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A
A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,
hogy az eu ró pai uni ós in teg rá ci ós fo lya mat to -
vább fej lõ dé sé nek meg ha tá ro zó té nye zõ je a
köz igaz ga tá si rend szer ha té kony sá gá nak nö ve -
lé se, a fej lesz té si for rá sok ha té kony fel hasz ná -
lá sa.  (Ken gyel, 2007)
A kis tér ség fo gal má ra sok de fi ní ci ót ta lá -

lunk.  Leg komp le xeb ben a kis tér ség fo gal mát
Szörényiné (2002) ha tá roz ta meg, a tér ség tör -
té nel mi, kul tu rá lis gyö ke re it, tár sa dal mi, ter -
mé sze ti, gaz da sá gi adott sá ga it, nép raj zi ér té ke -

it ki emel ten.  Ku ta tók ér tel mez ték a kis tér ség
fo gal mát tér kap cso la ti szem pont ból (Csa tá ri,
2005), ho mo gén te le pü lés cso port ként (Egyed,
2009; Enyedi, 1996), men  nyi ség jel zõs szer ke -
ze tû tér be li egy ség ként (Pap, 2007).  A kis tér -
ség fo gal mi meg ha tá ro zá sa, ér tel me zé se ma
már jo gi ter mi no ló gi á nak szá mít, de en nek el -
le né re a ma gyar gya kor lat ban szá mos for má -
ban ta lál ko zunk az el ne ve zés hasz ná la tá val,
úgy mint a jog ban, köz igaz ga tás ban, tá mo ga -
tás rend szer ben, ön kor mány za ti sza bá lyo zás -
ban, il let ve a na pi gya kor lat ban.  (Var ga, 2008)
A kis tér sé gek fo gal má ra nem köz igaz ga tá si
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funk ci ó jú te rü le ti szin tet, egy sé get is meg ha tá -
roz egy EK-rendelet1 (Council Regulation
No.  1059/2003), amely nek ér tel mé ben fi gye -
lem be kell ven ni a te rü le ti egy ség föld raj zi, tár -
sa dal mi-gaz da sá gi, tör té ne ti, kul tu rá lis vagy
kör nye ze ti té nye zõ it is.  Ma gyar or szá gon a ha -
tá lyos tör vé nyek ér tel mé ben a kis tér sé ge ket te -
rü let fej lesz té si-sta tisz ti kai egy ség ként (2007.
évi CVII.  tör vény), egy más sal in ten zív kap cso -
lat ban lé võ, ha tá ros te le pü lé sek ös  szes sé ge ként
(1996.  évi XXI.  tör vény 5.  §) ér tel mez zük.
Lét re ho zá sát nem az EU-harmonizáció in do -
kol ta.  Egyed (2009) meg fo gal ma zá sa sze rint ki -
ala kí tott kis tér sé gi rend sze rün ket fe lel tet tük
meg a NUTS2 4 szint jé nek.  A ha zai kis tér sé gi
rend szer ké pe zi je len leg – a ter ve zé si-sta tisz ti -
kai funk ci ó val pár hu za mo san – a te rü le ti ki -
egyen lí té si tá mo ga tá sok al lo ká lá sá nak alap ját.
2007-ben a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok ról és
a de cent ra li zá ció el ve i rõl új or szág gyû lé si ha tá -
ro zat szü le tett, amely nek idõ be li ha tá lya 2013.
de cem ber 31-ig tart.  A ked vez mé nye zett tér sé -
gek új be so ro lá sát a 311/2007.  (XI.  17) kor -
mány ha tá ro zat tet te köz zé.

Az Eu ró pai Unió a szo li da ri tás, a mél tá -
nyos ság és az igaz sá gos ság el vé bõl ki in dul va
kü lö nös fi gyel met for dít a tag ál lam ok és ré gi -
ók, te le pü lé se ik fej lett ség be li kü lönb sé ge i nek
mér sék lé sé re.  (Hor váth – Szaló, 2003) A kö -
zös sé gi re gi o ná lis po li ti ka fõ pri o ri tá sai: a gaz -
da sá gi és tár sa dal mi ko hé zió, a ter mé sze ti és
kul tu rá lis ér té kek meg õr zé se, va la mint az eu ró -
pai tér ség ki egyen sú lyo zot tabb ver seny ké pes -
sé ge.  (EC, 1999) A mai te rü let fej lesz té si stra -
té gi ák ban, prog ra mok ban el sõ sor ban a te ma ti -
kus vagy te rü le ti pri o ri tás jel leg ural ko dik, és
meg va ló sí tá suk esz kö ze az önál ló pro jekt tá mo -
ga tás.  (Brantmüller – Baksa, 2009) „A si ke res
tér ség fej lesz tés szem pont já ból nagy je len tõ sé -
ge van a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si for rá -
sok ha té kony tér sé gi kon cent rá ci ó já nak. ”
(Már ton, 2008) Piskóti (2009) pub li ká ci ó já ban
a pro jekt cso mag ki ala kí tá sa so rán al kal ma zan -
dó el já rást mint kö zös sé gi be avat ko zást ha tá -
roz za meg, négy elem mel.  Vé le mé nyem sze rint
a ter ve zé si gya kor lat és prog ram szem lé let együt -
tes ér vé nye sí té sé vel mo dell je to vább fej leszt he -
tõ.  To vább fej lesz tett mo del le met az 1.  áb ra

