KÖZIGAZGATÁS –ÉS
KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSI
OPERATÍV PROGRAM
EX ANTE ÉRTÉKELÉSE
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
2014. június 15.

Kapcsolattartó: Saád Tamás– E-mail:saad.tamast@aam.hu– Telefon: 06-20-466-9355

EX ANTE ÉRTÉKELÉS

2/7

KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program tervdokumentumának elkészítését a közösségi jogszabályi elvárásokkal összhangban ex
ante értékelés is támogatja. Ennek keretében a 2014. márciusában életre hívott operatív programról már készült egy ex ante értékelési jelentés 2014 áprilisában. Az ex ante értékelők javaslatait figyelembe véve a tervezők elkészítették a program új tervdokumentumát, amely 2014. június 7-én hivatalosan is
benyújtásra került az Európai Bizottság számára. A közbeszerzési eljárás útján kiválasztott AAM Tanácsadó Zrt. az új 2.6. verziószámú változat esetében is
elvégezte az ex ante értékelést, amelynek főbb megállapításait, javaslatait mutatja be ez a jelentés.
A jelentés legfontosabb megállapításait, javaslatait a vezetői összefoglaló rögzíti. A megállapítások, javaslatok összefüggéseinek, kontextusának megértéséhez javasolt a jelentés teljes szövegének elolvasása, mert a vezetői összefoglalóba a terjedelmi keretek miatt csak a legfontosabb üzenetek kerülhettek
bele.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program öt prioritási tengelybe szervezve összesen több mint 253 mrd Ft. értékű fejlesztést irányoz
elő a közigazgatás, a közszolgáltatások fejlesztésére, valamint a 2014-2020-as időszakban a Partnerségi Megállapodás alá tartozó operatív programok
lebonyolítását elősegítő technikai segítségnyújtás finanszírozására. Az operatív program szerkezetét a következő táblázat mutatja be.
Prioritási tengely/ specifikus cél

Összes
Ft.)

finanszírozás

(mrd

1. A szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztése
1.1. Ügyfélközpontú közigazgatás

86 195 729 701 Ft

1.2. Kompetens közigazgatási állomány
2. A szolgáltató közigazgatás infrastruktúra feltételeinek fejlesztése
60 860 000 143 Ft
2.1. Korszerű közigazgatási ügyintézés
3.A közszolgáltatási innováció erősítése
29 580 000 081 Ft
3.1. A közösségi fenntartású humán közszolgáltatások innovációjának erősítése
4. A közszolgáltatási innováció erősítéséhez szükséges infrastruktúra feltételek fejlesztése

19 621 399 956 Ft
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(mrd

4.1. A közszolgáltatási innováció erősítéséhez szükséges infrastruktúra feltételek fejlesztése
5. Az ESB alapok végrehajtásával kapcsolatos, jogszabályból adódó kötelezettségekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás

