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A. Értékelés tárgya
Készült a Versenyképes Közép Magyarországért Operatív Program 5.0. (VEKOP) 2015.január 5.-én az
EU Bizottságnak hivatalosan benyújtott változata alapján.

B. Vezetői összefoglaló
Az 1303/2013/EU rendelet 55. cikke előírja, hogy a tagállamok előzetes (ex ante) értékelést
végezzenek az egyes operatív programok minőségének javítása érdekében.
Jelen jelentés megállapítja, hogy a tervezők által átadott változat (VEKOP 5.0) értékelhető: a program
fő céljai megfelelőek, a program prioritás szerkezete elfogadható, logikus felépítésű és tartalma
alapvetően illeszkedik az EU 2020 célokhoz, elvárt beruházási prioritásokhoz.
Stratégia, forrásallokáció– indokoltság és beavatkozási logika
A program stratégiájának leírása – összhangban az ex-ante értékelők javaslataival - fejlődött a
korábbi változatokhoz képest, nagyvonalakban lefedi a program által befolyásolni kívánt
szakterületeket. A program sokat változott, az egyes beavatkozások szükségességének alátámasztása
alapvetően megtörtént, illetve mindenegyes szakterülethez kapcsolódik – ahol releváns - a régió
szakpolitikai helyzetbemutatása a KMR (Közép-magyarországi régió, a továbbiakban: KMR) térség
vonatkozásában.
A célok, és indokoltságuk régió specifikus meghatározása


A Versenyképes Közép-Magyarországért Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) fő
indokoltságát az adja, hogy az eltérő fejlettségű fővárosban és Pest megyében különböző
hangsúlyú válaszokat adnak a megvalósítás folyamatában a gazdaság versenyképességének
javítására, illetve a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadására. A korábbi
változathoz képest a KMR-specifikus vonatkozás szempontjából fejlődött a stratégia
bemutatása az 1.1 fejezetben, de még mindig lehetséges lenne egy-két esetben pontosabb
indoklás megfogalmazása. A stratégiában a régió specifikus indokoltság azért kiemelten
szükséges, mert az megalapozza az egyes specifikus célok, illetve hozzá kapcsolódó főbb
beavatkozási eszközök indokoltságát. Összességében a fő fejlesztési célokat megfelelően
alátámasztja a stratégia. A részletes értékelésben olyan javaslatok kerültek megfogalmazásra,
melyeket a program végrehajtás során javasolt figyelembe venni.



A program jelenlegi változata a Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: PM) alapján – a
földrajzi rugalmasság elvének alkalmazásával összhangban1 - kiegészült még néhány olyan
szakterülettel, ahol a régióban korábban nem terveztek beavatkozást vagy a fejletlenebb
régiók forráskeretéből tervezték finanszírozni. Ezeken a szakterületeken olyan programokat
finanszíroznak, melyek elválaszthatatlanul egységesen, az ország teljes területén ösztönöznek
változást. Ilyen programok alapvetően a közigazgatás-fejlesztés területén valósulhatnak meg,
de például a gazdaságfejlesztés és a humán erőforrás-fejlesztés területén is terveznek az
ország egy részét lefedő és egységes rendszerben működtető támogató szolgáltatásokat.
Értelemszerűen ezen szolgáltatások régió-specifikus indoklása kevésbé releváns, inkább
ezeken a szakterületeken az ország előtt álló kihívásokat, fejlesztési szükségleteket kell a
programban rögzíteni.

Korábbi támogatási időszak beavatkozásainak értékelési tapasztalatainak felhasználása és beépítése
a programba
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Az operatív program indokolása néhány helyen tartalmaz hivatkozást a korábbi OP-k
tapasztalataira. Hasznos lenne, ha támogatási konstrukciók kidolgozása előtt több területen

