9. FEJEZET
Partnerség
Napjaink leggyakrabban használt, de a korábbi gyakorlattól távoli fogalma a partnerség. A
strukturális alapokkal kapcsolatban ez az Európai Unió Bizottsága és a tagállamok kapcsolataira, de
a projekttevékenységeken belül a projekt szereplıi közötti együttmőködésre is vonatkozik. A helyi
önkormányzatok ez utóbbiban lehetnek közvetlenül érintettek. A tervezéstıl az értékelésig, minden
projektciklusban adódnak a partnerséghez kapcsolódó feladatok. Ezek közül talán a legfontosabb, mivel
minden további részletet meghatároz, a megfelelı partnerek kiválasztása és a projekt megvalósításában
vállalandó szerepük tisztázása. A potenciális partnerek sajátosságainak, alapvetı érdekeinek és
motivációinak ismerete elengedhetetlen, éppen ezért további részleteket ismerhetünk meg az
önkormányzatok számára igen fontos szféráról: a civil szereplıkrıl a 36. fejezetben, a KKV-ról a 37.
fejezetben.
Ebben a fejezetben tehát a partnerség fogalmának részletes kifejtését találja meg az Olvasó, végezetül
pedig mellékeljük egy partnerségi együttmőködési szerzıdés tervezetét, hogy láthatóvá váljék a
megismerteknek a gyakorlati megjelenése.
A fejezet elolvasása után a következı kérdésekre fog választ kapni:
• Mit értünk a fejlesztésben partnerségen?
• Kik és milyen motivációk alapján lehetnek az önkormányzat partnerei?
• Melyek a partnerség jellemzı területei?
• Hogyan válasszuk ki a partnereket?
• Hogyan határozzuk meg és rögzítsük az együttmőködés céljait?
• Hogyan építsük fel a partnerség szervezetét?
• Hogyan építsük ki a partnerség kommunikációs rendszerét?
• Hogyan osszuk meg a partnerek között a kockázatokat és az elınyöket?
• Milyen konfliktusokra számítsunk?
• Hogyan jelenik meg a partnerség a stratégiai terv elkészítésében?
• Hogyan jelenik meg a partnerség a projektek tervezésében?
• Mit tartalmaz a partnerségi megállapodás?
• Mit mutatnak a nyugat-európai tapasztalatok?
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Mit értünk a fejlesztésben partnerségen?
A regionális politikák egyik alapgondolata, hogy a területi fejlıdés nem elszigetelt
akciók és döntések eredménye, hanem nagyszámú szereplı együttes játékának eredıje. A
gazdasági folyamatok vertikális szintjeinek szereplıi közötti kapcsolatokat általában
törvények szabályozzák, a horizontális partneri viszonyok ösztönzése azonban (a
közremőködı aktorok eltérı típusa, nagy száma és a lokális sajátosságok miatt) jogi
eszközökkel csak részben biztosítható.
A fejlesztésben a partnerséget mint két vagy több szervezet közötti, formális vagy
informális megállapodásban rögzített együttmőködési formát értelmezhetjük, aminek célja
valamely, mindnyájuk számára kívánatos és fontos helyi gazdasági vagy foglalkozatási cél
elérése. Az együttmőködés a közös célok megfogalmazásától a szerzıdésben rögzített
lépések közös megtételéig terjed és egyik leglényegesebb tulajdonsága, hogy a
partnerségbıl eredı gazdasági és társadalmi haszon meghaladhatja az ugyanazon
szervezetek által egyénileg megszerezhetı elınyöket.
A strukturális alapok mőködtetésében a partnerség olyan általánosan elfogadott
alapelv, ami program és projekt szinten egyaránt megjelenik. Az Európai Unió
gyakorlatába a partnerség intézményét 1988-ban végrehajtott reform során vezették be
formálisan, majd tovább erısödött az elvárás 1993-ban, amikor a korábbi vertikális
(Bizottság, tagállam, régió, helyi hatóság) partnerség mellett megjelenik a horizontális, azaz
a gazdasági, szociális partnerek bevonásának az igénye.

Az NFT operatív programjainak mőködtetésében a partnerségi alapon történı
együttmőködés vonatkozik:
• az Európai Unió és Magyarország intézményeinek (elsısorban az Európai Bizottság és
az irányító hatóságok) együttmőködésére;
• az ország különbözı közigazgatási szervezetei (egyrészt a minisztériumok, másrészt a
központi, a regionális és a helyi közigazgatási szervezetek) közötti kooperációra;
• gazdasági, társadalmi, környezeti célokat képviselı nem-kormányzati szervezetek
(társadalmi partnerek) részvételére.
A partnerség elve – mindhárom fenti szinten – kiterjed a támogatási területek
meghatározására (különösen a Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítésére), a finanszírozásra (a
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partnerek többsége forrásaival is hozzájárul a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításához),
valamint a támogatások felhasználásának nyomon követésére (elsısorban a strukturális
alapok Monitoring Bizottságaiban való részvételre) is.
A partnerség érvényesülése eltérı a programozási ciklus különbözı szakaszaiban. A
legfontosabb és legelterjedtebb a partnerség szerepe a tervezésben illetve projekt
szelekcióban. Változó mértékben érvényesül a program végrehajtása, egyes operatív
feladatok elvégzése során, míg általában alig érvényesülı szerepe van a monitoring, illetve
kiértékelés szakaszában.
A programszintő partnerség elınyei az alábbiakban foglalhatóak össze:
• a tervezés-programozás és a monitoring nagyobb hatékonysága,
• hatékonyabb projekt szelekció,
• a döntések nagyobb legitimitása és átláthatósága,
• a strukturális alapok iránti nagyobb elkötelezettség;
• több lehetıség a tanulásra és innovációra a szervezeti határok átlépésével, a
tagságok párhuzamosságával, átfedésével, ami lehetıvé teszi a tapasztalatok,
információk informális átadását,
• az intézményi kapacitások fejlıdése szektorális és területi szinten egyaránt.

A projektek szintjén is elınyt jelent a partnerek bevonása. A széleskörő egyeztetések
révén pontosítható és javítható a projekt tartalma. A projekt megvalósulásában érdekeltek
– pl. hatóságok, civil szervezetek, vállalkozások, vagy az érintett lakosság – közötti
párbeszéd és kooperáció megteremtésével a valós igényekre szabható a projekt tartalma,
növelhetı a projekt sikeres megvalósításának esélye – ezáltal könnyebben szerezhetı meg
a projekt külsı pénzügyi támogatása. A partnerség elvének sajátos érvényesülését jelenti az
önkormányzatok térségi együttmőködése (10. fejezet), valamint a beruházások a köz- és a
magánszféra együttmőködésében történı megvalósítása (14. fejezet).

A pályázatokban megjelenı partnerség lényege a partnerek között létrehozott
kapcsolat, amelyben a partnerek megosztják a felelısséget a Szerzıdéskötı Hatóság által
finanszírozott projektben.
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Kik és milyen motivációk alapján lehetnek az önkormányzat partnerei?
A helyi önkormányzatok mellett a területfejlesztésben megjelenı, abban alapvetı
érdekeltséggel bíró szektorok és a partnerkapcsolatok legfontosabb szereplıi, valamint
azok motivációi a következık:

a. Közszolgálati szektor
A központi kormányzat, mint a társadalom- és gazdaságpolitika formálója,
kulcsszerepet játszik a partnerség területén. A kormányzatok sok esetben mint
meghatározó partnerek tevékenykednek, legitimitást, garanciát és pénzügyi finanszírozást
egyaránt biztosítva a projektekhez.
A központi kormányzat partnerségben játszott szerepét növeli, hogy ı alakítja ki a
partnerség nemzeti kereteit, intézkedéseivel befolyásolja a többi szereplı által felvállalható
szerepeket és a számukra elérhetı hatalmat. A nemzeti kormányzat fı motivációja az
önkormányzatokkal kialakított partnerségben a társadalmi és fizikális fejlesztések körének
és nagyságrendjének növelése.
A regionális és megyei állami szervek vagy önkormányzati intézmények hatalmuktól és
felelısségüktıl függıen többféleképpen vehetnek részt a partnerségben: akár mint a
központi kormányzat decentralizált szervei, akár mint a helyi önkormányzatok területi
szintő intézményei. Regionális szervezetek gyakran jelentıs tervezési hatalommal
rendelkeznek, az Európai Bizottsággal való partnerségben pedig kiemelt szerepet
játszanak az adott régióban indítandó projektek típusainak meghatározásakor.
Fı motivációs tényezıik a regionális fejlıdés elérése, a régión belüli különbségek
mérséklése, a fejlesztés stratégiai lépéseihez szükséges erıforrások biztosítása. Ugyancsak
a motivációs tényezık közé tartozik a fejlesztési projektek tempójának és hatásának
fokozása, a magánpénzek bevonása a közszféra fejlesztési projektjeibe, illetve a helyi
beruházási-fejlesztési folyamatok katalizálása.

