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2.1 A „relevancia” kérdésének értelmezése
Alapvető fontosságú annak megértése, hogy az uniós támogatásoknak minden esetben konkrét
célja van, azaz a pénzügyi forrásokat az előzetesen kidolgozott fejlesztési politikák és
stratégiák prioritásainak megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az uniós fejlesztések

természetesen végső soron a célcsoportok – így a városok és regionális adminisztrációk – komplex
gazdasági-társadalmi érdekeit szolgálják. A támogatásokat felhasználó szervezeteknek tehát a
támogatásokat olyan konkrét projekt célok megvalósítására kell igénybe venniük – pályázatok
útján -, amelyek megfelelnek saját fejlesztési céljaiknak, és ugyanakkor összhangban állnak az
uniós célokkal is. Ez gyakran nem könnyű feladat, mert speciális ismereteket igényel.
A jelen Útmutató (Guide) éppen azt szolgálja, hogy a pályázó szervezetek el tudjanak igazodni a
programok között és élni tudjanak a pályázati felhívások adta lehetőségekkel , azaz

hozzáférjenek a releváns támogatásokhoz.
Az eredményességhez szükséges az alábbi információk felkutatása és
hasznosítása:
Támogatási programok elérése
EU stratégia
Kiemelt fejlesztési területek
Projektek relevanciája
Projekt-alapú támogatások előnyei és nehézségei
Projektek eredményessége
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2.2 EU-programok:
válaszok és lehetőségek a kihívásokra
A programok mint operatív eszközök
Közhelynek tűnik, ha utalunk arra, hogy minden változásban van, de tény, hogy mind a
társadalom, mind a műszaki-gazdasági élet, és a bennünket körülvevő környezet (éghajlat)
változásai miatt is kihívásokkal néz szembe Európa, akárcsak a Föld teljes lakossága. Európa
fejlődésének egyik – számunkra legnagyobb jelentőségű – fejleménye az Európai Unió létrejötte,
bővülése és működésének folyamatos alakulása. Az EU vezető szervezetei – Európai Parlement,
Európai Tanács és az Európai Bizottság – a maga eszközeivel kíséreli meg a válaszadást a
kihívásokra, és ebben a folyamatban kerülnek definiálásra a megoldandó kérdéskörök, valamint
azok a programok, melyek rendeltetése az adekvát válaszok megadása. A kialakult gyakorlat
szerint a programok keretét a hétéves időszakot átfogó Többéves Pénzügyi Keret (Multiannual
Financial Framework, MFF) adja (ld. fent 1. fejezet), ami tematikusan és pénzügyileg is
meghatározza a kereteket. Miután most éppen váltás van a ciklusok között, rátekintésünk van a
2014-2020 időszak eredményeire és már napvilágra kerülnek a 2021-2027 periódust előkészítő
anyagok is.
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Tapasztalatszerzés fontossága
Minthogy az EU jelenlegi 27 tagországának csatlakozása az együttműködéshez különböző
időpontokban történt 1951 és 2013 között, és még további országok jövőbeni belépése is
tárgyalások alatt áll, érthető módon a közös programok megítélésében és felhasználásában is
vannak fáziskülönbségek. A programok motorjai a nagyobb tapasztalatokkal rendelkező
országok, míg a többiek inkább követő, felzárkózó tendenciát képviselnek.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy elég sok idő és energia szükséges a programok –
pályázati kiírások – projektek tervezése és megvalósítása folyamatsor teljes körű
megértéséhez és az abban való aktív, esetenként kezdeményező részvételhez. Ezért

javasolható, hogy a programok iránt érdeklődő szervezetek alaposan tájékozódjanak a
programok természetéről, a bennük rejlő lehetőségekről, a megcélzott program által az adott
szervezet számára nyújtható tényleges előnyökről, majd ezt követően a támogatások elérésének
módjáról, azaz a pályázati feltételekről és végül az elnyerhető projektek megvalósításának
módjáról, követelményeiről.