57 086 837 968 Ft

Az ex ante értékelés során az 1303/2013/EU rendelet 55. cikkének (3) bekezdése szerint elvégzett vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy az operatív
program
a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiához, továbbá a nemzeti szükségleteket és a korábbi programozási időszakok tapasztalatait figyelembe veszi;
b) beavatkozásai koherensek, egymás hatásait nem gyengítik;
c) célkitűzései és költségvetési forrásai az egyes, hármas és ötös prioritási tengelyek esetében egymással összhangban állnak, míg a kettes és négyes prioritási tengely esetében indokoltnak látjuk a források részleges átcsoportosítását utóbbi javára;
d) célkitűzései a Partnerségi Megállapodással, az országspecifikus ajánlásokkal és más felettes stratégiákkal konzisztensek;
e) az indikátorok esetében a definíciók további pontosítása szükséges;
f) a várható kimenetek megfelelően hozzájárulnak a specifikus célkitűzésekhez;
g) az indikátorok számszerűsített célértékeit felül kell még vizsgálni a reális értékek rögzítése érdekében;
h) a javasolt támogatási forma az egyes, kettes prioritási tengely esetében illeszkedik a célkitűzésekhez, míg a hármas és négyes prioritási tengely
esetében ez a szempont még nem volt vizsgálható;
i) a program irányításához szükséges adminisztratív kapacitások biztosítottak, de az intézményrendszeri változások okozta átmeneti teljesítményveszteség, valamint a program jellegéből adódó sajátos kihívások kezelése aktív szervezetfejlesztési tevékenységet igényel;
j) a program monitoring rendszere a korábbi időszakhoz képest nagyrészt változatlan, és működőképessége biztosított, az értékelhetőséghez szükséges, indikátorrendszeren túlmutató adatigények azonosítása viszont még nem történt meg;
k) az eredményességmérési keret egyelőre nem értékelhető;
l) céljaiból és szerkezetéből következően az esélyegyenlőség előmozdítása nem elsődleges célja az KÖFOP-nak, ugyanakkor tartalmaz ilyen jellegű
vállalásokat, melyek továbbfejlesztésére a jelentésben javaslatokat tettünk.
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A fentiek alapján az állapítható meg, hogy a bár KÖFOP továbbfejlesztése több ponton is indokolt, de az előző változattal kapcsolatban megfogalmazott
stratégiai jelentőségű javaslatok többségét a tervezők már kezelték, és a jelenlegi verzió átgondoltság, stratégiai illeszkedés és kidolgozottság terén nagy
előrelépés az előzőhöz képest.
A továbbfejlesztéshez kapcsolódóan a következő megállapításokat, javaslatokat tartjuk a legfontosabbnak:
A közigazgatás fejlesztését célzó egyes és kettes prioritási tengely esetében
Meghatározó megállapítások:
1. A korábbi ex ante jelentésben az első két prioritási tengely stratégiai illeszkedésével kapcsolatos javaslatainkat teljesítettnek látjuk. Az operatív
program 1.,2. prioritási tengelyének stratégiai illeszkedése megfelelő a Partnerségi Megállapodáshoz, és az országspecifikus ajánlásokhoz.
2. Az operatív program közigazgatással kapcsolatos fejlesztései, mind a szükségletek, mind a célok tekintetében összhangban vannak a Magyary
Program 2014-2020 tervezetének, és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 tartalmával. Az operatív program minden tervezett közigazgatási fejlesztése egyértelműen összeköthető a két stratégia valamelyik céljával, és a szükségletelemzés is azonos felismerésekre, információkra alapoz.
3. Az operatív program a közigazgatással kapcsolatos céljait, beavatkozásait koherens logika mentén szervezi prioritási tengelyekbe. A felvázolt célok
és szükségletek stratégiai szinten illeszkednek, valamint relevánsak.
4. Az egyes és kettes prioritási tengelyek együttes forrását megfelelőnek látjuk a tervezett közigazgatás-fejlesztési célok eléréséhez. Ugyanakkor a
kettes prioritás szakmai tartalma már nem indokolja az OP előző változatában allokált források megtartását, így innen a keret egy része átcsoportosítható.
5. Az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések alapján ma már biztosnak tűnik, hogy a KÖFOP tervezéséhez eddig alkalmazott értelmezés a KMR
forrásigény finanszírozásával kapcsolatban nem megfelelő. Eddig az országos hatókörű fejlesztések a közép-magyarországi régióra jutó hasznaira
arányosított forrásigényt a program területen kívüli finanszírozással tervezte finanszírozni, a CPR-ben meghatározott arányokig. Azonban a Bizottság
legutóbbi jelzései alapján úgy tűnik, hogy a központi régióra jutó hasznokra arányosított forrásigényt vagy a VEKOP-ból, vagy a hazai költségvetésből
kell biztosítani, és az országos kihatású (de a KMR-t is érintő) fejlesztéseknek kell a jogszabályi arányoknak megfelelnie. A számítások szerint a
KÖFOP jelenlegi szerkezete mellett, a választott pro-rata módszertantól függően 50-75 mrd Ft. olyan forrásigény jelentkezik, amelynek finanszírozását VEKOP-ból, vagy nemzeti költségvetésből kell biztosítani.
Legfontosabb javaslatok:
1. Tekintettel az első két prioritási tengely tartalmát érintő változásokra, javasoljuk az Európai Bizottság által adott, az IKT hardverelemek ESZA-ból
történő finanszírozásának lehetőségét megerősítő visszaigazolást követően a 2. prioritási tengely létjogosultságát felülvizsgálni. A pozitív visszajelzés birtokában javasoljuk a prioritási tengely megszüntetését, a tervezett keretet ESZA forrásra cserélését, és a tervezett tevékenységét, valamint a
forrás egy részének átemelését az első prioritási tengelybe. Ezt a döntést még a Partnerségi Megállapodás elfogadása előtt kell meghozni.
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2. Javasoljuk a VEKOP tervezőivel a tárgyalások felgyorsítását annak érdekében, hogy a szükséges 50-75 mrd Ft. értékű forrás rendelkezésre álljon a
KMR-t érintő fejlesztések végrehajtásához.