b. Magánszektor
A vállalkozások fontosak a fejlesztési célú partnerséghez. A hagyományos vállalkozói
partnerek a befektetık vagy az építési vállalkozások. Nyugat-Európában számos nagy
építkezési cég alakított olyan társaságokat, melyek célja más ügynökségekkel való partneri
együttmőködés.
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A vállalkozói partnerek jelentıs erıforrásokat hozhatnak a fejlesztésbe a partnerségen
keresztül, beleértve a menedzsment képességeket, szaktudást, és pénzügyi eszközöket.
A partnerség kiszélesedésével a vállalkozói szektor pénzügyi források biztosításával,
szponzorálással, másodállásban foglalkoztatott személyzettel és tanácsadással kapcsolódik
a helyi projektekhez. Ezek a projektek ma már gyakorta kötıdnek képzési, tanácsadói
vagy más szociális szolgáltatásokhoz. A magánszektor legfontosabb motivációi az
önkormányzatokkal való együttmőködésben a profitszerzés, az alacsony kockázatú
szervezettel való üzletkötés, a kormányzati támogatásokhoz és kedvezményekhez való
hozzájutás, a megújulási és fejlıdési folyamatokban való részvétel.
A vállalkozói egyesülések és csoportok Nyugat-Európában is csak a közelmúlttól
kezdtek partnerként bekapcsolódni a helyi fejlesztési projektekbe. Ezek a szervezetek
lehetnek pl. gazdasági kamarák, munkaadói szövetségek és ipartestületek.

c. Nonprofit és civil (közösségi) szektor
Az önkéntes és közösségi szektor egyének és projektek változatos csoportjait foglalja
magába. Ez a szektor gyakran dolgozik együtt a helyi önkormányzatokkal vagy azok
intézményeivel, és tanácsadói illetve más szolgáltatások széles skáláját nyújtja a helyi
közösség számára. Ennek ellenére ezt a szektort még mindig csak kisebb mértékben
vonják be a nagyobb fejlesztési partnerségekbe, ám egyes területeken – különösen a
hátrányos helyzető emberek helyzetének javítása kapcsán – kiemelt szerepet játszik.
A civil (közösségi) szektor szerepét a partnerek közötti munkamegosztásban nehéz
általánosságban meghatározni, mivel tılük csak mérsékelten lehet számítani pénzbeni
hozzájárulásra, viszont számos egyéb módon tudják segíteni a cél elérését. Ide tartozhat,
hogy képviselıket biztosítanak az egyeztetésekhez, részt vállalnak a mozgósításból és a
külsı kommunikációból, vagy munkaerıt, irodai infrastruktúrát adnak bizonyos
feladatokhoz. Másrészt a közösségbıl kiemelkedhetnek olyan egyének, akik csoportszervezı erejüknél fogva nyomást gyakorolnak a partnerségben résztvevıkre, vagy új
partnerséget kezdeményeznek. A közösségi szektor partnerségben való részvételének fı
motivációiként jelennek meg a speciális közösségi elınyök elérése, továbbfejlesztése és a
szociális projektjeikhez pénzeszközök biztosítása.
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d. Szakmai szervezetek
A helyi vállalkozói és egyéb szakmai szervezetek fontos partnerek lehetnek, különösen
a képzés, átképzés, oktatás és kapcsolatépítés terén. Finanszírozási forrásokat általában
nem hoznak a partnerségbe. A leglényegesebb feladatuk, hogy az általános egyeztetési és
egyetértési mechanizmusban tisztán kormányzati vagy vállalkozói kezdeményezések
ellensúlyaként egyensúlyt teremtsenek a fejlesztésben.

e. Fejlesztési ügynökségek, kht-k
A helyi fejlesztési ügynökségek gyakran valamely központi ügynökség helyi változatai,
(vállalkozásfejlesztési alapítványok), de fejlesztési ügynökséget állíthatnak fel a helyi
önkormányzatok is azért, hogy olyan funkciókat biztosítson, melyek korlátozva vagy tiltva
vannak a helyi önkormányzat számára (Foglalkoztatási Kht.).
A törvényhozás minden országban befolyásolja a fejlesztési ügynökségek speciális
struktúráját és funkcióit, de ahol léteznek, ott jellemzıen a beruházás, ingatlanfejlesztés,
kisvállalkozások támogatása, képzés és munkahelyteremtés terén számítanak aktív
partnernek.

f. Európai szervezetek
Az Európai Bizottság partneri szerepe projektrıl projektre és programról programra
változik. Pl. egy Integrált Fejlesztési Operatív Programban, ahol több százmillió eurót
költenek infrastrukturális és fejlesztési tevékenységekre, a Bizottság mint meghatározó
partner játszik szerepet. Egy másik, kisebb témában – pl. egy tréning szervezésében, amit
az Európai Szociális Alap támogat – a Bizottság kevésbé közvetlenül jelenik csak meg.
Melyek a partnerség jellemzı területei?
A partnerséget általában az alábbi két ok miatt hozzák létre:


A partnerek az együttmőködés révén hatékonyabban tudnak tevékenykedni,
mint ha egymástól függetlenül végeznék saját feladatukat. A kooperációból
származó többlethasznot vagy költségcsökkenést nevezik szinergiának.



A szervezet a partnerek segítsége nélkül nem lenne képes elvégezni egy
bizonyos feladatot; ehhez mások segítségére van szüksége.
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A partnerség legjellemzıbb területei a helyi építési beruházási és humán fejlesztések.
Kezdetben helyi önkormányzatok és befektetı cégek közös ingatlan-beruházásainak
kivitelezésére szorítkozott. A 80-as évek végétıl a fejlesztési együttmőködések értelmezése
kiszélesedett: egyre több szektort reprezentáló és egyre több partner bevonásával, egyre
több féle projektet valósítottak meg a kockázatok és elınyök megosztásának új struktúrái
mellett. A 90-es évektıl jelentek meg egyre nagyobb számban a partnerségben
megvalósított humán projektek. A közszolgálati, a vállalkozói és a civil szféra szervezetei
partnerségben együttmőködve a fejlesztési projektek széles körét tudják megvalósítani és
hosszabb távú partnerségi programok kialakítására is lehetıség nyílott.

a) Építési beruházási projektek
Az építési beruházási projektekben rendszerint a következı szervezetek jelennek meg:
nemzeti kormányzat, helyi és regionális önkormányzatok, a magán szektor társaságai és
szervezeteik, központi kormányzati ügynökségek, fejlesztési ügynökségek és az Európai
Bizottság. A közösséggel, szakszervezetekkel és az önkéntes szektorral való egyeztetés
szintén jellemzı lehet.
Az építési beruházások megvalósítására létrejött partnerség rendszerint üzleti alapon
mőködik. Ezek az együttmőködések méretben és a beruházás céljában különbözıek
lehetnek. Az építési beruházási partnerség által a közösség számára megszerezhetı
elınyök:


pénzügyi fedezet megteremtése a közösség által igényelt fejlesztéshez;



helyi lakosok képzése és/vagy foglalkoztatása;



hozzájutás a beruházó tulajdonában lévı létesítmény szolgáltatásaihoz;



kedvezmények, csökkentett díjszabás a helyi lakosok számára.