PAGE 33

EU-programok: válaszok és lehetőségek a kihívásokra

Szakértői támogatás igénybevétele
Az európai programok megismerésének elsődleges eszközei: az Európai Bizottság releváns
honlapjai, a programok információs központjai, nemzeti információs pontok, továbbá a
programokat ismertető nemzetközi és országos szintű konferenciák/szemináriumok.
A programok szerteágazó rendszere - bonyolítva a 7 éves uniós program-ciklusok során
történő változtatásokkal – meglehetősen nagy kihívást jelent az érdeklődők számára. Ezért
általános

gyakorlat,

hogy

a

közcélú

szervezetek

külső

pályázati

tanácsadó

cégek

szolgáltatásai t veszik igénybe. Ugyanakkor a szervezetek létrehozzák saját pályázati irodájukat

is, és az itt dolgozó munkatársak végzik a pályázatokkal kapcsolatos koordinációs munkát.

Hozzáférés az európai támogatási programokhoz
A legfontosabb kezdő lépés az, hogy az érdeklődő szervezet releváns információkat szerezzen a
pályázati lehetőségekről. Számos másodlagos információforrás mellett fel kell keresni a hiteles
uniós pályázati portálokat, melyek közül a két legfontosabbat mutatjuk be az alábbiakban.
Információs forráshelyek, ahol hozzáférhetünk az európai támogatási programokhoz:
1. Funding & tender opportunities (Finanszírozási és pályázati lehetőségek)
2. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
(Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség)
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Finanszírozási és pályázati lehetőségek

Az Európai Bizottság által kezelt támogatások (szerződés-adminisztrációt is ellátó) egyik fő
hozzáférési helye a Funding and Tenders Portal (Finanszírozási és Pályázati Portál).

A portál https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home az Európai
Bizottság és más uniós szervek által kezelt finanszírozási programok és pályázatok résztvevőinek
és szakértőinek a belépési pontjaként szolgál. Ezen a honlapon 26 program érhető el a 20142020–es program időszakra , és itt lesz elérhető számos program a 2021-2027 közötti időszakra

vonatkozóan is.
A weboldalon az alábbi funkciók működnek:

Projekt pályázati felhívások (call for proposals) szerinti keresés és pályázat benyújtása
finanszírozási lehetőségekre
Keresés tender felhívásokban (call for tenders) és tender benyújtása
Saját projekt támogatások és a szerződések ügyintézése
Szakértőként való regisztráció, továbbá a szerződések és a kifizetések online ügyintézése
„Az uniós finanszírozások áttekintése” ( Overview of EU funding ) megnevezésű szekciót
megnyitva „A finanszírozási felhívások keresése témakörök szerint” ( Find calls for funding – by
topic ) oldal nyílik meg, ahol tematikus csoportosítás alapján kereshet pályázati

és tender

felhívásokat.
Fontosabb megközelítések és témakörök:

Regionalitás kiemelése: INTERREG programok, pl. Central Europe Program.
Hálózatok építése: pl. Városok hálózata (Network of towns) program.
Innovatív megközelítések alkalmazása, kutatások segítése; Horizon 2020, Horizon Europe
Kreatív megoldások kidolgozása : Creative Europe Program
Versenyképesség növelése: COSME, Single Market
Kiemelt környezeti és klíma kérdések: LIFE
Oktatás, képzés támogatása: Erasmus+
Társadalmi alapkérdések: Employment and Social Innovation, AMIF, Justice, Rights and
Values Fund
Technológiai és városfejlesztési témák: Connecting Europe Facility, URBACT, Digital Europe
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Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
(EACEA)

Az Európai Bizottság alárendelt szerveként kezeli az oktatás, a kultúra, az audiovizuális,
a sport, az állampolgárság és az önkéntesség finanszírozását.