CPR 70. cikkely alkalmazása
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alaposan számba vételre kerülnének a korábbi programok tapasztalatai és eredményei, mivel
így lehetőség nyílna arra, hogy a jövőben mit szeretnének változtatni a programok jobb
célzottsága és eredményessége érdekében (pl. társadalmi összetartozás, foglalkoztatás,
kutatás-fejlesztés, vagy üzleti infrastruktúra és gazdasági hálózatok, turizmus, szociális és
egyéb célú város-rehabilitáció, energiahatékonysági programok, közigazgatás-fejlesztés
területén). A rövid tényszerű megállapítások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a jövőben
valóban új minőségű és igény orientált fejlesztések valósuljanak meg.
A célok és beavatkozásoknak a területi és tartalmi jellegű forrás-allokációja egyre konkrétabb lett a
program véglegesítésnek előrehaladásával. A program lehetőséget ad területi és a célcsoport
orientált fókuszált beavatkozásokra, hogy a források ott legyenek elköltve, ahol arra leginkább
szükség van, ahol a fejlődés önerőből nem érhető el (pl. alacsony saját bevételi forrással rendelkező
térségek, vagy hátrányos helyzetű személyek).
A forrásallokáció kapcsán kiemelendő, hogy a korábbi támogatási ciklusokhoz képest mintegy 40%kal kevesebb fejlesztési célú forrás költhető el a KMR régióban a VEKOP-ban, mint 2007-13-as
időszakban a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Ugyanakkor továbbra is jelentős a
fejlesztések támogatási igénye a régióban, ezért szükséges a tervezett fejlesztések területi, vagy
célcsoport, illetve az elvárt célokra vonatkozó irányú fókuszálása. Ez részben megvalósult a program
dokumentumban, illetve további fókuszálásra nyílik lehetőség a program végrehajtás folyamatában
(pl. az integrált területi programok részeként, vagy a projekt kiválasztási szempontok elfogadásával).
A tervezett fejlesztések jobb fókuszálása kapcsán az alábbiakat célszerű kiemelni:


Célszerű az üzleti infrastruktúra fejlesztés támogatási céljának és fókuszának átgondolása milyen célból (pl. szolgáltatás-fejlesztés), illetve milyen területeken kívánják ösztönözni a
beruházásokat (pl. a program szerint csak Pest megyében vagy a fővárosban a megújulásra
képes barnamezős területeken is pl. csepeli ipartelep).



A K+F beavatkozások erősebb fókuszt kaptak, a beavatkozások alapvetően a Regionális
Innovációs Stratégiája által meghatározott fókuszterületeken tervezik a projektek
támogatását.



Kormányzati szélessávú hálózatok fejlesztésnél a közszolgáltatásainak nyújtása és az állami
intézmények hatékony működése érdekében tervezett hálózati infrastruktúra biztosítását a
programban leírt kapacitási és sávszélességi szűkkeresztmetszeteken túl elsősorban a régión
belül gazdasági társadalmi szempontból hátrányos helyzetű kistérségekben javasolt
támogatni, tekintettel a rendelkezésre álló források korlátosságára.



A kulturális és természetvédelmi örökség kapcsán – összhangban a tervezett szűkös
forrásokkal - javasolt a beavatkozási területeket és azokon lehetséges fejlesztési akciókat
pontosabban meghatározni, mivel a programban szereplő tématerületek (kulturális és vallási
tematikus utak, valamint gyalogos, kerékpáros (Eurovelo), lovas, vitorlás (amennyiben
releváns), túrakenus útvonalak) a beavatkozások tág körére adnak a lehetőséget. Bizonyos
fejlesztéseknél a KMR régióba turistáskodók igényeiből kiindulva megfontolandó a
desztináció alapú fejlesztések kezelése és ehhez kapcsolódóan a fővároson kívüli aktív –
kevésbé fejlett térségekben a - turisztikai rekreációs zónák fejlesztése a belföldi turizmus
élénkítésére. Az országos hálózatos fejlesztések megjelölése után lehet látni, hogy pontosan
milyen beavatkozások is szükségesek a régióban (pl. kéktúra gyalogos útvonalon, Duna menti
vízi úton, illetve országos és nemzetközi léptékű kerékpárúton) e témakörben és mekkora tér
maradhat egyéb az érintett hálózatokhoz kapcsolódó kiegészítő fejlesztésekre.



