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LAMBERTNÉ KATONA MÓNIKA*

Strukturális alapok forrásainak szerepe
a kistérségek fejlesztésében

The role of Structural Funds in the development of small regions
Between 2004 and 2006 Hungary received the most EU resources related to re-

gional development. The spending of EU funds in the cases of small regions de-
pends on the geographical position of the region, its demographical characteristics
and economic development. The principal aim of small regions is to make use of
these conditions and possibilities. The key of successful applications lies in the
followings. First, it needs a well-established development conception. Second, it is
important to mark a developing leading center. Third, the small region should be
active in application for tenders, mainly for which doesn’t need any or just a very
small amount of own resources.

„Minden stratégiai terv annyit ér,
amennyi megvalósul belıle”

(CSATH, 1994)

1. Az Európai Unió fejlesztési politikája

Európai kohéziós politika

Az Európai Unió 250 belsı régiója között napjainkban jelentıs eltérések van-
nak. A gazdasági különbségek mellett természetesen további számos tagoltság
létezik. Társadalmi, nyelvi, kulturális, földrajzi eltérések természetszerővé
tesznek bizonyos különbözıséget. Az EU célja az „egység a sokféleségben” elvvel
összhangban nem a különbségek eltüntetése, hanem az ezekbıl fakadó hátrá-
nyok mérséklése, a régiók közötti versenyképesség javítása, a jövedelemkülönb-
ségek csökkentése, az elmaradottság megszüntetése.

Az Unióban a kohézió fogalma jelenti a szociális és regionális különbségek
csökkentését. Az uniós kohéziós politikájának alapvetı célja a Közösség gazda-
sági és szociális összetartásának erısítése, a harmonikus fejlıdése, a kevésbé
elınyös helyzető régiók felzárkóztatása. A kohéziós politika és annak támogató
eszközrendszere a gazdasági és társadalmi konvergencia erısítésének legfonto-
sabb uniós szintő biztosítéka.

Regionális politika

Az Európai Unió – a szolidaritás, a méltányosság és az igazságosság elvébıl
kiindulva – különös figyelmet fordít a tagállamok és régiók, településeik fejlett-
ségbeli különbségeinek mérséklésére. [1]

A regionális politika, vagy más néven gazdasági-, társadalmi és területi ko-
héziós politika célja az Unión belüli regionális fejlettségbeli különbségek mér-
séklése, az életszínvonalbeli eltérések csökkentése. A regionális politikát az
elsıdleges közösségi joganyagba az Egységes Európai Okmány (EEO) emelte be.

* BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete, fıiskolai adjunktus.
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Meghatározva a közösségi regionális és strukturális politika alapjait, és elıirá-
nyozta az e célok elérését szolgáló strukturális alapok reformját.

A regionális politika mindenekelıtt a szolidaritás politikája, melynek kereté-
ben a nehéz helyzetbe került ipari térségek és a hanyatló mezıgazdasági vidé-
kek szerkezetváltását, s végül az elöregedı városrészek újjáélesztését, azaz az
elmaradott régiókat támogatja.

A regionális politika célkitőzései:
• Elsı célkitőzés: A fejlıdésben elmaradott régiók fejlesztésének és strukturális

alkalmazkodásának elısegítése. Azok a régiók tartoznak, ahol az egy fıre ju-
tó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át.

• Második célkitőzés: A strukturális nehézségekkel küzdı térségek gazdasági
és társadalmi szerkezetváltásnak támogatása. Ide tartoznak az ipari és szol-
gáltatási ágazatokban társadalmi-gazdasági átalakulásban lévı térségek, a
hanyatló vidéki térségek, a nehézséggel küzdı városi térségek, és a halászat-
tól függı, válságban lévı térségek. Az ilyen célkitőzés alá tartozó térségek
népessége nem haladhatja meg a közösségi össznépességének 18%-át.