Az EACEA kezeli az alább felsorolt uniós finanszírozási programok nagy részét:
Kreatív Európa (kultúra és audiovizuális média)
Erasmus + (oktatás, képzés, ifjúság és sport)
Európai Szolidaritási Testület (önkéntesség, szakmai gyakorlatok és munkalehetőségek
fiatalok számára)
Európa a polgárokért (emlékezés és polgári részvétel)
EU-Segély önkéntesek (önkéntesek képzése és kapacitásépítése)
Afrikán belüli mobilitási rendszer (akadémiai mobilitás Afrikában)
Ezeket a programokat közvetlenül az EACEA honlapján kell elérni:
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea ,
majd nyerés esetén az adminisztráció a Funding & Tenders webhelyén történik:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home .
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EU Stratégiák
Az Európai Unió vezető szerveinek feladata, hogy iránymutatást adjanak a sokrétű társadalmigazdasági fejlődési folyamatokhoz, biztosítandó az EU nemzetközi versenyképességét és
ezáltal a polgárainak jólétét.
A fejlődést szolgáló előkészítő felmérések, kidolgozott koncepciók, fejlesztési stratégiák,
operatív programok nyilvánosak. Az ezekben az alap dokumentumokban lefektetett elvek és
elvárások jelentik az igazodási pontot az EU által kialakított támogatási programok részére, és a
programok keretében kiírt

pályázatoknak is az a célja, hogy a támogatott projektek útján

elősegítsék a fejlesztési prioritások megvalósítását. A pályázóknak ezért meg kell ismerkedniük
az főbb aktuális stratégiákkal, melyek közül az utóbbi évtizedben az Európa 2020 Stratégia volt
a meghatározó.
1. Europe 2020 Strategy
2. Innovation Union
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Európa 2020 Stratégia

Európa 2020: az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégiája

Miről szól az Európa 2020 stratégia?

Az Európa 2020 Stratégia az EU növekedési és munkahely teremtési menetrendje a
legutolsó évtizedre (2010–2020), amely magában foglalja az EU célkitűzéseit és
működési irányelveit, ld. https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020.
Hangsúlyozza

az

intelligens,

fenntartható

és

inkluzív

növekedést

Európa

versenyképességének és termelékenységének javítása és a fenntartható szociális
piacgazdaság megalapozása érdekében.
E cél elérése érdekében az EU öt területen fogadott el célokat, amelyeket 2020-ig
tervezett elérni:
Foglalkoztatás
Kutatás és Fejlesztés
Éghajlatváltozás és energia
Oktatás
Szegénység és társadalmi kirekesztés
Az EU-szintű célokat az egyes EU-országokban nemzeti célokká alakították, tükrözendő a
különböző helyzeteket és körülményeket.
Mi az Eurostat szerepe?

Az Eurostat részt vett az Európa 2020 stratégiát támogató mutatók meghatározásának
folyamatában, és a fő célkitűzések megvalósítását kilenc mutatóval (indikátor) kíséri
figyelemmel.
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Innovációs Unió
Az európai innováció közelmúltbeli helyzetképét az országok eredménytáblája és a
regionális versenyképességi index jellemzi.
Európa átalakítása egy valódi Innovációs Unióvá
A mint a 2010. évi Memorandum megállapította: Kutatási és innovációs teljesítményünk növelése

az egyetlen módja annak, hogy Európa támogassa a fenntartható növekedést, és jó és jól fizetett
munkahelyeket teremtsen, amelyek ellenállnak a globalizáció nyomásának. Az Innovatív Unió
kulcsfontosságú az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaságot célzó Európa 2020 Stratégia
céljainak elérésében.
Az Innovatív Unió egy korábbi kutatási és innovációs politika volt. A terv több mint 30
akciópontot tartalmazott, és 3 feladatkör elvégzésére irányult:
tegyük Európa tudományos teljesítményét világszínvonalúvá
fel kell számolni az innováció előtt álló akadályokat - mint például a drága szabadalmazás,

a piaci széttagoltság, a lassú szabványalkotás és a készség-hiányok
alapjában meg kell változtatni a köz- és a magánszféra együttműködésének módját ,
konkrétan az európai intézmények, a nemzeti és regionális hatóságok és az üzleti
vállalkozások közötti innovációs partnerségek révén.
Európai Innovációs Eredménytábla 2020:

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
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2.3 Az európai projektek megvalósításának előnyei