1. ábra 
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szem lél tet i.  A 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ra vo -
nat ko zó ko hé zi ós po li ti ka re form ját („re gi o ná -
lis ver seny ké pes ség”) Iván (2007) úgy ér té ke li,
hogy az el sõ sor ban a ré gi tag ál lam ok 1.  cél ki tû -
zés alól ki ke rü lõ ré gi ó i nak és a 2.  cél ki tû zés alá
tar to zó ré gi ók nak az ér de ke it szol gál ja.  Az
ICEG Eu ró pai Köz pont (2005) ál tal ké szí tett
ta nul mány ban a kis tér sé gek ab szorp ci ós
képességét3 az adott sá gok, a prog ra mok cél -
rend sze re, a szer ve ze ti ka pa ci tá sok és a pénz -
ügyi for rá sok – mint té nye zõk – al kot ják.  A té -
nye zõk ös  sze füg gés rend sze rét a 2.  áb ra szem -
lél te ti.
Az uni ós tá mo ga tá si rend szer ér té ke lé sé nek

fon tos jel lem zõ je, hogy az el ér ni kí vánt ered -
mé nyek re és ha tá sok ra kon cent rál.  (Vö rös,
2004) Ér té ke lé si mód sze rét te kint ve egy át fo gó
ér té ke lé si rend szer, amely ben fon tos sze re pe
van a prog ram in put-out put szem pon tú ér té ke -
lé sé nek és a prog ram ered mé nyek tár sa dal mi-
gaz da sá gi kör nye zet re gya ko rolt ha tás elem zé -
sé nek.  Az OECD (2009) ta nul má nyá ban a re -
gi o ná lis fej lesz té si prog ra mok ér té ke lé se mint
pénz ügyi és ad mi niszt ra tív el len õr zés je le nik

meg, az az te vé keny ség ként ke rül ér tel me zés re.
Az uni ós struk tu rá lis tá mo ga tá sok el nye ré sé -
hez re le váns pro jek tek szük sé ge sek, fo gal maz
Vö rös (2004) mun ká já ban.  Ezt a re le van ci át
Anvar – Gubicza – Tóth (2009) a pá lyá za ti for -
rás ból meg va ló su ló pro jek tek nél mint a be avat -
ko zá si stra té gi á hoz il lesz ke dõ jel lem zõt ha tá -
roz za meg.  Ér tel me zé sük ben az in do kolt pro -
jekt már nem csak a pá lyá za ti in téz ke dés hez,
ha nem et tõl ma ga sabb szin tû te rü let hez a be -
avat ko zá si stra té gi á hoz il lesz ke dik.  Te hát a pá -
lyá za ti for rás ból meg va ló su ló fej lesz té sek kö -
zép pont já ban a pro jekt áll.
A pro jekt nem más, mint „egy terv”, ame lyet