Emellett sok esetben a partnerség révén olyan területet vonnak be a fejlesztésbe, mely
a beruházó számára nem lenne vonzó a közszolgálati szektor részvétele nélkül.
(Részletesen ld. 15. fejezet.) Ez a közösség számára további elınyöket jelenthet.
Nem üzleti alapú partnerség ebben a kategóriában történelmi helyek és épületek
újjáépítésére jöhet létre. Pl. egy helyi önkormányzat együtt dolgozhat egy bizonyos
közösségi csoporttal, a nemzeti kormányzattal és az Európai Bizottsággal egy történelmi
épület helyreállításán színház, vagy közösségi létesítmény céljára.
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b) Szociális projektek
Szociális

tartalmú

nagyobb

projekteket

már

évek

óta

valósítanak

meg

együttmőködésben, bár csak a közelmúltban kezdték ezt partnerségnek tekinteni. Például
helyi önkormányzatok és önkéntes csoportok partnerségben dolgoztak képzési, tanácsadói
szolgáltatások és környezetvédelmi tevékenységekben. Az ebben a kategóriában nyújtott
szolgáltatások üzleti vagy vállalkozási tanácsadást, fiatalok vagy öregek gondozását és
hajléktalan menhelyek üzemeltetését foglalnak magukba.
Néha ezeket a tevékenységeket helyi alapon indítják és bonyolítják le, máskor egy
szélesebb, nemzeti vagy európai alapokat is magába foglaló program részei.
Hagyományosan a szociális partnerség a következı szervezetek valamilyen
kombinációját tartalmazza: nemzeti kormányzat, helyi és regionális kormányzat, önkéntes
szektor, a közösség, fejlesztési ügynökségek és az Európai Bizottság. Legújabban a
vállalkozói szféra is megjelent a szociális ügyekben.

c) Integrált programok
Ez a partnerségi kategória építési és humán fejlesztési projekt elemeket egyaránt
tartalmaz. Az integrált programok másik sajátossága, hogy hosszabb távú együttmőködést
feltételeznek.
Három fı típusuk van:
• Az elsı típusban közszolgálati szervezetek dogoznak együtt éveken át annak
érdekében, hogy támogassák térségük gazdasági és foglalkoztatási fejlesztését.
• A második típusban a közszolgálati szektor és az Európai Bizottság vesz részt. Ezek a
partnerségek egy bizonyos régióra összpontosító tevékenységeket fognak össze.
A nagy építési beruházási programokon kívül a képzési és foglalkoztatási lehetıségek,
a helyi infrastruktúra, a helyi környezet és a helyi kommunikáció javítását is célozzák.
• A harmadik típus egy helyi önkormányzatot és egy (vagy több) vállalkozást fog össze,
melyek többéves vállalkozói és szociális programot valósítanak meg.
Az integrált típus legérdekesebb jellemzıje a szektorokat átszelı támogatás
megjelenése. A vállalkozó (vagy más fejlesztı) és a helyi önkormányzat kölcsönösen
megegyeznek abban, hogy a üzleti eredető profitot, vagy annak egy részét a nem üzleti
humán projektek finanszírozására használják. Jellemzı példája, hogy a partnerek
megegyeznek abban, hogy az elsı projektjük egy új kiskereskedelmi központ létesítése
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lesz. Az ebbıl származó profit egy részét aztán visszaforgatják egy kevésbé jövedelmezı
projektbe, pl. képzési létesítmény fejlesztésébe.
A közszolgálati-magán partnerség egyik következménye, hogy a közösségi elınyök
mérésének kifinomult módszertana jött létre. Az üzleti jellegő tevékenységek eredményébıl a
nem üzleti ágak finanszírozását megengedı partnerségi rendszer bevezetésével a helyi
önkormányzatok hatékonyabban és zökkenımentesen segíthetik a helyi közösség fejlıdését.
Az integrált együttmőködésnek egyik konkrét finanszírozási formája a Public Private
Partnership, röviden PPP, amirıl részletesen olvashatnak a 14. fejezetben.
Bármely típusú együttmőködésrıl is legyen szó, a partnereknek két alapvetı feltételnek
kell egyidejőleg megfelelniük: részt kell vállalniuk a fejlesztési tevékenységbıl, és aktívan
közre kell mőködniük az együttmőködés fenntartásában.
Hogyan válasszuk ki a partnereket?
A projekt megvalósításában olyan partnerek mőködhetnek együtt, akik:
• a fejlıdést hasonló módon értelmezik, értékrendszerük összeegyeztethetı;
• az adott problémakörön belül érdekeik és céljaik megegyeznek, vagy legalábbis
kiegészítik egymást;
• kölcsönösen hozzájárulnak a projekt megvalósításához szükséges tudás és
információs háttér, valamint a technikai feltételek biztosításához;
• kölcsönösen

hozzájárulnak

a

pénzügyi

források

megteremtéséhez,

azaz

rendelkeznek saját erıvel és a megcélzott támogatási programban támogathatók.
A partnerek kiválasztásában az elsı lépés az alábbi két kérdés megválaszolása:
1. Kinek áll még érdekében a kitőzött cél elérése és az mivel tud hozzájárulni a
megvalósításhoz?
2. Ki rendelkezik a megvalósításhoz szükséges erıforrásokkal és annak vajon érdekee a cél elérése?
Az elıkészítés során pontosan meghatározzák a feladatot, valamint az ahhoz
szükséges szakértelmet és erıforrásokat. Ezek alapján lehetıvé válik a potenciális
partnerek azonosítása, és igényeink megfogalmazása a partnerek felé.
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A partnerség keretének kialakításakor tekintettel kell lennünk az alábbiakra:
1. A partnerek magukkal hozzák erıforrásaikat, képességeiket és tapasztalataikat a
partnerségbe, de szintén hozzák saját motivációikat, elıítéleteiket és problémáikat.
Óvatosan válasszunk partnert, akár vezetıi vagyunk egy tevékenységnek, akár már
valamely meglévı partnerséghez csatlakozunk.
2. Természetes, hogy a partnerséget jobb valamilyen már ismert személlyel vagy
szervezettel létrehozni. Egy létezı kapcsolat bepillantást enged a partner
motivációiba, érdekeibe és munkamódszeribe.
3. Néhány esetben azonban nincs korábbi tudásunk a partnerekrıl, vagy nem vagyunk
abban a helyzetben, hogy magunk választhassuk meg a partnereinket. Győjtsünk
információt

a

lehetséges

partnerek

munkamódszereirıl,

elismertségükrıl,

erıforrásaikról, tapasztalataikról és szervezeti felépítésükrıl.
4. A partnerségi viszonyban gyakran – a partnerek törekvéseivel ellentétben – a
szereplık

nem

egyenrangúak,

anyagi

forrásaikat,

a

fejlesztési

programok

megvalósításában való részvételi esélyüket tekintve igen különbözıek. Eszerint
megkülönböztetünk egyszerő résztvevıket és iránymutató szereplıket.
5. Ahhoz, hogy egy partner az együttmőködés fontos szereplıje legyen, pontosan
ismernie kell a fejlesztés céljait, ezek térségi hatásait, várható következményeit, a
megteendı lépéseket.
Miután meghatároztuk, hogy milyen partnerekkel szeretnénk együttmőködni egy
konkrét

