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Why an EU Cohesion Policy?
Legmagasabb Legalacsonyabb Ráta

GDP / főőőő

(EU-28 átlagának %-a)
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* In the United States, the difference is only 2.5 and in Japan 2

A Kohéziós Politika célja az EU régiói közötti fejlettségi különbségek 
csökkentése, hogy megvalósuljon a kiegyensúlyozott gazdasági, 
társadalmi és területi fejlőőőődés.



A Kohéziós Politika 
az EKG—EU szerződéseiben

A Római Szerződés Preambuluma (1957): szükséges ‘erősíteni gazdaságaik 
egységét és biztosítani a harmonikus fejlődést azáltal, hogy csökkentik a 

küönböző régiók közötti fejlettségi eltéréseket, valamint a leghátrányosabb 
helyzetű régiók elmaradottságát.’. 

A Lisszaboni Szerződés 174. cikkelye (2009): ‘Az összességében harmonikus 
fejlődés előmozdítása érdekében, az Unió a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz vezető megoldásokat fejleszt ki és hajt végre. Különösképpen, az 

Unió célozza a különböző fejlettségi szinten levő régiók közötti eltérések, 
valamint a leghátrányosabb helyzetű térségek elmaradottságának csökkentését ‘.



Mi számít régiónak az EU-ban?

• Az Eurostat kialakította a területi egységek 
statisztikai osztályozását (NUTS).

• A kohéziós politika a „NUTS-2” régiókra épül, 
amelyek népessége 800 000 és 3 000 000 közé esik. 

• Jelenleg 274 NUTS-2 régió van az EU-ban.

• Magyarország hét (NUTS-2) tervezési-statisztikai 
régióját 1998-ban alakították ki (Közép-
Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, 
Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 
Dél-Alföld) 
• tk. 158-159.o.



EU Cohesion Policy 2014-
2020: 1/3 of the EU budget

A 2014-2020-as időőőőszak reformjainak 

célja a rendelkezésre álló EU-források 

hatásának maximálása.

A 2014-2020-as időőőőszak reformjainak 

célja a rendelkezésre álló EU-források 

hatásának maximálása.

€1 082 billion

OVERALL EU 2014-2020 BUDGET

Other EU policies
Agruculture

Research
External

Etc.

€730.2 billion

67.5% 32.5%

€351.8 billion

COHESION POLICY

GROWTH



€ 351.8bn
COHESION POLICY 

FUNDING

EXPECTED PUBLIC & 
PRIVATE NATIONAL 
CONTRIBUTIONS

LIKELY IMPACT OF 
COHESION POLICY

€ 500bn +
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Minden EUMinden EUMinden EUMinden EU----rrrréééégigigigióóóóba kerba kerba kerba kerüüüül EUl EUl EUl EU----forrforrforrforráááássss

ADAPTED TO

ALL EU REGIONS BENEFIT

LEVEL OF INVESTMENT

LEVEL OF DEVELOPMENT

€€ 182 billion182 billion
for less developed regionsfor less developed regions

GDP < 75% of EU-27 average

27% of
EU pop.

for transition regionsfor transition regions

GDP 75-90% of EU-27 average

12% of
EU pop.

€€35bn35bn

for more developed regionsfor more developed regions

GDP > 90% of EU-27 average

61% of
EU pop.

€€54bn54bn



KohKohKohKohéééézizizizióóóós finanszs finanszs finanszs finanszíííírozrozrozrozáááás s s s 
2014201420142014----2020 (351.8 2020 (351.8 2020 (351.8 2020 (351.8 md md md md €€€€))))

€ 182.2 bn

€ 35.4 bn

€ 54.3 bn

€ 10.2 bn

€ 0.4 bn

€ 3.2 bn

€ 63.3 bn

€ 1.6 bn

€ 1.2 bn

Less developed regions

Transition regions

More developed regions

European territorial cooperation

Urban innovation actions

Youth employement initiative (top-up)

Cohesion fund

Specific allocation for outermost and 

sparsely populated regions

Technical assistance



Total EU allocations of cohesion policy 2014-2020* (billion €, current prices)
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* breakdown by category of allocations subject to transfers between categories at the request of the Member States

Egyes EU-tagországok 
kohéziós forrásai (2014-2020)



A folyamat: 
Programkészítés, Partnerség és 

Közös Irányítás

Common 

Strategic 

Framework

Partnership 

Agreements

Operational

Programmes

Management of 

programmes/

Selection of 

projects

Monitoring/

Annual 

reporting



A Kohéziós Politika intézményi 
keretei – 3 szint

IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG -- végrehajtja az operatív 
programot, a monitoring bizottság figyelemmel kíséri

IGAZOLÓ HATÓSÁG -- igazolja a 
költségnyilatkozatokat és kifizetési kérelmeket, 

mielőtt azokat benyújtják a Bizottságnak

ELLENŐRZÉSI HATÓSÁG -- felügyeli az irányító és 
monitoring rendszer hatékony működését, minden 

programra kiterjedően



Öt Strukturális és Beruházási Alap (ESIF)

Az öt ESIF alapra közös szabályozás vonatkozik
Egyszerűsített költségelszámolás lehetséges

E-governance.
Jogosultsági szabályok

Pénzügyi eszközök
Közösség által vezérelt helyi fejlesztés (CLLD)