A 7. PT-ben (a továbbiakban PT: prioritási tengely) a Társadalmi hozzáférést bővítő és a
humán erőforrás fejlesztését támogató programok nagyrészt a korábbi értékelői
javaslatokkal összhangban a hátrányos helyzetű célcsoportokra koncentrálnak.
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A korábbi program változatokban tervezett ún. „városi CLLD programok”nem valósulnak meg
– összhangban a korábbi értékelői javaslatokkal -, tekintettel a program forrásainak
szűkösségére és az alkalmazott eszköznek a megvalósítandó pár projekthez viszonyított
jelentős erőforrás igényére.

A program forrásallokációjához tartozik, hogy a VEKOP 4.0 program tervezethez képest jelentősen
változott az 5.0-s programváltozat, mivel beépítésre kerültek olyan javaslatok, melyek vagy
valamilyen országos hálózatot egészítenek ki, vagy egy elválaszthatatlan egységet képező országos
program részei. Ennek kapcsán leszűkült azon beavatkozások köre (program közel 80%-a), melyek
közvetlenül a KMR-ben működő vállalkozások, önkormányzatok, munkavállalók helyzetén javítana,
illetve megvalósításuk a helyi szereplőkkel együttműködésben történne (TKR alapján források 1314%-a, 4 db intézkedés: Az üzleti infrastruktúra fejlesztése Pest megyében, Közösségi közlekedés
energiahatékonysági célú fejlesztései; Családi napközik, bölcsődék, óvodák fejlesztése; Rászoruló
közösségek lakókörnyezeti és komplex rehabilitációja).
A közigazgatás fejlesztésére vonatkozó prioritási tengely a második legmagasabb költségvetésű PT,a
18%-os részesedésével, konkrétan, 83,5 millió EUR (25 893 millió Ft) összegben, ami összehasonlítva
többi prioritás tengely céljaival és a régió fejlesztési szükségleteivel túlzó léptékűnek számít.
Összességében a program beavatkozási logikája megfelelő, a prioritások többnyire jól felépítettek, a
cél és az azokhoz vezető eszközök összhangja megteremthető, de a részletes értékelésben jeleztük,
hogy az indokoltság alátámasztásán túlmenően mely területeken van szükség kisebb pontosításokra
(pl. az IKT szektor nemzetközi versenyképességének növeléséhez kapcsolódóan)
Szinergia
Az operatív programon belül fontos a belső szinergiák biztosítása, kiemelten hangsúlyos azonban az
összhang megteremtése az alábbi területeken:


A kezdő, start up vállalkozások támogatása, mely megjelenik, mind a „Kutatás, fejlesztés és
technológiai innováció”és az „Infokommunikációs” prioritás tengelyen. Javasolt megfontolni,
hogy az „Versenyképes IKT szektor fejlesztése” intézkedésben tervezett beavatkozások
összhangban legyenek a program megvalósítás során a Vállalati K+I tevékenység
támogatásába, illetve a 7.-es prioritási tengelyben tervezett felsőoktatási programokba. Így a
tervezett beavatkozások közti párhuzamosságok megszűnhetnek.



A vállalkozói mentorhálózat és az üzleti infrastrukturális szolgáltatások fejlesztése és az
innovációs ökoszisztéma fejlesztésének összehangolása a gazdaságfejlesztésen és a K+F PTen belül javasolt a program megvalósítás folyamatában;



Korábbi értékelői javaslat alapján megvalósult



o

hátrányos helyzetűek által lakott településrészek rehabilitációja, vagy telepek
felszámolása kapcsán az ERFA és az ESZA jellegű beavatkozások összehangolása a 6
és 7. prioritási tengelyben;

o

a két ESZA típusú prioritás közötti összhang megteremetése a tartós munkanélküliek
foglalkoztatása, illetve az élethosszig tartó tanulás kapcsán.