lé nye gé ben a fel té te lek ös  szes sé gé nek egy sze ri -
sé ge jel le mez.  (Pa ta ki – Se bes tyén – Pádár,
2009) A fo gal mi ér tel me zés lé nye ges ele me,
hogy a pro jekt tel cé lo kat érünk el, idõ be li, fi -
nan ci á lis, sze mé lyi és egyéb kor lá to zás mel lett.
Ezt a meg ál la pí tást fo gad ja el Vö rös (2004) a
pro jekt te vé keny sé gé re vo nat ko zó „egy sze ri és
komp lex fel adat” ki egé szí tés sel.  Nem zet kö zi
iro dal mak alap ján „a pro jekt te vé keny ség so ro -
zat, amely vi lá gos fej lesz té si cé lok adott in ter -
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val lu mon be lül és adott költ ség ve tés mel let ti
vég re haj tá sát cé loz za.” (CEC, 2002) Szentirmai
(2007) a pro jek tet az ISO 8402 szab vány alap -
ján ér tel me zi.  Az ér tel me zés tel jes mér ték ben a
pro jekt cik lus-me nedzs ment (a to váb bi ak ban:
PCM) mód szer ta na alap ján meg fo gal ma zott.
Kõ vá gó (2006) sze rint a pro jekt a „tá mo ga tá sok
leg ki sebb ele me, azok az esz kö zök (be ru há zá -
sok, szol gál ta tá sok), ame lyek hoz zá já rul nak a
szé le sebb kö zös ség ál tal ki je lölt kö zép- vagy
hos  szú tá von meg va ló su ló cél el éré sé hez.” A
PCM rend szer szem lé le tû mód szer tant az Eu ró -
pai Bi zott ság dön té se ér tel mé ben uni ós szin ten
az 1990-es évek ele jén kezd ték al kal maz ni.  Vö -
rös (2004) úgy vé li, hogy az uni ós in téz mény -
rend szer ben a mód szer al kal ma zá sa egy „ön ta -
nu lá si fo lya mat”, en nek kö vet kez té ben hoz zá já -
rul a tá mo ga tá sok ter ve zé si és ki he lye zé si ha té -
kony sá gá nak nö ve lé sé hez.
A pá lyá za ti for rás ból meg va ló su ló pro jek tek

ér té ke lé si mód sze rei a „pá lyá za ti pro jek tek”
élet cik lu sá nak sza ka szai alap ján ha tá roz ha tó
meg a leg pon to sab ban.  A pá lyá za ti dön tés
meg ho za ta la so rán a pá lyá zók nak ér kez te té si,

be fo gad ha tó sá gi és tá mo gat ha tó sá gi kri té ri u -
mok nak kell meg fe lel ni ük.  A pá lyá za ti pro jekt
tel je sít mé nyé nek mé ré se; a struk tu rá lis ala pok -
ra vo nat ko zó EK-ren de let rög zí ti a pro jek tek
in di ká to ra i ra vo nat ko zó elõ írá so kat.  A mo ni -
tor ing és ér té ke lés in di ká to rok fõ cso port jai:
ho zam mu ta tók, ered mény mu ta tók, ha tás mu ta -
tók, ame lyek hez a be avat ko zá si cél te rü le te ket
is hoz zá ren de lik.  (CEC, 2000)

célKItûzés

A pub li ká ció leg fõbb cél ja az uni ós for rás fel -
hasz ná lás ma gyar or szá gi tér sé gi gya kor la tá nak
elem zé se, prak ti kus szem lé le tû vizs gá la ta, ér té -
ke lé se, mi nõ sí té se.  Konk rét cél ként fo gal maz -
ha tó meg sze kun der ada to kon ala pu ló sta tisz ti -
kai elem zés, a pá lyá za ti szer ke zet kap cso la ti
szo ros sá gi szem pon tú vizs gá la ta, va la mint pri -
mer ku ta tás alap ján az uni ós for rá sok be vo ná si
és pro jekt ter ve zé si gya kor la tá nak fel tér ké pe zé -
se.  A cél ki tû zé se i met cél rend szer be fog lal tan a
3.  áb ra szem lél te ti.  Ku ta tá som mal sze ret nék

3. ábra 
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hoz zá já rul ni az uni ós for rá sok fel hasz ná lá si
gya kor la tá nak fel tér ké pe zé sé hez, fi gye lem be
ve he tõ ered mé nyek kel szol gál ni a te rü le ti/tér -
sé gi ter ve zés jö võ be ni te vé keny sé ge i hez, az
uni ós pá lyá za ti rend szer fej lesz té sé hez.

MódszeR

Az al kal ma zott mód szer tan kö zép pont já ban a
kis tér sé gek és pro jekt gaz dák pro jekt fej lesz té si és
uni ós for rás be vo ná si te vé keny sé gé nek komp lex
elem zé se áll.  Em pi ri kus elem zé sem sze kun der és
pri mer ku ta tás ból áll, te rü le ti ha tá lya mind két
eset ben Za la me gye sta tisz ti kai kis tér sé ge i nek
szint je.  Ku ta tá si cél ja im és a vizs gá la ti mód sze -
rek ös  sze kap cso lá sát az 1.  táb lá zat ban mu ta tom
be, amely ben meg ha tá ro zom az in for má ci ók for -
rá sát és az al kal ma zott sta tisz ti kai mód sze re ket.
A ku ta tás tár gya alap ján az idõ tá vot 2004.  má jus
– 2006 és 2007 – 2010.  de cem ber 31.  kö zöt ti idõ -
szak ok ban ha tá roz tam meg.