European 

Agriculture 

Fund for Rural 

Development

Cohesion Fund
European

Social Fund

European 

Regional 

Development 

Fund

European 

Maritime and 

Fisheries Fund

PARTNERSHIP AGREEMENT



Research and Innovation Combating climate change

Information and Commu-

nication technologies

Competitiveness of SMEs

Low-carbon economy

Environment and

resource efficiency

Sustainable transport

Better public

administration

Better education, training

Social inclusion

Employment and Mobility
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Tematikus koncentráció (ESZA)
Az ESZA-források legalább 20%-a minden tagországban a 

társadalmi kirekesztés, diszkrimináció és a szegénység elleni 
küzdelmet kell, hogy szolgálja

Operatív programonként legfeljebb 5 beruházási prioritás 
választható (19-ből) a foglalkoztatás/mobilitás, társadalmi 
befogadás, intézményfejlesztés és oktatás/képzés terén

60%

Less developed
regions

70%

Transition
regions

80%

More developed
regions



Fenntartható városfejlesztés: 
A 2014-2020-es időszak prioritása

Az ERFA (ERDF) legalább 5 %-át integrált és fenntartható
városfejlesztésre kell fordítani (országos szinten)

Integrált Területi Beruházás (ITI) – integrált városfejlesztési stratégiák, 
specialis operativ programok (multi-thematic priority axis).

A projekteket a városok választják ki az általános iránymutatással 
összhangban

Vidék—város kapcsolatrendszert tekintetbe kell venni

Közösség által vezérelt, helyi fejlesztési politika (CLLD): konzultáció az 
állampolgárokkal, helyi szervezetekkel



ITI: ITI: ITI: ITI: kkkküüüüllllöööönbnbnbnböööözzzzőőőő alapok kombinalapok kombinalapok kombinalapok kombináááácicicicióóóójajajaja
Regional ERDF-OP National ERDF-OP ESF-OP

INTERMEDIATE BODY + complementary funding from EAFRD and/or EMFF

(urban) territory
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EU-támogatások feltételessége 
(néhány példa)

INVESTMENT

National 

Transport 

strategy

Business-

friendly reforms

Environmental 

law compliance

Public 

procurement 

system

‘Smart 

specialisation’

strategies



Performance reserve
6% funding allocated in 2019 to programmes and 

priorities which have achieved 85% of their milestones.

EredmEredmEredmEredméééénynynyny----orientorientorientorientááááltsltsltsltsáááágggg

Indicators
Reporting

Monitoring

Evaluation



OrszOrszOrszOrszáááágok kgok kgok kgok köööözzzzöööötti tti tti tti 
egyegyegyegyüüüüttmttmttmttműűűűkkkkööööddddéééési formaksi formaksi formaksi formak

3 irány:
Határon átnyúló
Transznacionális
Interregionális

A 2014-20-es időszakban rendelkezésre 
áll: 10.2 milliárd euró

(a Kohéziós Politika 2.9 %-a)



TransznacionTransznacionTransznacionTransznacionáááális egylis egylis egylis együüüüttmttmttmttműűűűkkkkööööddddééééssss
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Makro-regionális stratégiák

EU stratégia

--a Balti-tenger térségében;

--a Duna-régióban;

--az Adriai-Jón-régióban

(az Európai Bizottság 
2014 júniusában 
kezdeményezte).



KohKohKohKohéééézizizizióóóós Politika s Politika s Politika s Politika 
éééés szolidarits szolidarits szolidarits szolidaritáááássss
EU Szolidaritási Alap (EUSF) 

2002-ben hozták létre, a közép-európai nagy árvíz után

Pénzügyi segítség az újjáépítés támogatására

Segít megbirkózni természeti csapásokkal, és kifejezi az EU 
szolidaritását az érintett területek lakosságával

Ez idáig: 56 esetben használták, különféle természeti csapások 
esetén (erdőtüzek, földrengések, viharok, szárazság, árvízek)

23 európai ország kapott támogatást 3.58 md euró értékben



A Kohéziós Politikának köszönhetően:

A 2007-2013-es időszakban:
600.000 munkahely jött létre (legalább 1/3-a a kkv-

szektorban)
200.000 kkv kapott támogatást

1.800 km új vagy felújított vasútvonal.
25.000 km új vagy felújított közút.

A szélessávú internet 5 millió állampolgárhoz jutott el.
3 millió állampolgár jutott tiszta ivóvízhez.

Évente 10-15 millió fő kapott képzést.
940 pénzügyi intézmény, 25 tagállamban kb. 8.36 milliárd 

euró további forrást társított (hitelek, garanciák, tőke 
formájában)



EU Kohéziós Politika – új elemek

Kapcsolat az Európa 2020 stratégiával.

Az Európai Strukturális és Beruházási Alapok koordinált felhasználása.

Növekedés-orientált célkitűzések (ágazati preferenciák).

Mérhető eredményekkel összekapcsolt, világos célok.

Beruházási források feltételessége.

Európai Szociális Alap megerősített szerepe.

Erősebb partnerség a tervezés, végrehajtás és ellenőrzés során.

Integrált megközelítés a területfejlesztésben.

Megerősített határokon átnyúló együttműködés.



Köszönöm a figyelmet!


