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PROGRAM ÉRTÉKELÉS  – TERVEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS

• 2007 óta működik értékelési rendszer
• Jogszabályi kötelezettség
• Független külső szakértők - nyílt közbeszerzés
• EUB által kiadott módszertan
• Értékelési terv
• Nyilvánosság
• Follow-up



2014-2020: FÓKUSZBAN AZ EREDMÉNYEK

• Elmozdulás: abszorpciótól az eredmények felé
• Explicit beavatkozási logika
• Hangsúlyos ex-ante értékelés
• Eredményindikátor – program hatás
• Monitoring és értékelési adatbázis
• Hatásértékelés-tényellentétes hatásvizsgálat





ÉRTÉKELÉSEK FOLYAMATBAN 

• Pénzügyi eszközök eredményessége
• Kutatás és innováció
• Közigazgatási fejlesztések
• A foglalkoztatás és a foglalkoztathatóság javulását célzó 

intézkedések
• Kompetencia fejlesztések
• Óvoda - bölcsőde fejlesztések
• Az árvízvédelmi és az energetikai beavatkozások
• A nagyprojektek végrehajtása és eredményessége
• A környezeti és közlekedési monitoring rendszerek működése
• Balatoni fejlesztések, TDM
• Intézmény rendszer 



AZ ÉRTÉKELÉSEK HASZNOSULÁSA  ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓJA

Amikor egyszerű
• Ex-ante értékelés, SKV – tervezés támogatás
• OP módosítás megalapozása, konstrukció folytatása

Ami rajtunk múlik
• Jó minőségű, módszertanilag megalapozott értékelések

megfelelő időben
• Stakeholderek bevonása az értékelések megtervezésébe és 

végrehajtásába 
• Nyilvánosság, évkönyvek
• Workshopok, konferenciák, FEP akadémia
• Spill-over hatás



HASZNOSULÁS - INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS

A MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM SZABÁLYOZÁSÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA

Megállapítás: A műszaki-szakmai tartalom szabályozási 
gyakorlata hozzájárult a támogatási szerződés módosítások 
magas számához.

Megoldás: A jogszabályban, a pályázati felhívásban és az 
adatlapokban is átalakításra került a műszaki-szakmai tartalom 
definíciója, illetve a kapcsolódó adatkörök -> Kevesebb kötöttség, 
eredményorientált elvárások a projektek felé.



HASZNOSULÁS - INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS

A KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS FUNKCIÓ MEGERŐSÍTÉSE

Megállapítás: a központi koordinációs funkciók megerősítése 
szükséges, mert csak így lehet az operatív programok szintje 
felett jelentkező kihívásokat kezelni.

Megoldás: 2014-től a jogszabály részletesen meghatározza a 
központi koordináció funkció szerepét, feladatait. Bővült a 
koordinációs jogkörök köre: pl.: Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) és 
felhívások előzetes minőségbiztosítása



HASZNOSULÁS - INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS

A PROJEKT FELÜLVIZSGÁLATI MÉRFÖLDKŐ BEVEZETÉSE

Megállapítás: a sikeres projektmenedzsmenthez egyszerre kell 
garantálni a finanszírozást, az előkészítési ráfordítást, és a 
részletes információk alapján a felülvizsgálat lehetőségét.

Megoldás: új kiemelt projekt kiválasztási eljárásrend: döntés a 
keretről még projektötletként, projekt-előkészítési szakasz, majd 
kötelező támogatási szerződés módosítás a projekt 
felülvizsgálatával egybekötve.



HASZNOSULÁS - KÖRNYEZETVÉDELEM

KÖRNYEZETI MONITORING 

Megállapítás: A környezeti hatások nyomon követését, mérését 
fejleszteni szükséges, a programok végrehajtásában be kell 
építeni a környezeti hatások minimalizálását biztosító 
intézkedéseket

Megoldás: A 2014-2020 időszakban már van kiemelt projekt, 
amely a környezeti informatikát fejleszti.

Megállapítás: Az ivóvíz-, és szennyvízfejlesztések jelentősen 
megnövelték a végfelhasználók/lakosság költségeit



HASZNOSULÁS - GAZDASÁGFEJLESZTÉS/K+F+I

Megállapítás: Az innovációra vonatkozó szakpolitika nem 
kiszámítható, ami sérülékennyé teszi az innovációs rendszert és 
csökkenti a szereplők képességét,  hogy használják a 
rendelkezésre álló fejlesztési lehetőségeket.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatási területeit 
kezdetben sem területileg, sem tematikusan nem határolták le a 
GOP-tól, így pályázatai 2011-ig versenyeztek a GOP kiírásaival.

Megoldás: A K+F+I terület feladatait egy intézménybe (NKFIH) 
telepítették; egységes szakpolitikai háttér biztosítása, egy kézben 
a stratégiai tervezés, valamint a hazai és uniós források 
felhasználásának szakpolitikai koordinációja.



Köszönöm a figyelmet! 

http://palyazat.gov.hu/ertekeles


