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Kutatási célok és kérdések

• Egy közelmúltbeli H 2020 kutatási projekt alapján a területi együttműködés (TE) és a 
helyalapú fejlesztés közötti lehetséges kapcsolatokról fogok beszélni. Mindkettő az európai 
kohéziós politika jelentős eleme, legtöbbször mégis különálló kérdésként tárgyalják őket.

• Annak ellenére, hogy az EU elkötelezte magát az "alulról felfelé" történő felhatalmazás 
mellett, mind a TE, mind a HAF rendkívül érzékeny az állami beavatkozásra, és az intézményi 
komplexitás komoly kihívás elé állítja őket.

• Kiindulópont a normatív feltevés, miszerint a helyalapú stratégiák és hálózatok erősíthetik a 
helyi önkormányzatok pozícióját és a területi együttműködést is.

• Nem empirikus elemzést fogok bemutatni, hanem inkább néhány szakpolitikára 
összpontosító megfigyelést.



RELOCAL kutatási indoklás

• Alapfeltevés: a helyi szint fontos szerepet játszik a területi igazságosság és a jólét előmozdításában 
Európában.

• A cél a ”hely” (lokalitás) jelentőségének meghatározása és újrapozícionálása az európai KP-ban.

• Általános kutatási célok és kérdések:

o A különböző helyi szinteken megjelenő területi egyenlőtlenségek elemzése és alaposabb megértése.

o A társadalmi egyenlőség és a területi igazságosság elérését célzó stratégiák hatékonyságának értékelése.

o A helyi szint szerepének és területi összefüggéseinek megértése az EU kohéziós politikájának
kontextusában.

o A társadalmi-gazdasági és területi kohézió megerősítését korlátozó tényezők és szűrők azonosítása.

a területi egyenlőtlenségek megjelenését a különböző településeken



Feltételezés: 
A TE és a helyalapú fejlesztés potenciális szinergiákat ígérnek

• A területi együttműködés részben ellensúlyozza a kohéziós politika területileg vak és ágazati
elfogultságát. A szerény finanszírozás ellenére a területi együttműködésnek sikerült európai
érdekközösségeket létrehoznia a konkrét fejlesztési kérdésekkel való foglalkozásban (relational
planning, lásd Kurath et al. 2018).

• Celata és Coletti (2014) szerint a TC hálózatos jellege segíthet összekapcsolni a helyi
önkormányzatokat, csökkentheti elszigeteltségüket és erősítheti cselekvési képességüket.

• Ugyanakkor nyilvánvalóak a Területi Együttműködés korlátai a kohéziós politika és az európai
területrendezés ambiciózus céljainak támogatásában. A gazdasági fejlődés, a fenntarthatóság, a
társadalmi szükségletek, illetve azok felismerésének sikeres összekapcsolása igényli többek között a
közösségekre való nagyobb összpontosítást.





Az EU szerint …

• Az európai területi együttműködés a kohéziós 
politika egyik fő célkitűzése, amelynek lényege a 
határokon átnyúló problémák megoldása és a 
különböző területekben rejlő lehetőségek 
együttes kihasználása. 

• A területi együttműködést az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap három fő összetevő révén 
támogatja: (1) határokon átnyúló (cross-border),
(2) transznacionális (transnational) és (3) régiók 
(interregional) közötti TE programokon keresztül.



Területi együttműködés: többszintű kormányzás 



• A helyalapú (place-based) fejlesztés, a hagyományos ágazati, programalapú vagy témák szerinti
szemlélettel ellentétben, holisztikus és célzott beavatkozást jelent. 

• A helyalapú fejlesztés arra törekszik, hogy feltárja, felhasználja és erősítse az adott helyen
meglévő egyedi természeti, fizikai és/vagy emberi képességek adottságait a helyi közösség
fejlődése érdekében.

• A helyalapú tervezési megközelítések egy adott hely (település) helyzetével dolgoznak, és a 
különböző csoportokat képviselő helyi embereket aktív résztvevőként vonják be a fejlesztési
és megvalósítási folyamatokba.