A közszolgáltatás fejlesztését célzó hármas és négyes prioritási tengely esetében
Meghatározó megállapítások:
1. A KÖFOP közszolgáltatási céljait támogató beavatkozásai koherens logikát követnek, és megfelelő szükségletekkel alátámasztottak.
2. A két prioritási tengely innovatív beavatkozási logikát mutat be, amely azonban koherens logika mentén szerveződik és jelentős potenciált jelent a
tervezett eredmény eléréséhez. A tervezett beavatkozási logika az elmúlt években egyértelműen érzékelhető társadalmi igényre (a közösségek aktivizálódása a közszolgáltatások területén) reagál, és azt tervezi a fejlesztési forrásokkal előremozdítani.
3. A tervezett beavatkozási logika illeszkedik több szakpolitikai programhoz is, de explicit módon, teljes egészében nem jelenik meg egy stratégiában
sem.
4. A prioritási tengelyben tervezett beavatkozások reális szükségletekre alapoznak és koherens rendszerben várhatóan jelentősen hozzájárulnak
majd a tervezett célok eléréséhez.
5. A fejlesztések a jelenlegi verzióban a 11-es tematikus célhoz kerültek hozzárendelésre, amely meglátásunk szerint nem megfelelő.
6. Vizsgálatunk szerint a négyes prioritási tengelyt érintő forráscsökkenés jelentősen korlátozza a hármas, négyes prioritástengelyektől remélt hatások
érvényesülését.
7. A javasolt támogatási forma a hármas, négyes prioritás esetében egyelőre nem tárható fel a tervdokumentumból, ezért nem is értékeltük.
Legfontosabb javaslatok:
1. Javasoljuk a két prioritási tengely tematikus cél szerinti besorolásának felülvizsgálatát.
2. Javasoljuk a négyes prioritási tengely forrásainak megnövelését, legalább a jelenleg tervezett forrás kétszeresére. A növelés forrását a kettes prioritástengely forrásainak részleges csökkentése biztosíthatná.
3. Szükséges a javasolt támogatási formák kifejtése a hármas és négyes prioritási tengely esetében. Felmerülhet a közvetett támogatás, a kiemelt
projektek és a pályáztatás alkalmazása is, ezért a két érintett prioritás tengelynél jelentős tervezési ráfordítást igényel az ideális megoldások megtalálása.
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A technikai segítségnyújtás keretet biztosító ötös számú prioritási tengely esetében
Meghatározó megállapítások:
1. A Partnerségi Megállapodás végrehajtásához szükséges funkciók finanszírozását biztosító keretek megalapozottságát a 1303/2013/EU rendelet
biztosítja, ugyanakkor a prioritási tengely leírását ki kell egészíteni specifikus célokkal és indikátorokkal. Szükséges továbbá a jelenlegi helyzet leírása is, hogy jobban megítélhető legyen a tervezett fejlesztések szükségessége.
2. Az 5-ös (technikai segítségnyújtás) prioritási tengely keretének jelentős emelése lehetőséget kínálhat arra, hogy a fejlesztéspolitika végrehajtásáért
felelős intézmények számára az eredményes és hatékony munkavégzéshez rendelkezésre álljanak a szükséges infrastrukturális feltételetek, IKT
megoldások és a szükséges külső szakértői kapacitások. A tervezett technikai segítségnyújtás keret arra is lehetőséget biztosít, hogy a humán erőforrás minőségét a program esetlegesen ösztöndíjakkal, vagy akár az új kapacitások (pl.: egységes ügyfélszolgálat) bérköltségeinek fedezésével fejlessze.
Legfontosabb javaslatok:
1. Szükségesnek látjuk a fejezet kibővítését a következő tartalmi elemekkel: a kiindulási helyzet, a tervezett célállapot bemutatása, a fejlesztések
strukturálása specifikus célok alá, kimeneti és eredmény indikátorok meghatározása.
2. Javasolt továbbá a lehetséges szinergiák feltérképezése érdekében a technikai segítségnyújtás és a KÖFOP első két tengelye keretéből finanszírozni tervezett fejlesztések tartalmának összehangolása.