• Harmadik célkitőzés: Az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és
rendszerek kiigazításának és korszerősítésének támogatása. E célkitőzés az
elsı célkitőzés hatókörén kívül esı régiók pénzügyi támogatására irányul.
Az Európai Unió fejlesztési célkitőzéseinek megvalósítását az elmúlt évtize-

dek során létrehozott eszközrendszer mőködésével biztosítja. Ez alapján a fi-
nanszírozási források lehetnek: elıcsatlakozási alapok, strukturális alapok,
kohéziós alap, decentrális források és közösségi kezdeményezések.

2. Magyar területi és gazdaságfejlesztés

A területfejlesztés cél-, eszköz- és intézményrendszerét hazánkban törvények
határozzák meg, melyekben már alapkövetelményként fogalmazódott meg az
Unióban bevált alapelvekre – szubszidiaritás, partnerség, forrás koordináció,
programozás, átláthatóság – való építkezés.

A területfejlesztés négy alapeleme:
• területi politika, mint a fejlesztés irányainak és stratégai céljainak meghatáro-

zása,
• az eszközök a megvalósítás materiális és immateriális rendszerei,
• a szabályozás, mint a szükséges beavatkozások rendszere,
• a menedzsment, mint a megvalósítás intézményei. [5]

A regionális politika fejlesztéspolitikai célkitőzései Magyarországon alapvetıen
összhangban vannak az Európai Unió társadalmi és gazdasági kohéziós politiká-
jának céljaival. A területfejlesztés céljai között szerepel a válságba jutott ipari
térségekben a szerkezetátalakítás felgyorsítása, elsısorban az agrárgazdaságból
élı térségekben a vidék átfogó, komplex fejlesztése, továbbá a tartós munkanél-
küliséggel sújtott térségekben a foglalkoztatás feltételeinek megteremtése [1].
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1. ábra
Az Európai Unió támogatási rendszere 2000-20061

Az Európai Unió regionális politikája fejlesztési programokat támogat. Ezen
programoknak az adott térség jövıbeni célkitőzéseire épülnek. A program két
irányból indulhat. Egyrészt a közösségi szintrıl, másrészt országos vagy regio-
nális szintrıl.

1 Forrás: Kónya Edit: „A SAPARD program, valamint eredményeinek bemutatása” c. elı-
adása, Pünkösdfürdı, 2004. december 14.
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Területfejlesztési tervet kell készítenie minden olyan tagállamnak, amelynek
egész területe támogatott terület, vagy az ország jelentıs része az elsı célkitő-
zés alá tartozik. A fejlesztési tervet szükséges benyújtani akkor is, ha a lehí-
vandó összeg meghaladja az 1 milliárd eurót. A tervet az EU Bizottsággal
egyeztetik, majd elfogadásukat követıen meghatározódik a Közösségi Támoga-
tási Keret (CSF), illetve a programok listája. Mind a közösségi támogatási ke-
ret, mind az egységes programozási dokumentumok prioritásokat élvezı intéz-
kedéseket tartalmaznak, és megadják a szükséges támogatási összegeket.

1. táblázat
Az EU strukturális alapjaiból és azokhoz kapcsolódó egyéb forrásból származó
fejlesztési támogatások összege [Mrd HUF] 2004-2006 között Magyarországon1

Támogatási terület
Strukturális
alapok forrás

Hazai
forrás

Uniós +
hazai forrás

Gazdasági versenyképesség 109,40 45,2 154,6

Humán erıforrások 143,50 47,8 191,3

Környezetvédelem, energetika és
közlekedési infrastruktúra

83,42 28,9 112,4

Agrár- és vidékfejlesztés 80,80 26,9 107,7

Regionális fejlesztések 91,70 29,7 121,4

Összesen 508,90 178,6 687,4

A Nemzeti Fejlesztési Terv az egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköz
egy ország kezében arra, hogy hosszú távú stratégiáját az Unióval megismer-
tesse és elfogadtassa. A tervnek tartalmaznia kell mindazokat a fejlesztési el-
képzeléseket és célkitőzéseket, amelyek megvalósítása érdekében a strukturális
és kohéziós alapok támogatását a térség igénybe kívánja venni. A Magyarország
NFT I. tervében meghatározásra került célstruktúrát a 2. ábra szemlélteti.