A helyalapú fejlesztés



Helyalapú fejlesztés: közösségépítés és partnerség



A hely és a területi együttműködés összekapcsolása

• A RELOCAL kutatási eredményei azt sugallják, hogy egyes helyi fejlesztési tapasztalatok mások számára is 
szolgálhatnak a kísérleti kormányzással és intézményi tanulással kapcsolatos jó példákkal és
megfontolandó tanulságokkal (pl. önszerveződés, önkéntesség, kormányzati partnerségek és ezek 
kombinációi révén megvalósuló innovációk).

• Többszintű kormányzáson (mlg) keresztül minden szint részt vesz az EU TE programjainak
megvalósításában, így ezeket a tanulságokat "felfelé lehet emelni" és beintegrálni a nemzeti és az EU-s 
politikákba.

• Azonban az egyik lényeges tényező – és egyben komoly kihívás is – a közösségek olyanfajta folyamatos és
közvetlen részvételének megvalósítása, mely a fejlesztési politikák valódi társtulajdonlását (”co-
ownership”) eredményezi. Ugyanígy a közösségeket is integrálni kell a tágabb összefüggésekbe.

• A helyalapú fejlesztési kezdeményezések fejlődésével kapcsolatos megfigyelések potenciális lehetőséget 
nyújtanak annak kritikus értékelésére, hogy mi működhet és mi nem a TC szempontjából.



A két fejlesztési megközelítés potenciális szinergiái

Területi Együttműködés

- elősegíti a városok, régiók és civil 
társadalmi szervezetek közötti hálózatos 
tanulást.

- platformot teremt a határokon átnyúló 
párbeszédhez és a kölcsönös 
bizalomépítéshez.

- rutinszerűvé teszi a különböző 
közszférabeli szereplők közötti 
együttműködést.

Helyalapú fejlesztés

- megerősíti a helyi identitást és céltudatosságot. 

- olyan politikákat hoz létre, amelyek jobban tükrözik a helyi
igényeket.

- erősítheti a hosszú távú szemléletet a tervezési és
fejlesztési munkában. 

- segít megteremteni a helyi képességeket a helyi problémák
okainak azonosítására, a megoldások meghatározására és
az erőforrások felkutatására.

- erősíti a bizalmi kapcsolatokat a kormányzat más szintjeivel.



Az INTERREG Europe 
és a helyi határokon átnyúló (cross-border) együttműködés példái 

• Az INTERREG Europe támogatja az európai régiók közötti tanulási hálózatokat, 
amelyek megkönnyítik a helyi fejlesztési eszközökkel - például az integrált területi 
beruházással (ITI) és a közösség által irányított helyi fejlesztéssel (CLLD) - kapcsolatos 
ismeretek felhasználását helyi és nemzeti keretek között.

• Számos mikroszintű, határokon átnyúló együttműködésben napirenden van a HAF; 
ami hiányzik, az a helyalapú stratégiák kellően finanszírozott és valóban határokon 
átnyúló végrehajtása, mint például a CLLD eszköz által támogatott stratégiáké.



INTERREG EUROPE: 
Integrált stratégiák a jobb helyalapú politikákért

Az EU évek óta elkötelezett amellett, hogy a regionális és helyi 
szintű politikai döntéshozókat bevonja a fenntartható és integrált 
területi fejlődést célzó regionális politikák kialakításába. 
Az EU a különböző uniós alapok közötti rugalmasság érdekében 
kialakított egyedi szakpolitikai megközelítésekkel és eszközökkel 
támogatja a helyalapú politikákat, amelyeket a több ágazatot 
átfogó integráció és a több érdekelt fél részvételével történő 
kormányzás jellemez, eredményorientált logika alapján. 
E paradigma néhány kulcsfontosságú pillére az elmúlt 
programozási időszakban alakult ki, és most egyre inkább a 
kohéziós politikán belül kerül előtérbe. 

