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Az értékelések jogszabályi háttere

2007-2013: Az Európai Unió Tanácsának 1083/2006/EK rendelete: 
az alapok felhasználása eredményességének, hatásosságának és 
hatékonyságának megismerésére és figyelemmel kísérésére a 
végrehajtás során és annak lezárásakor értékeléseket kell lefolytatni, a 
tagállam vagy az európai bizottság felelősségi körében. 

2014-2020: Az EP és a Tanács 1303/2013/EU rendelete: 
Értékeléseket kell végezni a programok kidolgozása minőségének és Értékeléseket kell végezni a programok kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, valamint eredményességük, 
hatékonyságuk és hatásuk felmérésére. Az adott  ESB-alap
küldetésével összhangban értékelni kell a programok hatását az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó 
uniós stratégia célértékeihez képest, valamint – adott esetben –
figyelemmel az adott program méretére a GDP-hez és az érintett 
programterületen jellemző munkanélküliséghez képest.



A 2007-2013-as időszak legfontosabb fejlesztési 
eredményei

A fejlesztések az ország teljes területét lefedtékA fejlesztések az ország teljes területét lefedték

Társadalmi csoportok segítése komplex programokkalTársadalmi csoportok segítése komplex programokkal

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eredményes programjaiA Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eredményes programjaiA Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eredményes programjaiA Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eredményes programjai

A pénzügyi eszközök intézményrendszerének kialakításaA pénzügyi eszközök intézményrendszerének kialakítása

Árvízvédelmi kockázatok csökkentéseÁrvízvédelmi kockázatok csökkentése

Számottevően javult a közúti közlekedésbiztonság szintjeSzámottevően javult a közúti közlekedésbiztonság szintje



A 2007-2013-as időszak legfontosabb tanulságai
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A 2007-2013-as időszak legfontosabb tanulságai
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A 2007-2013-as időszak legfontosabb tanulságai
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A 2007-2013-as időszak legfontosabb tanulságai
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A 2007-2013-as időszak legfontosabb tanulságai
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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__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.

- Megoldás: A 2014-2020 időszakra a környezeti hatások 
minimalizálását támogató szabályozás
https://www.palyazat.gov.hu/tmutatkszablyzatok



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 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.







7. Nemzetközi Értékelési Konferencia



Köszönöm a figyelmet! 

http://palyazat.gov.hu/ertekeleshttp://palyazat.gov.hu/ertekeles