cél

megvalósítása

érdekében,

megkeressük

a

potenciális

partnereket,

megkérdezzük ıket együttmőködési készségükrıl, és egy alkufolyamatban megtörténik a
partnerek kiválasztása.
A partnerek kiválasztásakor a következı szempontokat célszerő figyelembe venni:
• ki nyújt kiemelkedı teljesítményt az adott ágazatban/területen;
• volt-e már együttmőködés valamelyik szervezettel korábban, ha igen, akkor
mik voltak a tapasztalatok;
• léteznek-e már olyan futó programok vagy projektek, amelyekhez hozzá
lehetne csatolni sajátunkat, együtt lehet-e mőködni velük;
• milyen típusú partnerek jöhetnek számításba, léteznek-e prioritások ezen a
téren;
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• vegyük figyelembe, hogy 7-8 partnernél több erısen megnöveli az
együttmőködés nehézségeit;
• egyenlıen terhelhetı partnereket válasszunk;
• a koordinátor rendelkezzen menedzsment és csoportépítési tapasztalattal.
A partnerkereséshez segítséget nyújthatnak az egyes operatív programok, vagy
intézkedések információs napjai, workshop jellegő programjai. Érdemes regisztráltatnunk
magunkat olyan adatbázisokban, melyek partnerkeresésre alkalmasak.
A stratégiai tervezésrıl szóló (2-4.) fejezetben láthattuk, hogy a tervezési folyamat
egyik lépése a jövıkép kialakítása. A jövıkép a partnerség kialakításakor, a partnerszervezetek kiválasztásakor is komoly segítséget jelenthet, ugyanis a közös vagy hasonló
jövıképpel rendelkezı szervezetek feltehetıen könnyebben és szívesebben dolgoznak
együtt. Ezért a partnerség kialakításakor érdemes figyelemmel lenni, hogy léteznek-e
hasonló jövıképpel rendelkezı szervezetek.
A partner kiválasztása során a leendı partner-szervezetet meg kell tudni gyızni a
kooperáció elınyeirıl. Az érvelés során hivatkozzunk az alábbiakra:
 a különbözı ágazatok, szintek közötti együttmőködés fontossága,
 az összefogás szükségességének, a közös problémák együttes megoldásának
jelentısége,
 a gazdaságosság terén elérhetı eredmények,
 a szakmai haszon bemutatása,
 a szubszidiaritás elvének érvényesülése,
 a korábbi projekttapasztalatok, referenciák bemutatása,
 a szakértelem, források, kockázat és felelısség megosztásának lehetısége,
 transzferálhatóság és modellértékőség1,
 innovatív tulajdonságok,
 multikulturális elınyök.
Nem csak a partnerek egymás közötti megegyezésében, de – amennyiben pályázatról
van szó – a pályázati dokumentáció összeállításakor is nagyon fontos a partnerek közötti
1

Egy új, sikeres és követendı projekt-típus számít modell-értékőnek. A partnerség révén a partner-szervezetek
könnyebben és hamarabb képesek saját környezetükben megvalósítani (transzferálni) az új modellt. A modellértékő projektek terjedését hívják multiplikátor-hatásnak. A partnerség tehát erısíti a projektek multiplikátorhatását.
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együttmőködés

szükségességének

és

hasznosságának

részletes

bizonyítása.

A

pályázatértékelık pusztán a partnerekrıl készített felsorolás alapján képesek megállapítani,
hogy a projekt megvalósulása megfelel-e a partnerség alapelveinek. A pályázat sikeressége
érdekében kialakított látszat-partnerség hamar nyilvánvalóvá válhat a költségvetésbıl is.
(Ugyanis a partnerség valamilyen szinten a források megosztását is maga után vonja.)
Nem szabad elfelejteni, hogy a jó partnerséget végsı soron nem a pályázatértékelık
meggyızésére alakítjuk ki, hanem saját munkánk megkönnyítésére. A projektet az abban
résztvevıknek kell megvalósítaniuk, és a kapcsolat minıségére is ık fognak emlékezni.
Szánjunk kellı idıt a jó csapat összeállítására, nem fogjuk megbánni.
Hogyan határozzuk meg és rögzítsük az együttmőködés céljait?
A partnerség elıkészítését a legjobb minden, a jövıben esetlegesen felmerülı kérdés
megvitatásával kezdeni. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázásával még a legelején
megelızhetjük a késıbbi félreértéseket és konfliktusokat. Ugyancsak fel kell állítanunk egy
kommunikációs rendszert, mely segítségével a vitatott problémákat gyorsan és
fájdalommentesen oldhatjuk meg. (Ez a „kommunikációs rendszer” lehet pl. egy olyan
megállapodás, hogy a partnerek kötelezik magukat egyes részeredmények, fejlemények
azonnali közzétételérıl a többi partner irányába.)
Minden partnerség alapja egy közös, minden szereplı által elfogadott cél. Ez a közös
cél, vízió bármelyik partnertıl eredhet, de a többi potenciális partner egyetértésével és
érdekeiket összehangolva fejlıdik ki. A vízió kibontásához konkrét célok egész sorozatát
kell meghatároznunk. A célokban és az azok eléréséhez szükséges akciókban minden
partnernek egyet kell értenie.
Különösen az integrált, hosszú távra és több területre kiterjedı partnerségi viszony
esetében fontos a kooperáció egyes elemeinek pontos tisztázása. Példának okáért, ha
közös jövıképünk a város egy elhanyagolt részének felújítása, ki kell választanunk a
megvalósítandó egyedi projekteket és meg kell határoznunk azok megvalósításának
sorrendjét. Az elsı projektünk egy ún. „zászlós” projekt – mint pl. egy új bevásárló
centrum építése –, mely megerısítheti a partnerséget és erıforrásokat biztosít majd más
projektekhez. A következı cél pedig egy elhanyagolt földterület lakásépítés céljára való
kialakítása lehet.
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Az szintén elısegíti a hosszú távú partnerség felépítését, ha megalkotjuk és elfogadjuk
részletes tervünket. Ez a terv tartalmazza az összes szükséges akciót, az azokat
megjelenítı partnereket, a szükséges erıforrásokat és az ütemezést. Amennyiben egy nagy
projektet vagy egy egymásra épülı programot akarunk megvalósítani, a tevékenységek
szakaszait eszerint célszerő átgondolni.
9.1. sz. ábra

hatékonyság

A partnerség fejlıdési fázisai

Érdeklıdés,
lelkesedés SzerepFeladatok,
keresés,
pozícióharc felelısök
konkretizálódása

