket
kaptak, az önkormányzatok tehát az együttműködés folytatása mellett
döntöttek. Az önkormányzatok mellett a városrégió sikeres működéséhez
hozzájárul a privát és magánszféra aktív, számos területre kiterjedő
együttműködése. Ennek legfőbb szereplői a települési önkormányzatok
mellett a kereskedelmi és ipari kamara, a magánszektor képviseletében számos
(jellemzően kisebb) építkezési vállalat, továbbá környezetvédelmi és egyéb civil
szervezetek, esetenként további (különböző szintű) kormányzati szervek.
Az integráció további dimenziójának tekinthető az informális együttműködés a
határos Németországgal, hiszen annak közelsége miatt nagyon erős köztük a
kapcsolat. A német ingatlanárak alacsonyabb színvonala miatt például
napjainkban is sok holland él a határ túloldalán, és jár át nap mint nap a
városrégióba, ebből automatikusan következik, hogy a vasúti összeköttetést
közös erővel, koordinációval kívánják fejleszteni.
A térség számára realizálódó rövidtávú hasznok:
A városrégió által újonnan épített lakások számát évi 2000-ről 5000-re emelték,
és ezt jelentős eredményként értékelik a helyiek. Az infrastruktúrát és
tömegközlekedést érintő újabb projektek közül egy új híd és további autópálya
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szakaszok építése került kiemelésre, mindkettő az újonnan tervezett
lakónegyedek városközponttal való jobb összeköttetését hivatott szolgálni.
A térség számára realizálódó hosszú távú hasznok:
A városrégió nagy hangsúlyt fektet az imázs-építésre, erre jó példa a
városrégió illusztratív honlapja (www.destadsregio.nl), valamint az innen
elérhető reklámfilm is. Különös hangsúlyt helyeznek a hálózatépítésre,
továbbá a városrégió céljai elérésének elősegítésére irodával képviselteti
magát Brüsszelben. Ez utóbbi mellett az egyik fő érv a városrégió elnöke,
Jaap J. Modder szerint, hogy hosszú távon az Európai Unió szintje lesz a
városrégiók versenyének színtere.
Mivel a városrégiós szint kísérleti fázisban tart, nem túl sok kompetenciát
delegáltak rá, így a regionális terv szerepe is szerénynek mondható. A városrégió
elnöke, Jaap J. Modder szerint azonban ez nem korlát, hanem lehetőség, hiszen
ha kis kapacitásokkal rendelkezik a városrégió ez további ösztönzést jelent arra,
hogy kreatív, okos (smart) legyen.
Hollandiában az ún. “térségfejlesztés” (area development)
koncepciójának alkalmazása helyreállítja a közérdek és a magán
haszonszerzés közötti egyensúlyt, ugyanis ez a közös célokon, közös
beruházásokon, közös tárgyalásokon és a tervek végrehajtásáért felelős közös
kötelezettségvállaláson nyugszik, és ami a tapasztalatok alapján közös,
megbecsülendő eredményekhez vezet. A térségfejlesztés ezen koncepciója a
korábbinál lényegesen nagyobb hangsúlyt helyez a minőségi és fenntartható
tervezésre, a tervek megvalósítására és a felhasználók, lakosok részvételére. A
települési szintű területi tervezés elindítására mind a politikai, mind a
közszféra szervezeteinek (szakemberek, képviselők, civil szervezetek)
lehetőségük van, éppúgy, mint a tervezési eljárásokban és gyakorlatban való
részvételre. Mindegyik említett szereplőnek ugyanakkorra érdeke fűződik
ahhoz, hogy helyben kommunikálja a terveket vagy a saját tervezéshez
kapcsolható ötleteit.
Felmerült kockázatok, problémák:
A tervek és a megvalósulás viszonyában a holland eset egyedinek tekinthető, és
ezért nem feltétlenül és nem feltételek nélkül követendő/követhető. Mivel
napjainkra a holland települési tervek inkább stratégiaiak, mint előíró,
szabályozó jellegűek, a tervek végrehajtása ezáltal egyre bonyolultabb és
zavarosabb, ami a monitoringot is megnehezíti. Reális veszély, hogy a tervet
ugyan végrehajtják, minden formalitást betartanak, de a terv mögött rejlő
elképzelés, a koncepció “elfelejtődik” a folyamat során. Ugyanakkor olyan
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eredmények érhetők el, amelyek nem jelentek meg a megelőző koncepciókban
– ez a rugalmas tervezés megvalósulása. A tervezés így tulajdonképpen egy
kulturális tanulási folyamat: tudjuk, hogy mi indítja el, de nem tudjuk, hogy mit
eredményez a végén.
A módszertan adaptálhatósága:
A jelenlegi “térségfejlesztés” (area development) megközelítés alkalmazása a
tervezés teljesen új generációját jelenti Hollandiában, melyben az informalitás
szerepe is hangsúlyosan jelenik meg a tervezés sikerességében. Ez azt jelenti
például, hogy a holland (vagy más európai országbeli) tervezők többé nem
iskolákban és egyetemeken találkoznak, hanem kávéházakban, tárgyalókban, az
interneten, külföldi workshopokon, városi vitákon, lakásokban. A
városfejlesztés ezáltal egyfajta életformává kezd válni.
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Rövidítések jegyzéke
AIDS - Acquired Immune Deficiency
Syndrome; szerzett immunhiányos
tünetegyüttes