Egy pályázó szervezet felelős vezetője/testülete számára minden esetben felmerül az alapkérdés:
mi haszna van annak, ha részt vesz egy uniós projektben , ill. az uniós támogatás elnyerése
érdekében valamely nyilvános kiírású pályázatban. Amint a fentiekből látható, a pályázatok
száma meglehetősen nagy és pályázati kiírások jellege is igen változatos a támogatás mértéke, a
projektek költségvetésének nagysága, partnerségi összetétele, a projektek témaköre, időtartama
és egyéb paraméterek alapján.
Már maguk a pályázati dokumentumok (Application Form – AF) is tartalmaznak egy kérdéssort
a pályázatban résztvevő szervezetre vonatkozóan, amely kérdések pozícionálják a partner
szervezet relevanciáját a kérdéses projektben: íme néhány kérdés az Interreg Central Europe
program 2016 évi kiírásának AF anyagából:
Partner relevancia:

Melyek a szervezet tematikus kompetenciái és tapasztalatai a projekt szempontjából?
Mi a partner szerepe és felelőssége a projektben?
Milyen előny várható a szervezet számára a projektben való részvételből?
Van a szervezetnek tapasztalata az EU / nemzetközi projektek szervezésében?
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A projektek relevanciája
A pályázó szervezetnek olyan projektet kell megterveznie, majd megvalósítania, ami megfelel
az uniós támogatási programban elvárt kritériumoknak, és ugyanakkor a szervezet saját érdeke
az, hogy a projekt kivitelezésével saját célkitűzéseinek megvalósítását is elősegítse. Ezek a
szempontok kerülnek kifejtésre és megválaszolásra a ’Projekt leírása’ (Project description)
fejezetben. Az alábbiakban példaként bemutatjuk a tipikus témaköröket.

Projekt relevanciája

Területi kihívások, melyeknek a projektnek meg kell felelnie.
A projekt során kifejlesztendő új vagy innovatív megoldások, és / vagy már létező
megoldások

melyek

a

projekt

élettartama

alatt

kerülnek

befogadásra

és

megvalósításra
A

transznacionális

együttműködés

szerepe

a

projekt

tevékenységeinek

megvalósításában.
Projekt fókusza

A

projekt

fő

célkitűzésének

bemutatása

és

annak

elmagyarázása,

hogyan

kapcsolódik a program átfogó céljához.
Az egyik előre meghatározott program eredménymutató kiválasztása.
A projekt főbb eredményeinek ismertetése és annak bemutatása, hogyan járulnak
hozzá a program eredménymutatójához.
A projekt 1-3 konkrét céljának meghatározása, amelyeket el kell érni.
A projekt kontextusa

A projekt hozzájárulása a releváns stratégiákhoz és politikákhoz különböző
szinteken.
A projektnek lehetőleg szinergiának kell lennie más uniós projektekkel vagy
kezdeményezésekkel.
A projekt során szerzett tapasztalatok/tanulságok és a rendelkezésre álló ismeretek
felhasználásának felvázolása.
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Válasszunk ki olyan program és project típust
…ami megfelel a pályázó szervezet elvárásainak és felkészültségének is
Ha egy képzeletbeli nehézségi skálán próbáljuk elhelyezni a különböző programok projektjeit,
figyelemmel a program, a pályázati kiírás és az AF szerkezeti összetettségére, továbbá a
költségvetés méretére, akkor az Interreg típusú transznacionális projekteket közepesen
nehéz kategóriába sorolhatjuk. A skála felső nehézségi szintjén a HORIZON 2020 projekte k

vannak, míg a kevésbé bonyolult, kisebb léptékű kategóriába tartoznak például az EACEA által
menedzselt programok projektjei, pl. az ERASMUS+, Europe for Citizens és az NGO szervezetek
számára kiírt programok projektjei.
Az uniós pályázati kiírásokban mutatkozó trendek szerint az elvárások mind nagyobbak lesznek
a projektek színvonalát

illetően,

ami

a

programok

céljainak

és

feltételeinek

való

megfelelésben realizálódik. Ez más szóval azt jelenti, hogy csak olyan pályázati anyag
elkészítésére

szabad

vállalkoznia

egy

pályázó

szervezetnek,

amelynek

célkitűzései,

tevékenysége és termékei is összhangban vannak egyrészt a program elvárásaival, másrészt
magának a pályázónak a céljaival és lehetőségeivel is.
Az alábbiakban az EU projektekben való részvétel előnyeit és hátrányait foglaljuk össze
röviden, saját kiterjedt tapasztalataink alapján.
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Előnyök
Nemzetközi együttműködés

A más országbeli partnerekkel való együttműködésnek
számos hozadéka van: más kultúrákkal való közvetlen
találkozás , együtt gondolkodás, feladatok közös megoldása.