idı
Eredmények
megjelenése,
projekt zárása

Hogyan jelenik meg a partnerség a stratégiai terv elkészítésében?
Mint azt a stratégiai tervezésrıl szóló fejezetekben leírtuk, a terv elkészítése során a
civil részvétel biztosítása alapvetı fontosságú – egyrészt a terv teljeskörősége miatt, és
hogy lehetıleg minél jobban lefedje a valós igényeket, másrészt hogy a terv hosszú távú
megvalósítása minél biztosabb alapokon álljon, a támogatottsága mindvégig jelentıs
legyen (a politikai kockázat kiszőrésével).
A tervezés során a partnerség az igény-felmérés során kaphat kiemelkedı szerepet,
amikor a lakosság fejlesztési igényeit kell feltárni és rendszerezni. Ehhez a helyi civil
szervezetek sok segítséget adhatnak; ha látható, hogy együttmőködésük révén saját céljaik
elérésében is elırébb juthatnak, a tervezés lelkes támogatóivá válhatnak.
A partner-szervezetek bevonása történhet work-shopok, egyéni egyeztetések,
kérdıívek kitöltése révén is, vagy úgy, hogy a tervezésben részt vevı önkormányzati
munkatárs bemutatja a terv akkori állapotát az érdeklıdést mutató szervezıdéseknek.
Mindennek során csak arra kell ügyelni, hogy a konkrét terv-készítési munkát ne
akadályozza, ne hátráltassa a partner szervezetek közti ellentétek, ellentmondó érdekek. A
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javaslatok begyőjtését és megtárgyalását el kell választani a terv egyes munkaanyagainak
kidolgozásától.
A tervezés mellett két, speciálisabb területen is szerepet játszik a partnerség,
mindkettırıl külön fejezetben szólunk: a projekt-generálásról a 11. fejezetben, a
nyilvánossággal folytatott külsı kommunikációról a 21. fejezetben.
Hogyan jelenik meg a partnerség a projektek tervezésében?
A kialakult partnerségi kör szereplıi együttesen végzik a projekt tervezését.
Részvételük a tervezés kezdeti szakaszában már csak azért is kívánatos, mert így válik
lehetıvé a célok összehangolása és a valós kapacitásokra épülı, azokat hatékonyan
hasznosító projektterv felépítése.
A logikai keretmátrix közös megegyezésen alapuló felállítását követıen határozható
meg az egyes partnerek közötti feladat- és felelısség-megosztás, és készíthetı elı az
együttmőködési megállapodás vagy konzorciális szerzıdés.
A projekttervezés során figyelnünk kell arra, hogy a projekt megvalósításához
közvetlenül kapcsolódó tevékenységeken túl a partnerség mőködtetése a felekre további
feladatokat is ró. Így a megvalósítás közbeni információáramlás, kommunikáció módja és
ütemezése, az együttdolgozó partnerek kapcsolatát elmélyítı, a munkacsoport tagjait
tevékenységükben megerısítı egyezetések és közösségépítı akciók is beépítendık a
projektbe.
A részletes kidolgozás során ugyancsak közösen kialakítják a partnerek a projekt
irányításának és a monitoringjának a döntéshozatalra, képviseletre vonatkozó szervezeti
rendjét, valamint a megvalósítás ütemezését, amiket ugyancsak bevesznek a felek közötti
jogi megállapodásba.
Hogyan építsük fel a partnerség szervezetét?
Még az együttmőködés elején meg kell határozniuk a partnereknek a partnerség
kereteit vagy szervezetét. A szervezetnek tükröznie kell minden partner jogait,
hozzájárulását és felelısségét, csakúgy, mint az adott ország jogi feltételeit.
A kialakítandó szervezeti forma függ a projekt típusától, az együttmőködı
partnerektıl és a partnerség jogi és pénzügyi hátterétıl.
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A partnerség szervezıdési formája lehet formális vagy informális. Az informális
partnerség rendszerint a bizalmon és egy nem-szerzıdéses egyezségen alapul. A formális
partnerség szerzıdést használ, egy társaság vagy valamilyen más jogi szervezet vezeti a
partnerség mőködését. Az informális egyezség megfelelıbb lehet a kis projektek számára,
ahol a partnerek már korábban is dolgoztak együtt. Gyakran, mikor a partnerek korábban
nem ismerték egymást, egy merevebb, a partnerség paramétereit szerzıdésben rögzítı
szervezeti keretet választanak, mert mindegyik partner ragaszkodik a kontrolhoz. Ezek a
partnerségek mőködhetnek, de gátolhatják is a konkrét tevékenységet és a rugalmas
reagálást.
A szervezetnek meg kell határoznia:


az egyes partnerek felelıségi körébe tartozó feladatokat,



a partnerek által rendelkezésre bocsátott erıforrásokat,



a partnerek közötti kapcsolatok szervezésének és menedzselésének módját,



a partnerek kommunikációs módszerét és a döntéshozatal rendjét,



a kockázatok és elınyök partnerek közti megosztását.

Ugyanakkor figyelni kell a partnerség jogi hátterére is. Ellenırizni kell, hogy a
partnerek jogosultak-e belépni az adott szervezıdésbe.
Sok partnerség létét egy karizmatikus vezetésnek köszönheti. Ez tartja fenn az
érdeklıdést és teremti meg az egyetértést egy olyan projekt iránt, ami egyébként már nem
lenne sikeres. Egy karizmatikus vezetı erıforrásokat és köztámogatásokat vonzva kívülrıl
is támogathatja a partnerséget. Ugyanakkor nem várhatunk mindent a karizmától; meg kell
bizonyosodni a vezetı személy menedzsment képességeirıl és kooperatív készségérıl.
Akár rendelkezik egy partnerség karizmatikus vezetıvel, akár nem, a partnerség
megkövetel egy erıs menedzsmentet.
A partnerség méretétıl és jellegétıl függetlenül alapvetıen fontos egy hatékony
menedzsment struktúra bevezetése. Az együttmőködés vezethetı egy bizottság által, mely
magába foglalja az összes partner képviselıjét; vagy vezethetı egy-két, a partnerek által
kinevezett személy által.

203

A vezetı(k)nek bármely partnerségben el kell érniük a partnerség külsı
támogatottságát és a belsı gördülékenységét. Erıs vezetés nélkül a partnerségünk nem
lesz sikeres.
A konkrét feladatok megoldására a partnerség szereplıibıl rendszerint munkacsoportok
alakulnak, ahol egy-egy intézményt általában 1-3 fı képvisel. Az ı lelkesedésüktıl,
képességeiktıl függ a közös munka minısége. A projekt-munkacsoport akkor a
leghatékonyabb és legkevésbé költséges, ha létszáma nem haladja meg a 12 fıt. Az ideális
munkacsoport-tevékenységhez 6-8 fıre van szükség, de természetesen a létszámot mindig
viszonyítani kell a projekt méretéhez, összetettségéhez.
Nem szabad lebecsülni az informális partnerség-építés erejét. Jó alkalmat teremt az
összetartozás-érzés erısítéséhez, kikapcsolódást nyújt, felszabadult légkört teremt, ami új
gondolatokat, ötleteket inspirál. A kevésbé hivatalos környezet megnyilvánulási
lehetıséget ad a tapasztalatlanabb partnereknek. A közös étkezéseken kívül gondoljunk ki
egyéb programokat a tagok számára, ami lehet városnézı séta, kulturális program, közös
ünneplési lehetıségek, közös sporttevékenységek, kirándulások, amit nagyban befolyásol a
tagok érdeklıdési köre, mentalitása. Az informális kapcsolatépítés a partnerséget
összetartó erı, a tagok egymás iránti bizalom kiépítésének a legjobb eszköze.
Mit tartalmaz a partnerségi megállapodás?
A

partnerséget

együttmőködési

keret-megállapodások

formájában

célszerő

konkretizálni. A partnerségi megállapodásnak2 tartalmaznia kell a következıket:
• felek megnevezése, székhelye, képviselıje,
• az együttmőködés célja,
• a projekt megnevezése,
• az együttmőködés idıtartama,
• a felek együttmőködési szándékának deklarálása,
• a felek feladatai és azok teljesítési határidıi részletezve,
• a projekt költségeibıl való részesedésük, a pénzbeni hozzájárulások pontos
összege, esetleg a befizetések üteme,
2