ESZA - ESZA Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft.
EU - Európai Unió

CÉDA - Céljellegű Decentralizált Alap

EUKN - European Urban Knowledge
Network; Európai Városi Tudáshálózat

CEMR - Council of European
Municipalities and Regions; Európai
Önkormányzatok és Régiók Tanácsa

GDP - gross domestic product; bruttó
hazai termék

CERTU - Centre d'études sur les
réseaux, les transports; l'urbanisme et les
constructions publiques; a
„Hálózatokkal; Közlekedéssel;
Városfejlesztéssel; Középületekkel
foglalkozó Kutatások Központja”

GOP - Gazdaságfejlesztési Operatív
Program
IBRD - International Bank for
Reconstruction and Development;
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési
Bank

CHF - Confoederatio Helvetica Franc;
svájci frank (ISO kódnév)

ICSID - International Centre for
Settlement of Investment Disputes;
Nemzetközi Befektetések Vitarendezési
Központja

DDOP - Dél-Dunántúli Operatív
Program
DDRFÜ - Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség

IDA - International Development
Association; Nemzetközi Fejlesztési
Társulás

DG Regio - Directorate General for
Regional Policy; Regionális Politikai
Főigazgatóság (EU Bizottság)
EGT - Európai Gazdasági Térség

IFC - International Finance
Corporation; Nemzetközi Pénzügyi
Társaság

EK - Európai Közösség

IH - Irányító Hatóság

EMVA - Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap

INTERREG - Interregional cooperation
initiative; az ERFA interregionális
együttműködéseket támogató
kezdeményezése

ENSZ - Egyesült Nemzetek Szervezete
ERFA - Európai Regionális Fejlesztési
Alap

IVS - Integrált városfejlesztési stratégia
K+F+I - Kutatás-fejlesztés és innováció

ESDP - European Spatial Development
Perspective; Európai Területfejlesztési
Perspektíva

KKFT - Kistérségi KözoktatásFejlesztési Terv
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KKV - Kis- és középvállalkozás

NGM - Nemzetgazdasági Minisztérium
(2010-)

KSH - Központi Statisztikai Hivatal

NICIS - Netherlands Institute for City
Innovation Studies; Holland Városi
InnovációTanulmányok Intézete

KSZ - Közreműködő Szervezet
LAP - Local Action Plan; helyi akcióterv

NTH - Nemzetgazdasági Tervezési
Hivatal

LC-FACIL - A working group to
facilitate the implementation of
integrated sustainable urban
development according to the Leipzig
Charter; munkacsoport az integrált és
fenntartható városfejlődés a Lipcsei
Charta szellemében történő
megvalósításának elősegítésére
(URBACT II: projektcím)

NUTS - Nomenclature d'Unités
Territoriales Statistiques; Statisztikai
Célú Területi Egységek Nómenklatúrája
OECD - Organisation for Economic
Co-operation and Development;
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet

LEADER - Liason Entre de
Development de l'Economie Rurale;
„Együttműködés a vidéki gazdaság
fejlesztéséért”

OFK - Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepció
OGY - Országgyűlés

LEKI - Leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatásának
támogatása

OKMT - Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága (2011-től Wekerle Sándor
Alapkezelő)

LHH - Leghátrányosabb helyzetű
LSG - Local Support Group; helyi
támogató csoportot

OP - Operatív program
OTK - Országos Területfejlesztési
Koncepció

MIGA - Multilateral Investment
Guarantee Agency; Nemzetközi
Beruházásvédelmi Ügynökség

RFSC - Reference Framework for
Sustainable Cities; Európai
Referenciakeret a Fenntartható
Városokért

MSI - (workgroup of) Member States
and Institutions; Tagállamok és
Intézmények Munkacsoportja

RFÜ - Regionális fejlesztési ügynökség

NFGM - Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium (2008-2010)

ROP - Regionális operatív program

NFM - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(2010-)

SDC - Swiss Agency for Development
and Cooperation; Svájci Fejlesztési és
Együttműködési Ügynökség

NFT I. - Az első Nemzeti Fejlesztési
Terv

SECO - Secrétariat d'Etat à l'économie;
Svájci Államszövetség Gazdasági
Államtitkársága