Támogatandók azok az elképzelések, melyek más operatív programokkal teremtenek
összhangot, akár tartalmi szempontból (pl. hálózatos turisztikai fejlesztések, kutatásfejlesztések a GINOP-pal, Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése esetén a KÖZOPban tervezett nagyobb lépétkű infrastrukturális fejlesztésekkel), vagy finanszírozási
szempontból (KEHOP energiahatékonysági intézkedéseivel a pénzügyi eszközök és a vissza
nem térítendő támogatások összhangja)
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Indikátorok
Az indikátorok megközelítése alapvetően jó, azok megfelelően mérik a célokat és a beavatkozások
tervezett eredményét. Az indikátorok számszerűsítése többnyire reális, a célértékek a beavatkozások
eredményeként elérhetők. Az eredmény indikátor célértékei többnyire reálisan lettek meghatározva.
A részletes értékelés során egy-két helyen javasoltuk az indikátor célértéknek felülvizsgálatát, vagy az
indikátorok részletes tartalmának pontos meghatározását.
Az indikátorok kapcsán a VEKOP-nak sajátos helyzete van, mert számos olyan intézkedést valósít
meg, illetve célt tűz ki, ami más ágazati programokban is hasonlóképpen megvalósul, így lehetőség
van az indikátorok és mérési módszerek összehangolására.
A teljesítmény keretben szereplő indikátorok megfelelnek, jól reprezentálják a prioritási tengelyen
tervezett beavatkozások többségét. A teljesítménykeret értékei többnyire reálisan vannak
meghatározva, némi kockázatot érzünk a 7. PT esetén (Társadalmi hozzáférést bővítő és a humán
erőforrás fejlesztését támogató programok), hogy az OP szereplő legmagasabb 30%-os teljesítési
érték elérhető-e 2018-ig.
A pénzügyi jellegű kifizetési mutatók értékeit általában a program teljes támogatásának 20%-ában
határozták meg, ami még el is marad a rendeletek által elvárt n+3-as elszámolási időszakhoz
kapcsolódó kifizetési ütemezéstől. (Az n+3-as ütemezés alkalmazása a pénzügyi ütemezés táblázata
szerint 27%-os OP szintű kifizetést jelentene 2018. év végéig).
Megvalósítás
A program irányításához szükséges adminisztratív kapacitások biztosítottak, de a részben már
megvalósult és a tervezett intézményrendszeri változások további aktív szervezetfejlesztési
tevékenységet igényelnek. Ez különösen vonatkozik a közreműködő szervezeti funkciók
kialakításához és integrálásához. Javasolt, hogy a 2007-13-as programokban résztvevő közreműködő
szervezetek, illetve munkatársaik jogutódként kerüljenek átvételre a 2014-20 évi program
lebonyolításáért felelős intézményrendszerbe az NGM-be. Az alapvetően szolgálná a már képzett
munkaerő-állomány megőrzését, a fluktuáció csökkentését és a program lebonyolítás szakmai
folytonosságát. Mindezek eléréséhez megfelelő ösztönző csomagok kidolgozása szükséges a
munkatársak számára.
A program, illetve az egész 2014-20-as fejlesztéspolitika eredményeinek mérésére a korábbi EMIR
rendszer bázisán – új információs rendszer kerül kifejlesztésre, a FAIR. Az operatív program tartalmaz
javaslatokat az adminisztrációs terhek csökkentésére, melyek egy része már 2007-13-ban
megvalósult bizonyos programoknál, ezeket a megoldásokat kell továbbfejleszteni más
beavatkozások esetén is.
Területi Kiválasztási Rendszer eszköz alkalmazása
Az operatív program megvalósítását részben integrált területi beruházási (ITB) program elve alapján a
területi kiválasztási rendszer (TKR) eszközének alkalmazásával tervezik. Javasolt egységes eljárásrend
alkalmazása a Pest megyei önkormányzat és a Budapest Fővárosi Önkormányzat szerepvállalása
esetén. Javasolt az TKR-en belül az IH2 részéről szakmai célú projekt-kiválasztási döntések delegálása
az érintett szervezetek (pl. Pest megyei önkormányzat, vagy a fővárosi önkormányzat) felé (nem
együtt döntés jelent, hanem felelősség átadást). Javasolt, hogy a projekt kiválasztás minden esetben
(közszféra és versenyszféra projektjei esetén egyaránt) transzparens legyen. Fontos, ahogy az
megjelent már a tervezési folyamat során is, az alapvető szakmai projekt kiválasztási szempontok
részei legyenek az integrált területi programoknak (ITP). Majd az ITP-ben szereplő szakmai
szempontok alapján valósulhatna meg a projekt kiválasztás folyamata a program megvalósítás
időszakában.
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Az Irányító hatóság az Nemzetgazdasági Minisztérium szervezetrendszerében működik helyettes államtitkárságként.
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Tervezés folyamata
Az OP tervezésének folyamata során megtörténtek az alapvető egyeztetések, a partnerek széles
körének volt lehetősége személyesen konzultációs fórumon részt venni és írásban véleményezni.
2014 őszén a társadalmi egyeztetések tovább folytatódtak, mivel a 4.0-as változathoz képest
jelentősen változott az 5.0-ás változat. A korábbi partnerségi folyamatban adott véleményekre a
tervezők írásban válaszoltak. A kiemelt területi szereplőkkel (Pest megye, Budapest Fővárosi
Önkormányzat) is folyamatosan zajlottak – inkább tájékoztatási jellegű - konzultációk, de a program
területi indokoltságán sokat segített volna, ha megvalósul a területi szereplők és az egyes
szakterületek ágazati, minisztériumi képviselőivel való közvetlen, a program tartalmát érdemben
befolyásoló konzultáció. Például Budapest Főváros Önkormányzatának a 2014. novemberi
partnerségi egyeztetés során adott véleményei és javaslatai egyértelműen azt tükrözik, hogy számos
javaslatuk nem épület be a programba, sőt még választ sem kaptak azok elutasításának indokára.
A tervezők és az ex–ante értékelők között 2013 májusa óta folyamatos volt az egyeztetés. A tervezők
az operatív program tervezése során számos, az ex-ante értékelők által tett –pl. kiemelten az operatív
program szerkezetére, vagy a beavatkozási logikára, indikátorokra, esetleg földrajzi fókuszálásra tett javaslatot figyelembe vettek, például:


KKV-k beavatkozások területi fókuszálása;



a 4-es tematikus célhoz kapcsolódó eszközök tartalmának letisztázása, hogy csak energiahatékonyságot és CO2 kibocsátás csökkentést szolgáló beavatkozások valósuljanak meg;



az EU2020 program által elvárt szakterületi fókuszálás mellett (1-4 tematikus célok)
egyértelmű kijelölése annak a tematikus célnak, illetve a részletes tartalmának, mely
szakterületen a VEKOP keretében további beavatkozásokat tartanak szükségesnek a területi
partnerek (kiemelten a Pest megyei önkormányzat, fővárosi önkormányzat) a régióban, ami
végül a „Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés” prioritás tengelyben jelent meg;



társadalmi együttműködéshez kapcsolódó beavatkozások tartalmának pontosabb
megfogalmazása, illetve tartalmi összehangolása a foglalkoztatási célú prioritás tengely
tartalmával.

A PM egyeztetése kapcsán megjelentek az országos léptékű, egységesen kezelt fejlesztések, melyek
egy részének érdemi területi hatása lehet a VEKOP-ra (pl. turisztikai célú fejlesztések és szélessávú
hálózati fejlesztések). Igaz ezzel jelentősen csökkent a VEKOP fókuszáltsága, hiszen a 7-es és 5-ös
tematikus cél kivételével mindegyik cél megjelenik a programban.
Összességben, az operatív program szerkezete elfogadható és megvalósítható, a program tartalma
sokat fejlődött a tervezés folyamatában, különös tekintettel a koncentrációra, illetve a célok,
beavatkozások megfogalmazásának pontosságára. Az indikátorok kapcsán egy-két tartalmi
pontosítás, illetve a más op-k irányító hatóságai és szakmai felelős szervezetek közti koordináció
szükséges a program sikeres lebonyolítása érdekében.
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