A projekt megvalósítása során a partnerek átvehetik mások
tapasztalatait, erős kölcsönhatásban fejleszthetik egymás
készségeit, tágítják szakmai felkészültségüket .

EU prioritások mentén folyó magas színvonalú munkák
Miután

a

projekteknek

az

EU

programjainak

céljaival

összhangban kell megvalósulnia, és a definiált célokat alapos
előkészítő munka nyomán alakítja ki és adja közre az EU, a
projektek teljesítménye szükségszerűen olyan termékekben
realizálódik,

amelyek

ennek

a

térségnek

a

fejlődését

szolgálják a legrelevánsabb témákban . A projektben folyó

munka színvonala is szükségszerűen magas, esetenként
magasabb, mint amit a partnerszervezet maga el tudna érni. A
projektekben általában sokoldalú szakmai tevékenység folyik,
korszerű, kreatív és innovatív elemekkel , amik révén a
partnerek tudása jelentősen nő.
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Előnyök
Hálózati együttműködés

A projekt partnerek hálózati együttműködésben dolgoznak,
és a kialakult kapcsolatok gyakran fennmaradnak és további
együttműködéseket generálnak. A partneri kooperáció

olyan munkamegosztást jelent, aminek révén az egyes a
partnerek többletinformációhoz és -tudáshoz jutnak. a Közös
munka

során

szükségszerűen

alkalmazásra

kerülnek

a

legújabb technológiák, például internet útján megvalósuló
videokonferenciák, információmegosztó IT technológiák, a
social media eszközeinek alkalmazása a kommunikáció és
disszemináció során.

Sikeresség tudata

Az

európai

referenciát

programokban
jelentenek

megvalósított

a

projektek

szervezetek

jó

imázsának

növeléséhez . Kisebb szervezetek nemzetközi együttműködés

nélkül nem volnának képesek ilyen színvonalú teljesítményre.
Az sikeres projektek büszkeséggel töltik el a résztvevő
szervezet munkatársait, és a projektek hatásai kihathatnak az
egész kollektívára, sőt a település lakosságára is. A sikeresség
érzését növeli az is, hogy a pályázók esetenként jelentős uniós
támogatási összeghez jutnak, és ennek jelentős hányada
személyi költségekre is fordítható. A projekt költségvetés
lehetőséget nyújthat a szervezet számára hasznos egyedi
pilot

projektek

elvégzésére

is,

aminek

keretében

valamilyen direkt haszonnal bíró terméket állítanak elő ,

például egy megvalósítási tanulmányt, ami egy beruházási
tender előkészítő anyag is lehet. Kisebb beruházásokra is sor
kerülhet

a

projekt

céljaival

összefüggésben,

továbbá

eszközvásárlások is történhetnek (pl. IT eszközök).
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Hátrányok
Pályázás nehézségei
A projektek támogatási összegeihez csak pályázati úton lehet hozzáférni. Ebből
adódóan két nehézség adódik:

A

pályázati

anyagot

magas

színvonalón

kell

elkészíteni, hogy versenyképes legyen . Ugyanakkor
a tervezett projekt tevékenységeknek és termékeknek
hasznosnak kell lenniük a pályázó szervezet számára

is. Egy versenyképes pályázat elkészítése komoly
szakmai

feladat,

ami

kellő

felkészültséget

és

gyakorlatot kíván, ez pedig költségkihatással jár, akár
a szervezet részlege, akár külső szakértő készíti el az
anyagot.