Az 1. számú mellékletben bemutatunk egy mintát a partnerségi megállapodásra.
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• a forrásokhoz való hozzájárulás nagysága és ütemezése,
• a projekt végrehajtása során létrejövı vagyontárgyak feletti rendelkezés,
• közös döntések meghozatalának módja,
• képviselet kérdése,
• a megállapodás felbontásának szabályozása,
• ellenırzés módja, végzıje,
• a megállapodásban vállalt feladatokat nem teljesítıkkel szembeni szankciókat,
• a felelısség megosztása, a kölcsönös felelısségvállalás kérdése,
• dátum, aláírás.
Amennyiben az együttmőködés olyan projekthez jött létre, melyhez a strukturális
alapokból is támogatást igényelnek, a pályázati őrlapon a pályázó és a projektben
résztvevı partnerek együttmőködését deklarálni kell, melyet a pályázónak kell mellékelnie.
Ebben a nyilatkozatban a partnerek adatait kell megadni, emellett be kell mutatni a
pályázóval való együttmőködés rövid történetét, és a jelenlegi projektben betöltendı
szerepeket. 3
A partnerségi megállapodást a strukturális alapok esetében konzorciumi szerzıdésnek
nevezik, mely a pályázatnak ugyancsak kötelezıen csatolandó melléklete.
Ha a pályázati cél megvalósítására a partnerek olyan együttmőködési megállapodást
kötnek, melyben megjelölnek egy „gesztort”, akkor az együttmőködési megállapodásban
felhatalmazott „gesztor” írja alá kedvezményezettként a támogatási szerzıdést (az
együttmőködési megállapodás valamennyi aláírója nevében), és felel a projekt
megvalósításáért.
Az ilyen együttmőködési megállapodás hátránya, hogy a teljesítés (pl. a szükséges
testületi határozatok meghozatala) jogi eszközökkel igen nehezen vagy egyáltalán nem
kényszeríthetı ki, ugyanakkor akár egyetlen partner visszalépése a projekt meghiúsulását
eredményezheti. A jogi eszközök nehezen alkalmazhatók önkormányzatok és
önkormányzati intézmények esetében, ahol az anyagi felelısség sokkal áttételesebben
érvényesíthetı, mint a piaci alapon mőködı szervezeteknél. Ráadásul a projektek
megvalósítására általában kevés idı áll rendelkezésre, amelybe nem fér bele a pereskedés.
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A feleknek ezért törekedniük kell az együttmőködés elıkészítése során mindazon
információk megosztására, amelyek birtokában minden önkormányzat felelısen meg tudja
hozni a döntését az együttmőködésben való részvételrıl.
Mivel nem zárható ki, hogy az együttmőködési megállapodás egyik vagy másik
aláírójának az érdeke, álláspontja idıközben megváltozik, az önkormányzatoknak
ugyancsak törekedniük kell az együttmőködési megállapodás feltételeinek részletes és
pontos kidolgozására, beleértve az esetleges nem teljesítıkkel szemben alkalmazható
eljárás rögzítését. Gondolni kell egyrészt a kizárás módjára, másrészt a kártérítés formáira
(pl. kötbér).
Az együttmőködési megállapodás kidolgozásakor nemcsak a megvalósítás, hanem a
tulajdonlás, mőködtetés kérdéseit is pontról pontra meg kell határozni, mivel utólag, a
problémák jelentkezésekor, már nehezen vizsgálható felül egy sok fél által aláírt
megállapodás. Olyan kérdéseket kell tisztázni, hogy pl. a támogatási szerzıdés az azt aláíró
gesztort jelöli meg tulajdonosként, és ez a tulajdonjog meghatározott ideig – általában 5
évig – nem is idegeníthetı el, ugyanakkor az önrészt a partnerek együtt adják össze.
A fent jelzett problémák megelızése céljából javasolható, hogy az önkormányzatok
már a projekt tervezése, az együttmőködés elıkészítése során konzultáljanak jogi
szakértıvel, lehetıség szerint a támogatást nyújtó szervezet szakértıjével.
Hogyan építsük ki a partnerség kommunikációs rendszerét?
Sok partnerség elköveti azt a hibát, hogy felállít egy külsı kommunikációs rendszert,
miközben megfeledkezik a belsı kommunikációs rendszer kiépítésérıl.
A partnerek tevékenységeit megvitató formális és informális mechanizmusokra
egyaránt figyelnünk kell. A formális találkozókat periodikusan tarthatjuk, fı céljuk, hogy
ellenırizhessük a mőködési folyamatot és meghozzuk a fontos döntéseket. A
problémamegoldás egyeztetı fórumaiként szintén használhatók.
A napi munkát végzı menedzserek informális találkozói teszik lehetıvé az
információk megosztását, segítik a kapcsolatok fejlıdését és megelızik a félreértéseket. A
menedzsereket ösztönözni kell arra, hogy rendszeresen egyeztessenek egymással.

3

A 2. számú mellékletben bemutatjuk, hogy a pályázati őrlapon milyen információkat kell megadni a partnerség
kapcsán.
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A külsı kommunikáció bármely partnerségben meghatározó. Minden partner munkája
az általa megcélzott körben elismerésre törekszik. Ugyanakkor a partnerként gyakran
megjelennek olyan egyének és szervezetek is, akik számára a publicitás alapvetı. A helyi
politikusok vagy közadakozásból élı önkéntes csoportok számára a közszereplés
lehetısége erıs motiváló erı lehet. A publicitás iránti igény azonban belsı feszültségeket
okozhat. Ezeket a problémákat elkerülendı a partner-szervezetek elızetesen egyezzenek
meg az alábbiakról:
• média kapcsolatokért felelıs személy,
• sajtóközlemények készítéséért felelıs személy,
• személyek és szervezetek, melyek nevét publikációs anyagokban a partnerség
megjelenítésére lehet használni,
• a

partnerség

publikációs

anyagokban,

levelezésben

és

telefonos

bejelentkezéskor használandó neve.
A partnerség fennállása alatt a közvéleménnyel való kommunikáció a program egy
fontos része. Kulcsembernek számító politikusokat, hivatalnokokat, közösségi vezetıket,
a vállalkozói szférában hatással bíró egyéneket meg kell kérni, hogy ötleteikkel,
reakcióikkal járuljanak hozzá a partnerséghez. A hatásos egyeztetés köztámogatást hozhat
a partnerség számára és úgy a partnerek mint a kívülállók számára megerısíti, hogy a
projekt messzemenıig találkozik a közösségi szükségletekkel.
Hogyan osszuk meg a partnerek között a kockázatokat és az elınyöket?
Alapvetıen fontos megegyezni a várható kockázatok és elınyök partnerek közötti
megosztásáról. A partnerek közösen vitassák meg és határozzanak a kockázatok és
elınyök amennyire csak lehetséges ésszerő és arányos felosztásáról. Ehhez figyelembe kell
venni a következı tényezıket:
• Általában, minél nagyobb kockázatot vállalnak a partnerek, annál inkább törekszenek a
sikerre.
• A partnerek által elfogadható kockázat függ a képviselt szervezet típusától és a
partnerségben vállalt résztıl. Tisztában kell azzal lennünk, hogy a pénzügyi biztonság
nem az egyetlen, a partnerség által felvetett kockázat. Több partner számára a
hitelképesség, a hírnév, vagy a köztámogatás elvesztése ennél nagyobb jelentıséggel
bír.
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• Világos, hogy a pénzügyi haszon a legnagyobb jelentıségő, de nem ez az egyetlen
elıny ami a partnerségbıl származik. Minden partner osztozni akar a sikeres
megvalósításhoz kapcsolódó közfigyelemben és népszerőségben.
• Egy gazdasági és foglalkoztatási fejlesztési partnerséghez kapcsolódó projekt
legjelentısebb elınyét a helyi közösségnek kell élveznie. Mindegy milyen típusú
projektet valósítunk meg, a partnerség végére ennek világos és vitathatatlan közösségi
eredményeket kell hoznia. Határozzuk meg pontosan a projekt kezdésekor, hogy a
közösség hogyan fog elınyökhöz jutni és garantáljuk, hogy ez a cél nem vész el a
megvalósítás során.
• Még mielıtt a munka elindul, próbáljunk megbizonyosodni arról, hogy a pénzügyi és
egyéb elınyök megosztásának módjában egyetértés van.
Milyen konfliktusokra számítsunk?
A partnerség különbözı indíttatású és különbözı érdekő embereket és szervezeteket
hoz

össze.