3. A rendelkezésre álló keret mértékére tekintettel javasoljuk a kormányzati álláspont felülvizsgálatát a bérköltségek technikai segítségnyújtásból történő finanszírozását illetően. Bár a keret mértéke valószínűleg nem biztosítaná az intézményrendszer állományának teljes bérköltségét, de lehetőséget kínál arra, hogy ösztöndíjakkal a minőségi munkavégzés jutalmazható legyen. Ez jelentős motivációs eszköz lehet a humán erőforrás menedzsment kezében a kompetens szakembergárda kialakításához, és megőrzéséhez. Megfontolásra javasolt továbbá, hogy az új kapacitások bérköltségét lehetséges-e a technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozni. A kormányzat több új funkció alkalmazását is tervezi 2014-2020 között
a végrehajtó rendszerben. Ilyen például az egységes ügyfélszolgálat, illetve a megerősített központi koordináció egyes funkciói. Amennyiben ezeket
technikai segítségnyújtásból lehet finanszírozni, fejlesztésük hosszabb távra előretervezhető, ami az eredményes kivitelezés szempontjából kulcsfontosságú lehet.
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Átfogó értékelési megállapítások és javaslatok
Adminisztratív kapacitások
A közigazgatási fejlesztések intézményi, humán erőforrás háttere alapvetően biztosítottnak látszik a 2007-2013-as struktúra továbbfejlesztése esetén, hiszen az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program volumenében, és jellegében is megfelelő előzményként szolgált. A hármas, négyes prioritástengely fejlesztései esetében viszont a Miniszterelnökségnek nincs jelentős tapasztalata, így itt a felkészülésnek ki kell terjednie a kompetencia, kapacitás biztosítására is. Ezért javasoljuk, hogy az operatív program tartalmának véglegesítése után, de még
a közszolgáltatás-fejlesztési támogatási konstrukciók megjelentetése előtt jelentős kapacitás és kompetencia fejlesztést hajtson végre a leendő irányító hatóság.
A KÖFOP első két prioritási tengelyének abszorpciója szempontjából meghatározó a közigazgatási szervezetek felkészültsége és motivációja. A 20072013-as időszak tapasztalatai alapján mindkét területen szükség van fejlesztésre. Ezért szükségesnek látjuk a KÖFOP esetében a kedvezményezettek felkészültségét javító szervezetfejlesztési, kapacitásfejlesztési intézkedések finanszírozásának lehetőségét beilleszteni a programba. Ezen túl javasoljuk, hogy az új eljárásrendi szabályozás növelje az állami kedvezményezettek felelősségvállalásának mértékét a források hatékony és ütemezés
szerinti felhasználása terén.
A program nyomkövetéséhez szükséges feltételek
A KÖFOP monitoringjához szükséges feltételek adottnak látszanak a 2007-2013 időszakban kialakított megoldások bázisán. A javasolt indikátorok
megfelelőek abból a szempontból, hogy többségük a közös mutatókészlethez tartozik, és mérésük megoldott. Ugyanakkor átgondolandó, hogy elegendő reprezentativitást biztosítanak-e az egyes prioritási tengelyek esetében. Egyes indikátoroknál még hátra van a célértékek meghatározása.
A tervezési folyamatról
A tervezési folyamat az első négy prioritástengely beavatkozásai esetében a KÖFOP kialakítását megelőzően végigjárta a közösségi jogszabályok által
kijelölt utat. Sor került a szükségletek felmérésére, a partnerség intézményéhez tartozó egyeztetésekre, és stratégiai környezeti vizsgálat is készült.
Ebben az értelemben a KÖFOP tervezése az összes közösségi követelményt teljesíti. Azonban a KÖFOP helyzete teljesen egyedi abból a szempontból,
hogy mint operatív program a tervezési folyamat utolsó szakaszában jött létre, így nem jósolható meg az, hogy az Európai Bizottság új operatív programként kezeli, vagy elfogadja az EFOP, GINOP esetében megvalósított lépések relevanciáját a KÖFOP esetében is. A KÖFOP sajátos helyzete és a
rendelkezésre álló rövid idő ellenére a tervezési lépéssorozat minél több részét érdemes megismételni a KÖFOP esetében is. Ezek közül legfontosabbnak a partnerségi egyeztetéseket tartjuk, hiszen bár az érintettek az EFOP, GINOP kapcsán már kifejtették észrevételeiket az OP beavatkozásairól, az OP-t jelen logikai rendszerében és formájában még nem ismerhették meg.
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