Sze kun der ku ta tá som ke re té ben a tá mo ga -
tott pro jek tek rõl rend sze re zett Ex cel adat bá -
zist hoz tam lét re a ki lenc kis tér ség re ve tí tet ten.
Az adat bá zist sta tisz ti kai mód sze rek kel dol -
goz tam fel, amely ben a tá mo ga tá sok gaz da sá gi
és kis tér sé gek sze rin ti meg osz lá sát vizs gál tam.
Ku ta tá so mat két nagy te rü let re fó ku szál tam,

ame lyek rend sze rét a 4.  áb rá ban mu ta tom be.
Mély in ter jú mód sze ré vel vizs gál tam a kis tér sé -
gi szin tû stra té gai al ko tá si el ve ket, a pá lyá za ti
for rás be vo ná si te vé keny sé get, PCM-mód-
szerek al kal ma zá sá nak gya kor la tát, a fó ku szált
fej lesz té si cél te rü le te ket, a pá lyá za ti ak ti vi tás
te rü le ti kon cent rá ló dás oka it.  Pri mer ku ta tá -
som má sik pil lé re rep re zen ta tív min ta vé te li el -
já rá son ala pu ló vizs gá lat.  A min ta vé te li el já rás
so rán a so ka ság (tá mo ga tott pro jek tek) meg -
kér de zé si ará nyát 5 szá za lék ban ha tá roz tam
meg.  A pri mer ku ta tás min ta vé te li el já rá sát a 
2.  táb lá zat szem lél te ti.  A kér dõ ívek le kér de zé -
sét sze mé lyes és te le fo nos meg kér de zés for má -
já ban vé gez tem.

1.  táblázat

KutAtási céloK és AlKAlmAzott módszereK

Forrás: sajátszerkesztés
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4. ábra 

A primer KutAtás módszertAnA

Forrás: sajátszerkesztéssajtos-Mitev(2007)11–21.oldalalapján

2. táblázat

A mintA elemszámánAK meghAtározásA
K

Kistérségek támogatott Kistérségi minta támogatott Kistérségi minta
projektek arány elemszáma projektek arány elemszáma

nft kistérségen- Úmft kistérségen-
(db) (%) ként (db) (db) (%) ként (db)

Keszthelyi 37 4,91 2 137 13,56 7

Hévizi 22 2,92 1 54 5,35 3

lenti 84 11,16 4 59 5,84 3

letenyei 36 4,78 2 39 3,86 2

Nagykanizsai 89 11,82 4 238 23,56 12

Pacsai 44 5,84 2 24 2,38 1

zalaegerszegi 362 48,07 18 336 33,27 17

zalakarosi 25 3,32 1 54 5,35 3

zalaszentgróti 54 7,17 3 69 6,83 3

Összesen 753 100,00 38 1010 100,00 51

A minta sokaságon belüli aránya: 5%

Forrás: sajátszerkesztéskutatásiadatbázisalapján
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eRedMéNyeK

Az EU-csatlakozást követõen a gaz da ság- és
te rü let fej lesz tés tá mo ga tá si szer ke ze te je len -
tõ sen át ala kult Ma gyar or szá gon.  Az uni ós tá -
mo ga tá sok ko ráb ban ki vál tot tak gaz da ság po -
li ti kai ál la mi tá mo ga tá so kat, va la mint az uni -
ós tá mo ga tá sok nak kö szön he tõ en je len tõ sen
meg nõtt a te rü let fej lesz té si cé lú tá mo ga tá sok
ös  sze ge.  Az uni ós tá mo ga tá sok szer ke ze te a
jog sza bály ok nak meg fe le lõ en – a GDP 75
szá za lé kos szint jét el nem érõ be avat ko zá si
te rü let – egy ér tel mû en a te rü let fej lesz tés cél -
ja it szol gál ja.  
A pá lyá za ti si ke res ség axi ó má ja ként fo gal -

maz ha tó meg, hogy tá mo ga tás ak kor nyer he tõ,
ha ah hoz pá lyá za tot nyúj tunk be.  Az axi ó ma
iga zo lá sa ér de ké ben az NFT- és ÚMFT-
pályázatok4 adat bá zi sát le szûr tem és az ered -
mé nyek alap ján a kö vet ke zõ meg ál la pí tá so kat
fo gal ma zom meg.
Az NFT idõ sza ká ban a be nyúj tott és tá mo -