Ez

már

önmagában

egy

kockázati

tényezı

félreértések

és

véleménykülönbözıségek kialakulására. A partnerség gyakran valami egyszerő ok válik
sikertelenné, hogy az elızı példánál maradjunk: valamelyik partner például elıtérbe
helyezi magát a közös projekt népszerősítésekor.
A projekt életciklusát követve változik a partnerségben való részvétel intenzitása is. Az
egyes fázisokban más-más konfliktusok léphetnek fel.
A partnerég menedzselésének egy lényeges jellemzıje a partnerek közötti konfliktusok
kezelése. A konfliktusokat bármely társulás valóságának részeként és nem mint
katasztrófát kell nézni. A konfliktusokat bármilyen ok kiválthatja: történelmi irigység
felújulhat, egy partner kevésbé erısnek vagy értékesnek érezheti magát mint mások, stb.
Habár nem könnyő megszőntetni a kiváltó okokat, a nézetkülönbségeket lehetséges
leküzdeni, különösen, ha a partnerség szilárd bázison nyugszik és gyakorlati eredményeket
hoz, valamint a partnerekben megvan az együttmőködéshez szükséges rugalmasság.
Mit mutatnak a nyugat-európai tapasztalatok?
A nyugat-európai területfejlesztési gyakorlat sem könnyen birkózott meg az
együttmőködések szervezésével. Közel egy évtized kellett ahhoz, hogy kitapasztalják a
partnerség mőködésének sajátosságait és eredményes formákat ajánlhassanak a kooperatív
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területfejlesztés választani kívánó régióknak. Ma már kellı számú nyugat-európai elemzés
áll rendelkezésünkre, hogy megfogalmazhassuk a partnerség általános és sajátos vonásait.
• A partnerkapcsolatok jellege, irányító szereplıi és résztvevıi a különbözı
térségtípusokban jelentıs különbségeket mutatnak. Az elmaradott területeken a helyi
önkormányzatok, a polgármesterek a fejlesztési akciók kulcsszereplıi, a rurális
térségekben aktív szerepet játszanak a regionális kormányzatok, és a közremőködı
szereplık száma is megsokszorozódik. Az iparilag hanyatló térségek mutatják a
legdiverzifikáltabb partneri kapcsolatokat, itt a legtöbb az aktorok száma is. A
programok irányító posztjai a legtöbb esetben a regionális és helyi önkormányzatok
kezében vannak, de jelentıs a fejlesztési társaságok, gazdasági kamarák szerepvállalása
is.
• A rurális és a depressziós térségek fejlesztési programjaiban az egyetemek és a
kutatóintézetek a pénzügyi szektorral és a magánvállalkozási szférával azonos
szereplıkként jelennek meg, ami azt bizonyítja, hogy a fejlesztési programok innovatív
jellegőek. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy a fejlesztések felében
regionális önkormányzat játssza az irányító szerepet.
• Az együttmőködési tevékenységek egyre sokszínőbbek. A partnerség nem kizárólag
finanszírozási

együttmőködés,

hanem

a

területfejlesztés

széles

skáláját

(a

továbbképzéstıl a marketingen keresztül a tudományos-technológiai parkok
szervezéséig) felölelı kooperáció. A fogadó térség típusának természetesen ez esetben
is meghatározó jelentısége van.
• Bár a programok résztvevıit szoros háló köti össze (a program valamennyi szereplıje
kapcsolatban áll egymással), azonban a tevékenységektıl és a tértípustól függıen
meghatározó partneri viszonyok is kirajzolódnak. A leggyakoribb együttmőködések a
helyi önkormányzatok-regionális kormányok-egyéb helyi szereplık együtteséhez
kapcsolódnak.
• A kutatási tapasztalatok szerint a partnerség kiszélesedése elsısorban az civil
szervezetek (elterjedt angol elnevezéssel „non-governmental organisation” – NGO) és
helyi önkormányzatok tekintetében növelte a menedzsment hatékonyságát. Az
együttmőködés, a partnerségi szervezetek hatékonysága jelentıs mértékben függ attól,
hogy rendelkeznek-e technikai, adminisztratív segédszervezettel, mint ahogy attól is,
hogy sikerül-e a különbözı partnerek stratégiai és operatív szerepét egyértelmően
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szétválasztani. Az is kiderült, hogy a partnerség kiszélesítése, inkluzivitása nem
feltétlenül jár együtt a hatékonysággal.
• A potenciális kedvezményezettek bevonása a partnerségi hálózatokba ugyan növeli a
lehetséges konfliktusokat, különösen a projekt szelekció során, mégis erıs kohéziós
erıt jelent.
• A partnerség egyre inkább szabályozottá, intézményesültté válik, de a döntéshozást
továbbra is az informális egyezkedések határozzák meg döntıen a mőködési
tapasztalatok alapján.
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I. Melléklet: Példa partnerségi együttmőködési szerzıdésre

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából
az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda mint Szerzıdı Hatóság
Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen
Partneri együttmőködési megállapodás tervezete
2002
2002/000-315.01.04

Partneri együttmőködési megállapodás tervezete4
Alulírott szerzıdı felek jelen együttmőködési megállapodás aláírásával partnerséget hoznak létre
abból a célból, hogy a partnerség vezetıje által a Phare 2002/000-315.01.04 számú, a „Küzdelem a munka
világából történı kirekesztıdés ellen” elnevezéső Phare-program keretében benyújtott ...........................
címő pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös együttmőködéssel valósítsák meg.
Az együttmőködési megállapodás aláírása kifejezi továbbá az aláírók azon szándékát is, hogy a
projekt lezárását követıen a projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a jövıben is
együttmőködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel
biztosítják.
1./ A partnerség vezetıje és koordináló intézménye a pályázatot benyújtó szerv, a támogatási szerzıdés
kedvezményezettje (a továbbiakban: a partnerség vezetıje). A partnerség fenntartása és megfelelı
mőködtetése a partnerség vezetıjének a kötelezettsége. A partnerség vezetıje a Szerzıdı Hatóság felé
kizárólagos felelısséggel tartozik a pályázatban foglaltak megvalósításáért.
2./ A partnerség tagjai mindazon alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik a
pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi
ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelıen a jelen megállapodás keretei között részt vállalnak:
sorszám5

1.
2.
3.
4.
5.

Szervezet neve

Képviselı neve

a partnerség vezetıje
partner
partner
partner
partner

4 Jelen tervezet csak az együttmőködési megállapodás kötelezı elemeit tartalmazza, a felek e keretek között szabadon
rendelkezhetnek és állapíthatnak meg szabályokat.
5 A további táblázatokban ugyenezen sorszámozást alkalmazzák
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3./ A projekt megvalósítása érdekében a partnerség tagjai az alábbi (rész)feladatok megvalósítását vállalják,
a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban (fontos, hogy feltüntessék a célcsoport 18
hónapos utófoglalkoztatásával kapcsolatos vállalásokat is):
sorszám6

1.
2.
3.
4.
5.

Vállalt részfeladatok
a partnerség vezetıje
partner
partner
partner
partner

4./ A partnerség tagjai a projekt megvalósításához az alább meghatározott saját pénzbeli vagy
természetbeni hozzájárulásukat adják, a projekt teljes elıirányzott költségének […] %-aként (a
hozzájárulásnak el kell érnie legalább a projekt elıirányzott teljes költségének 10 %-át), az alábbi
megoszlásban:
sorszám7

1.
2.
3.
4.
5.

Hozzájárulás jellege8

Részesülése (%)

a partnerség vezetıje
partner
partner
partner
partner

5./ A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során létrejövı vagyontárgyak és a
Támogatási szerzıdés II. számú mellékletének 7. cikkelyében meghatározott jogosultságok feletti
rendelkezési jog a partnerség vezetıjét illetik.
Kivételt képeznek ez alól az alább felsorolt tárgyi eszközök, amelyek a partnerek megegyezése szerint a
foglalkoztatásban közremőködı profitorientált gazdálkodó szervezet tulajdonába kerül.