[https://www.interregeurope.eu/find-policy-solutions/stories/integrated-strategies-for-
better-place-based-policies]



Frankfurt Oder/Słubice - egy közös hely folyamatos fejlődése

Két város a német-lengyel határon mutatja be, hogyan 
erősödhet meg egy határon átnyúló hely az együttműködés 
révén.
Egy folyó és egy országhatár is elválasztja őket, mégis egyre 
inkább összenőnek: 
Frankfurt (Oder) és Słubice együttműködéssel és közös 
projektekkel erősíti a helyszínét. Az "európai egyesülés 
modellvárosában" a gyerekek kétnyelvű óvodába járnak és 
iskolai projektekben vesznek részt. A frankfurti Viadrina 
Egyetem és a poznani Adam Mickiewicz Egyetem közös 
karokat és intézetet hozott létre. 
A két város nemcsak az oktatásban, hanem az üzleti életben, 
az infrastruktúrában, a közigazgatásban és a 
helymarketingben is partnerségre lép - a távfűtési hálózatok 
összekapcsolásától az egységes turisztikai ernyőmárka 
bevezetéséig. 

https://land-der-ideen.de/en/project/european-twin-city-frankfurt-oder-slubice-253



A területi együttműködés és a helyalapú fejlesztés összekapcsolása 
a kohézió megerősítésére

• A települési klaszterek közötti határokon átnyúló együttműködés közösségépítő elemének 
erősítése:

o Intézményi, civil társadalmi és gazdasági hálózatok megerősítése és bevonása.

o A közérdekű ügyek és szolgáltatások támogatása (pl. szociális és polgárközpontú
szolgáltatások, kulturális tevékenységek). 

• A határokon átnyúló fejlesztéseket támogató struktúrák hozzáférhetőbbé tétele a helyi szereplők 
és polgárok számára.

• Új eszközök létrehozása, amelyek lehetővé teszik a nemzeti szinten működő közösségfejlesztési 
eszközök államhatárokon átnyúló alkalmazását.



Kohéziós politikai kihívások

A helyi eszközök gazdasági fejlődésben betöltött szerepének jobb megértése és megbecsülése. 

A Kohéziós Politika nagyobb rugalmassága a követelmények, a finanszírozási kritériumok és a 
hatásfelmérés tekintetében, hogy a kísérletezés és az innováció igényét kielégítsék.

Az Uniós finanszírozási programokon belül több forrást kell fordítani a rugalmas koordinációra, 
projekttámogatásra, a horizontális együttműködés és tanulás elősegítésére és a projekt- és
programközi szinergiákat létrehozó további tevékenységekre. 



֦Tanulási” kihívások

Közös elképzelések kidolgozása a helyi jövőről és olyan konkrét intézkedésekről, amelyek a 
társadalmi szükségleteket kezelik és hozzájárulnak a közösségi kohézió stabilizálásához.

Az "egymástól való tanulás" szükségének kielégitése és az érdekeltek közötti bizalom
kiépítése.

Kísérletezésre szükség van, akár a hibák vagy kudarcok kockázatának vállalásával is.

A teljesítményértékelés és a nyomonkövetés (monitoring) célpontjai közé kell tartoznia a 
tanulási folyamatoknak is, nem csupán a technikai mutatóknak.



Záró észrevételek

A helyalapú beavatkozások sikerének kulcstényezői a horizontális és vertikális szövetségek, 
valamint az állampolgári ”társtulajdonlás” (co-ownership).

A többszintű kormányzási rendszerbe való beágyazottság kulcsfontosságú ahhoz, hogy a 
területi együttműködés által megtámogatva rendszeres és fenntartható tanulási folyamatokat 
lehessen "alulról" végezni.

Stabil állami szintű kötelezettségvállalásokra van szükség ahhoz, hogy olyan intézményi 
környezetet biztosítsanak, amely lehetővé teszi a helyi cselekvést és cselekvőképesség
javítását, a helyi kapacitások fejlesztését.
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Köszönöm a kedves figyelmüket!