3. A regionális szerkezet Magyarországon

Hazánk az elmúlt években a legtöbb uniós forrást a területfejlesztés téma-
körében kapta. E jelentıs összegnek meghatározó része a régiókba áramlik, de
nem automatikusan. A tervezési-statisztikai régiók kialakításánál hazánkban
alapvetıen két szempont játszott szerepet. Egyrészt a régiók feleljenek meg a
megyehatároknak, másrészt a régiók lakónépessége lehetıleg azonos nagyság-
rendő legyen.

1 Forrás: www.nfh.hu.
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2. ábra
Az NFT céljai, prioritásai és operatív programjai1

Ahhoz, hogy a magyar régiók az Európai Unió regionális politikájának meg-
felelıen tudják felhasználni a támogatásokat, növelni kell súlyukat a megyék-
kel szemben. Ehhez új törvényi keretekre, és tágabb költségvetési önállóságra
van szükség.

A partnerség elve szakít a különbözı közigazgatási egységek közötti hierarc-
hikus alá- és fölérendeltségi viszonyokkal, helyette egy egyenlı felek együttmő-
ködésének lehetıségét kínálja, valamint horizontális és vertikális partnerség
kialakítását szorgalmazza.

Magyarországon a regionális szint erısítését sürgeti az a lehetıség is, mely
szerint a jövıben a decentralizált források egy része már nem csak nemzeti
szinten, azaz a központi költségvetésen keresztül, hanem a régió szinten is le-
hívhatóvá válnak. Ezen összegek lehívásához azonban elkerülhetetlenek lesz-
nek a régiók, kistérségek adottságait, és lehetıségeit pontosan ismerı a lehet-
séges fejlesztési irányokat pontosan körvonalazó régió szintő fejlesztési tervek
kidolgozása.

1 Forrás: www.nfh.hu.
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3. ábra
Magyarország NUTS II szintő tervezési-statisztikai régiói

4. A kistérségek szerepe az uniós források bevonásában és
felhasználásban

Ahhoz, hogy a kistérségek uniós forrásokat tudjanak bevonni fejlesztési cél-
jaik megvalósításához rendelkezniük kell kistérségi koncepciókkal, melyeknek
illeszkedniük kell a nagyobb egységek, megye, régió, ország területfejlesztési
koncepciójához és az azokban integráltan és szintetizáltan megjelenı ágazati
(agrár, turizmus, infrastruktúra stb.) koncepciókhoz, illetve az EU társfinanszí-
rozási elvén alapulva illeszkednek az uniós finanszírozási, támogatási elvekhez.

Véleményem szerint a kistérségek szintjén az uniós források bevonását és
felhasználását az alábbi elemek indikálják:
• földrajzi elhelyezkedése,
• demográfiai jellemzık,
• kistérségek gazdasági fejlettsége.

A földrajzi elhelyezkedés az adottságok és a ebben rejlı lehetıségek kiakná-
zása a kistérségek elsıdleges törekvése. A demográfia és gazdasági jellemzık az
ezekben rejlı lehetıségek – mőködı tıke és szellemi tıke- kihasználása és az
ebben rejlı veszélyek – elöregedı település, gazdasági kitettség- generálnak
egyrészt a települések szintjén problémák megoldására irányuló projekteket,
másrészt fejlesztési koncepciókat és stratégiai programokat.
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Kistérségi stratégiák szempontrendszerének megfogalmazása az uniós for-
rásbevonási képessége érdekében:
• Fejlesztési keretek kijelölése illeszkedve a megyei, a regionális, és a nemzeti

fejlesztési célokhoz.
• Lehetséges erıforrások elemzése, a törvényi keretek figyelembe vétele

együttmőködési területek lehetséges formáiban, a fejlesztési projektek meg-
valósítása érdekében forrásallokációs stratégiák kidolgozása.

• A stratégai célok taktikai elemekre bontása, az együttmőködések szerzıdé-
sekbe foglalása (pl. konzorciumi partnerség).