Eszköz leírása

6

Szervezet megnevezése

Vásárláshoz rendelkezésre
álló támogatási keret

A további táblázatokban ugyenezen sorszámozást alkalmazzák
A további táblázatokban ugyenezen sorszámozást alkalmazzák
8 különböztessék meg, hogy a hozzájárulás pénzbeli vagy természetbeni-e, s nevezzék meg a természetbeni
hozzájárulás formáját is, pl. anyagok, önkéntes munka, stb.
7
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Ezeket az eszközöket a Támogatási Szerzıdés … mellékletét (vagy kiegészítését) aláíró profitorientált
szervezetek közvetlenül vásárolják meg a projekt terv ütemezése szerint a Phare beszerzési szerzıdésekre
vonatkozó gyakorlati útmutatóban (PRAG) szereplı eljárásrend maradéktalan betartásával.
A partnerség vezetıje köteles a projekt folytán létrejövı vagyontárgyak használatának jogát ingyenesen
azoknak a partnernek átadni, akik a költségek viselésével együtt a projektben megfogalmazott célokkal
összhangban vállalják azok hosszú távú fenntartását és üzemeltetését a projekt befejezését követıen is.
A Támogatási szerzıdés különleges feltételeinek (7) (2) (2) pontja és II. számú mellékletének 7 cikkely (3)
pontjával összhangban a Kedvezményezett és partnerei a létrejött szellemi termékek és a támogatásból
beszerzett eszközök tulajdonjogának rendezésérıl az alábbiak szerint állapodnak meg.
A partnerség vezetıje a projekt folytán létrejövı más vagyontárgyakat az alábbi feltételekkel és módon
bocsátja a partnerek tulajdonába vagy használatába:
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................9
A tulajdonosi jogok átruházásáról szóló iratokat a projektzáró jelentéshez kell mellékelni.
Az elızı bekezdésben foglalt rendezési kötelezettség végrehajtásának eseteit kivéve a projekt megvalósítása során a
Támogatási szerzıdésben biztosított támogatás felhasználásával létrejövı vagyontárgyakra a projekt
idıtartama alatt, valamint a projekt záró idıpontjától számított 5 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll
fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalom a partnerség minden tagjára vonatkozik.
6./ A partnerségbıl – a partnerség vezetıje kivételével – bármely tag szabad elhatározása szerint kiválhat.
A kiválás legkorábban az írásban történı bejelentéstıl számított 30 naptári nap elteltével történhet meg,
annak érdekében, hogy a partnerség vezetıje megfelelı módon gondoskodhasson a kiváló partner
helyettesítésérıl. Kiválás esetén azonban a kiváló tag köteles a partnerség vezetıjének a kiválás
idıpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban
elszámolni, valamint az általa végzett szakmai munkáról beszámolni.
Kiválás esetén a tag köteles a – jelen együttmőködési megállapodás keretében – használatába kapott
vagyontárgyat a partnerség vezetıjének haladéktalanul visszaszolgáltatni, aki köteles azt továbbra is a
projekt céljaira felhasználni.
7./ A partnerség vezetıje köteles a partnerségbıl kizárni azt a tagot, akinek tevékenysége, mőködése a
projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A partnerség vezetıje
köteles a kizárás írásos indoklását a Szerzıdı Hatóságnak is megküldeni. Kizárás esetén a kiválásra
vonatkozó, az 5. pontban körülírt rendelkezések érvényesek.
8./ A jelen együttmőködési megállapodás 1. pontjával összhangban a Szerzıdı Hatóság irányába a
partnerség minden tagjának mőködéséért, valamint a támogatás szabályszerő és szerzıdésszerő
felhasználásáért a partnerség vezetıje tartozik kizárólagos felelısséggel. Ez a rendelkezés nem érinti a
partnerség tagjainak azon jogát, hogy a felelısség módját és mértékét egymás közötti viszonyukban
szabályozzák. Bármely tag által elkövetett pénzügyi vagy szakmai szabálytalanságért, jogszabálysértésért, a
Támogatási szerzıdéssel és annak mellékleteivel ellentétes tevékenységért a partnerség vezetıje korlátlanul
felel a Szerzıdı Hatóság irányába.
9./ Jelen együttmőködési megállapodás a Támogatási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. Az
együttmőködési megállapodásnak az alulírott felek által elfogadott módosítása csak írásban lehetséges, és a
módosítás csak abban az esetben és meghatározott idıpontban lép hatályba, amikor a módosítás
kézhezvételét a Támogatási szerzıdésben meghatározott Szerzıdı Hatóság írásban visszaigazolta.

9 a felek által önállóan kitöltendı (meg kell határozni a jogosult partnert, a vagyontárgyat, a vagyontárgy használatba
adásának módját, idejét, és feltételeit)
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10./ Alulírottak nyilatkoznak, hogy a megkötött Támogatási szerzıdést és annak mellékleteit részletesen
ismerik, és az abban meghatározott pénzügyi és szakmai szabályokat magukra nézve is kötelezınek ismerik
el.
Kelt, .......................................

partnerség vezetıje

partner

partner

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

partner

partner

partner

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

..............................................
Név
..............................................
Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

..............................................
Név
..............................................
Szervezet
P.H.
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II. Melléklet: Példa a partnerség megjelenésére a Strukturális Alapok pályázati dokumentációjában
1. Együttmőködésben megvalósítandó projekt esetén mutassa be a konzorciumba bevont partnereit! (A
megadott partnerekkel a formanyomtatvány … mellékletében található minta szerint konzorciumi
szerzıdést kell kötni. A szerzıdés a pályázat kötelezı melléklete.)!
Partnerszervezet megnevezése

A projekt megvalósításában betöltött szerepe és
bevonásának indoka

1.
2.
3.
4.
…
2. Ha a partnerek bármelyike pályázik más ESZA - vagy kormányzati támogatásra, adja meg a projekt és az
felhívás címét! (max. 1000 karakter)
…
3. Mutassa be, hogy a partnerek között milyen együttmőködési formákat alakítanak ki! (max. 2000
karakter)
…
4. A partnerre vonatkozóan ismertesse az alábbiakat
A partner fı tevékenységei. (max 1000 karakter)
…
5. A konzorciumba bevont minden egyes partnerrıl kitöltendı adatok:
A partner adatai
1. A pályázó teljes neve:
2. A pályázó azonosítására használt betőszó, vagy rövidítés:
3. Jogi forma:
4. Adószám:
5. Bankszámlaszám
6. Statisztikai számjel:
7. Cégkivonat száma:
8. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.):
9. Szakágazati kód
10. Minısítési kód
11. Teljes munkaidıs létszám (fı, 2002):
12. Székhely
Irányítószám:
Település:
Utca:
Házszám:
Honlap:
13. Postacím (ha nem azonos a székhellyel)
Irányítószám:
Település:
Utca:
Házszám:
Postafiók irányítószám:
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Postafiók:
14. Pályázó hivatalos képviselıje (vezetıje, aláírója)
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
E-mail:
15. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
E-mail:
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9.1. Jogszabályi hivatkozások
1260/1999/EK tanácsi rendelet 8. cikke
258/2004. (IX.16.) korm rendelet a megyei (fıvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi
fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi
fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással
kapcsolatos eljárás rendjérıl, továbbá az egyeztetı fórumok létrejöttének és mőködésének
szabályairól
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9.2. Módszertani útmutatók, segédletek

PARTNERSÉG a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek között. Brit-magyar
konferencia Budapest 2003. április 23. http://www.bszf.hu

Kovács Katalin Egy kísérleti regionális területfejlesztési PHARE-pályázat jellemzıi és
tapasztalatai a Dél-Dunántúlon, OKI
www.oki.hu/cikk.asp?Kod=szekszard-2k-Kovacs.html
Soós Edit: A Strukturális Alapok szabályozásáról
http://www.szochalo.hu/esely/esely2000soos01.htm
Flamm Benedek László: Kulcs a sikeres EU pályázatokhoz Közép-Európai Üzleti
Tanácsadó Kft Budapest, 2002.
Fodor Á., Kálmán Sz., Németh Á., Wächter B.: Partnerség figyelembe vétele a
területfejlesztésben, különös tekintettel a civil szervezetekre. VÁTI Stratégiai Tervezı
Iroda 2002. December
OFA Kht Hírlevél, Tripartizmus* a kibıvített Európai Unióban
http://www.ofakht.hu/hirlevel/2003/hirlev0030.html
The Partnership Principle in Practice
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/rathe/as
ec8.pdf
The EU ’Partnership Principle’ Revisited
http://www.mpp-rdg.mpg.de/pdf_dat/2001_13.pdf
What is GOPP? http://www.gopp.org/gma/gmagopp.htm
Kistérségi civil fórumok megalakításához, mőködtetéséhez (ECOVAST Magyarországi
Egyesület ajánlása) www.ecovast.hu
Horváth Gyula: Decentralizáció, partnerség, regionalizmus – Az európai térstruktúrákhoz
kapcsolódás feladatai Magyarországon II. Comitatus 1997. március-április 17-29p.
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9.3. Kapcsolódó intézmények, Internetes honlapok
Helyi fejlesztık Közép-európai Hálózata - www.celodin.org
Good Practices in Partnership from the European Union
http://www.worldbank.org/urban/led/step_one_good_practice.html
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Ez az oldal szándékosan üres!

220