NFÜ - Nemzeti Fejlesztési ügynökség
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SFP - Stratégiai Fejlesztési Programok

tv. - Törvény

SZMSZ - Szervezeti-és Működési
Szabályzat

ÚMFT - Új Magyarország Fejlesztési
Terv

TA2007; TA2020 - Territorial Agenda
2007/2020; Területi Agenda 2007/2020

ÚMVP - Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program

TÁMOP - Társadalmi Megújulás
Operatív Program

URBACT - Urban Actions Programme;
„városi akciók”; fenntartható
városfejlődéssel kapcsolatos
tapasztalatcserét elősegítő EU program

TFI - területi fejlesztési intézmény
TIOP - Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program

URBAN - Urban Community Initiative;
„városi közösségek kezdeményezés”

TRFC - Terület- és Régiófejlesztési
Célelőirányzat

VÁTI - eredetileg: Városépítési
Tudományos és Tervező Intézet; ma:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft.

TSZ - Támogatási szerződés

101

.

Felhasznált és ajánlott irodalom
A Dél-Dunántúl Turizmus Stratégiai Fejlesztési Programja; DDRFÜ Kht.; 2006.
www.deldunantul.com/download.php?id=1114
A DDOP 2007-2008. évi eredményeinek elemzése a regionális fejlesztési
célokhoz való hozzájárulása tükrében; Elemző tanulmány; Tinta Tanácsadó Kft.
– TÁRKI-TUDOK Zrt.; 2010.
Dr. Biró A. Zoltán (2008): Térségi elitek – térségi jövőképek. KAM –
Regionális és Antropológiai Kutatások Központja; Sapientia EMTE
Társadalomtudományi Intézet.
Budapest Kommüniké az európai városi térségek előtt álló demográfiai és
éghajlati kihívásokról - Budapest Communiqué on European Urban Areas
Facing Demographic and Climate Challenges; 2010
www.eukn.org/Dossiers/EU_presidencies/Hungarian_Presidency/Conclusions_Hungarian
_Presidency_urban_development/Budapest_Communiqu%C3%A9_on_European_Urban
_Areas_Facing_Demographic_and_Climate_Challenges
Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó megoldások; jó gyakorlatok
(Területfejlesztési füzetek 2.); NFM-NGM-VÁTI Nonprofit Kft.; Budapest; 2010
www.vati.hu/files/articleUploads/21338/TF_fuzet2_Helyi_gazdasagfejlesztes.pdf
Kézikönyv az Európai Unió Területi Agendájának hazai érvényesítéséhez;
NFGM-VÁTI Nonprofit Kft.; Budapest; 2010
www.vati.hu/files/articleUploads/21423/TeruletiAgenda_hu_2010.pdf
Kézikönyv a területi kohézióról - Területi megközelítés alkalmazása a közszféra
által támogatott fejlesztésekben; NFGM-VÁTI Nonprofit Kft.; Budapest; 2009
www.vati.hu/files/sharedUploads/docs/teruletfejlesztes/kezikony_teruleti_koheziorol2009.pdf
Márton György (2004): Az első magyar Nemzeti Fejlesztési Terv tervezési
folyamatának tapasztalatai regionális szemszögből.; In: Falu Város Régió;
2004/9. szám.
Márton György (2005): A dél-dunántúli regionális tervezőhálózat. In: Falu
Város Régió; 2005/3-4. szám.
Péti Márton (szerk): Kézikönyv a Területi Kohézióról. NFGM-VÁTI
Nonprofit Kft.; 2009
Pusztai Beatrix – Márton György (2000): Kistérségi menedzserek szerepe a
PHARE és a SAPARD programok tükrében. A Falu.

102

.

Segédlet a közösségi tervezéshez (Területfejlesztési füzetek 1.); NFGM-VÁTI
Nonprofit Kft.; Budapest; 2010
www.vati.hu/files/sharedUploads/docs/teruletfejlesztes/tf_fuzet_1.pdf
Városfejlesztési Kézikönyv; 2. javított kiadás – NFGM-TESZÁT; Budapest; 2009
www.nfu.hu/download/35810/Varosfejlesztesi%20kezikonyv.pdf

103

.

A „Területfejlesztési füzetek” megjelent kötetei:
Segédlet a közösségi tervezéshez (Területfejlesztési füzetek 1.)
Helyi gazdaságfejlesztés – Ötletadó megoldások; jó gyakorlatok
(Területfejlesztési füzetek 2.)

További információ:
VÁTI Nonprofit Kft Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda
Sain Mátyás; Jakab Csaba
E-mail: msain@vati.hu; csjakab@vati.hu
Telefon: 1/224-3100
www.vati.hu
E kiadvány a www.nfgm.gov.hu; a www.vati.hu és a www.rtop.hu

honlapokról is letölthető.
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