Egyre nagyobb a versengés a támogatásokért és a
projektekben való részvételéért. Számos programban
kiírt pályázat esetében a nyerési esély statisztikailag
5-15% kötött van, és 25-50%-os esély már jónak
mondható. A kellő felkészültséggel nem rendelkező

szervezetek

számára

gyakorlatilag

elérhetetlen

a

vezető partneri szerepkör, és jobban járnak, ha egy
partneri csapat tagjaként vesznek részt a folyamatban.
A nem nyert pályázatok nagy száma gyakran csalódás
kelt, és miután az elbírálás lassú (6-12 hónap
átfutású) folyamat , könnyen elveszíthetik a pályázók

a reményt.
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Projekt eredményeinek hatása
hatása

2.4 A projekt eredményeinek hatása
A projekteknek minden esetben olyan konkrét eredményeket kell felmutatnia, amelyek
relevanciát mutatnak a program célkitűzéseit illetően, és ugyanakkor összhangban vannak a
partner szervezet fejlesztési elvárásaival is.

Projekt termékek (outputs)
A projekt tevékenységei munkacsomagokban zajlanak, és a munka jól definiált köztes
termékeket (deliverables) és végtermékeket (outputs) eredményez. A projektek kivitelezése

nyilvánosan történik és az outputok szabadon felhasználhatók. Ez az elv biztosítja azt, hogy az
uniós pénzügyi támogatás a közösség javát szolgálja partneri és uniós szinten egyaránt. Az
önkormányzatok és regionális testületek esetében a nyilvánosság és a közcélú tevékenység
egyébként is alapelv, a projektek megvalósítása ennek egyik eszköze.
Az uniós finanszírozással létrejött eredmények széles körben való terjesztése általános elvárás
és kötelező gyakorlat. Ilyenformán a EU támogatás relevanciája a közcélú (public) szervezetek
vonatkozásában a sikeres projektekkel igazolást nyer. A projektek eredményei konkrét
célcsoportokhoz kell hogy eljussanak. További elvárás, hogy az eredmények fenntarthatósága
és transzferabilitása biztosítva legyen.

Projekt indikátorok
A programok készítéskor program-szintű indikátorok kerülnek definiálásra, amelyek a
programok átfogó célkitűzéseit tükrözik, és az indikátorokhoz célértékek (target values) is
meghatározásra kerülnek . Az egyes projektek teljesítményét projekt szintű indikátorokkal

mérjük.
A projektekben kétfajta eredménymutató (indikátor) kerül definiálásra:
Tematikus eredménymutatók

(pl. a továbbfejlesztett stratégiákat, terveket vagy eszközöket alkalmazó intézmények száma;
képzésben részvevő személyek száma)
Kommunikációs eredménymutatók

(pl. megvalósult közös kommunikációs tevékenységek)
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2.5 Záró megjegyzések

Az EU programok fontos kritériuma, hogy a programok
hozzájáruljanak a társadalmi-gazdasági fejlődéhez. A

programok

ciklus

végi

elemzése

során

kimutatások

készülnek arról, hogy a program célkitűzései milyen
mértékben teljesültek. Ehhez a vizsgálathoz a program
készítésekor definiált indikátorokat használják fel. A
konkrét

projekteknek

szigorúan

összhangban

kell

lenniük a program céljaival . Ugyanakkor természetesen a

projekteket

a

partner

szervezetek

saját

céljaikkal

összhangban valósítják meg, és törekedniük kell arra,
hogy az eredményeket széles körben közreadják. Végső
során a konkrét programok eredményeiben realizálódnak
a programok célkitűzései, és az egyes projekteknek az
indikátorok útján mért teljesítménye jelenti a hozzájárulást
a programok egészének teljesítményéhez.
A projektek tevékenysége, termékei, az eredmények
közreadása a széles nyilvánosság számára szigorúan
ellenőrzött folyamat, amiről a partnerek beszámolók
útján adnak jelentést a kontroll hatóságok felé. A

projektek hatása a társadalmi-gazdasági célcsoportokra
mérhető folyamat, és kihatásuknak arányban kell állniuk
az uniós támogatás mértékével. A támogatás és az
eredmények kihatása közötti összefüggés mind nagyobb
jelentőséget kap és ennek megfelelően az ellenőrzési
tevékenység is egyre szigorúbb. Ezzel tisztában kell
lenniük a pályázóknak már a folyamat kiindulásánál, azaz
a pályázat elkészítésekor annak érdekében, hogy a projekt
beszámolókban meg tudjanak felelni az elvárásoknak.
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