• A fejlesztési programok szereplıinek – önkormányzatok, társulások, gazda-
sági szereplık – meghatározása.

• A fejlesztési projektek konkretizálása, a projektek beavatkozási területeinek
meghatározása.

• A projekt finanszírozási kereteinek meghatározása- végleges forrásallokációs
lépések meghatározása.

• A fejlesztési projekt személyzetének meghatározása, a projektmenedzsment
kialakítása.

• További fejlesztési programok tervezése, a programfinanszírozás elvének
figyelembe vétele.

• A fejlesztési projektek értékelése, a projektek információs rendszerének mő-
ködtetése.

• Az együttmőködı partnerek további fejlesztési céljainak koordinációja, egy-
séges térségi fejlesztési programok kidolgozása.

Megvizsgálva az EMIR adatbázisát, láthatjuk, hogy 40 592 beérkezett pályá-
zat van, melybıl 15 533 projekt rendelkezik hatályos szerzıdéssel. A projektek
különféle megvalósulási szakaszban vannak.

A sikeres pályázatok területi eloszlását elemezve láthatjuk, hogy pályázatok
nagyobbik része a fejlett településekrıl érkezett, a nyertes pályázók elsısorban
megyei jogú városokból egyéb területi szinten meghatározó városokból adódnak.
Ebbıl a szempontból viszont az következik, hogy a jelenlegi pályázati rendszer
a már meglevı különbségeket erısíti, a fejlettebb települések tovább fejlıdnek,
az elmaradottabb települések fejlıdése stagnál, s ezen települések továbbra is
lemaradnak.

A pályázó szervezetek száma (illetve aránya) szerint a mikrovállalkozások
nyerték a legtöbb pályázatot, ezután jöttek a kisvállalkozások, majd az önkor-
mányzatok, illetve egyéb, a központi költségvetés által finanszírozott szerveze-
tek. A pályázó önkormányzatok körét vizsgálva láthatjuk, hogy egyrészt jelen-
tıs azon önkormányzatok szerepe a sikeres pályázatokban melyek önállóan
pályáztak, másrészt ezen önkormányzatok társulási formában is sikeres pályá-
zatokat tudhatnak magukénak.

Érdekes tehát megvizsgálni, hogy az egyes települések pályázati sikeressége
mivel magyarázható. A nyertes pályázatok eredményeit vizsgálva megállapít-
ható minél nagyobb és minél fejlettebb egy település, annál nagyobb mértékő
támogatást tudott megszerezni. Ezen megállapítás egyrészt magyarázható azon
elemmel, hogy a települések gazdálkodását tekintve ezen települések éves költ-



BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA – MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2006

60

ségvetésében adódnak tartalékok – melyek alkalmasak a saját erı biztosításá-
ra-, másrészt ezen ún. „centrumok” megfelelı humán erıforrással rendelkeztek
a pályázati források fogadására.

4.ábra
A hatályos szerzıdések megoszlása megyénként (darabszám szerint)1

A kistérségek pályázati sikerességét elemezve a következı megállapításokat
tehetjük:
• A legerısebb befolyásoló tényezı a kistérség központjának típusa, vagyis mi-

nél nagyobb, befolyásosabb várossal rendelkezik egy-egy kistérség, annál
több erıforráshoz tudott jutni a fejlesztési versenyben.

• Minél több pályázat érkezett be egy-egy kistérségbıl, annál több erıforrást
tudtak szerezni a fejlesztési versenyben. Ez az összefüggés arra utal, hogy
minél kiépültebb és intézményesültebb egy-egy kistérség fejlesztési rendsze-
re, annál sikeresebben tudott szerepelni a fejlesztési versenyben.

• Magas a kistérségek azon pályázati ablakokon való részvétele, ahol nem
szükséges saját erı a pályázaton való induláshoz.

1 A kimutatás az EMIR (Egységes Monitoring Információs Rendszer) adatai alapján ké-
szült. Elkészítés ideje: 2007. január 4., http://www.nfh.hu
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