ga tott pá lyá za tok szá ma kö zött a kor re lá ci ós
együtt ha tó val igen szo ros po zi tív kap cso la tot
mér tem.  A mu ta tó ér té ke: 0,982846.
Az ÚMFT idõ sza ká ban is igen szo ros kap -

cso la tot mu tat a kor re lá ci ós együtt ha tó val szá -
mí tott ér ték (0,994874).  Ér de kes sa já tos ság,
hogy a 2007 szep tem be ré ben lét re jött új sta -
tisz ti kai kis tér sé gek nél (Keszt he lyi és Hé ví zi
kis tér ség) élén kebb pá lyá za ti ak ti vi tás ta pasz -
tal ha tó és eh hez ma ga sabb ér té kû el nyert tá mo -
ga tás is pá ro sul.

A tá mo ga tás mér té ké nek vizs gá la ta
kis tér sé gi szin ten

A tá mo ga tá sok mér té ke je len tõ sen hoz zá já rul a
te le pü lés, tér ség fej lõ dé sé hez.  A te rü let fej lesz -
tés szem pont já ból ki emelt te rü let a hát rá nyos
hely zet, a ked vez mé nye zett tér sé gi be so ro lás.
A két idõ szak ös  sze ha son lí tá sa so rán a kö vet -
ke zõ meg ál la pí tá sok fo gal maz ha tók meg.  

4A be nyúj tott pá lyá za tok te kin te té ben a
me gye nyolc kis tér sé gé ben nö ve ke dett a pá lyá -
za ti ak ti vi tás, az át la gos nö ve ke dés mér té ke
41,38 szá za lé kos, míg egy kis tér ség nél (Pacsai)
a pá lyá za ti ak ti vi tás te rén vis  sza esés ta pasz tal -
ha tó.  Vé le mé nyem sze rint a csök ke nõ pá lyá za -
ti ak ti vi tás az új kis tér sé gi stá tus  szal és az ala -
csony fej lett ség gel ma gya ráz ha tó.  Az az az el -
ma ra dott ság, fej let len ség, ma gas mun ka nél kü li -
ség ele ve nem ge ne rált e tér sé gek ben pá lyá za ti
ér dek lõ dést, for rás be vo ná si ked vet.

4Az egy pro jekt re ju tó tá mo ga tás je len tõs
mér ték ben nö ve ke dett.  Az NFT idõ sza ká hoz
ké pest az ér ték 6,3-sze re sé re nõtt.

4Ki emel ke dõ en ma gas a egy fõ re ju tó tá mo -
ga tá si ér ték nö ve ke dé se a Hé ví zi (71-sze res) és
Keszt he lyi (18-szo ros) kis tér ség ben.  2007-ben
ez a két kis tér ség vált szét, s ezt kö ve tõ en je len -
tõ sen nö vel ték pá lyá za ti ak ti vi tá su kat.  Az
ÚMFT idõ sza ká ban egy ér tel mû en lát szik,
hogy az 1000 fõs lé lek szám alat ti te le pü lé sek nél
szin te csak a NYDOP5 in téz ke dé sé re nyúj tot -
tak be a te le pü lé si ön kor mány zat ok pá lyá za to -
kat, va la mint több éve vál lal ko zá si te vé keny sé -
get foly ta tó vál lal ko zá sok va ló sí tot tak meg
GOP-programok6 ál tal fi nan szí ro zott vál lal ko -
zás fej lesz té si te vé keny sé ge ket.

A tá mo ga tott uni ós pro jek tek szá má nak
és az át la gos tá mo ga tás mér té ké nek
vizs gá la ta kis tér sé gi szin ten

A tá mo ga tá sok mér té ke je len tõ sen hoz zá já rul a
te le pü lés, a tér ség fej lõ dé sé hez.  A tá mo ga tá sok
el nye ré se so rán fon tos té nye zõ a te le pü lé si és
tér sé gi jel lem zõ.  2004–2006 kö zöt ti idõ szak -
ban, a kis tér sé gek ben a meg ítélt tá mo ga tá sok
93–99 szá za lé kát hasz nál ták fel a pá lyá zók.  
A ki fi ze té si arány 96,28 szá za lé kos.  Az egyes
kis tér sé gek ben az át lag hoz ké pest 1,49 szá za -
lék kal tér el (szó ró dik) a ki fi ze té si ér ték az át -
lag tól.  Az egy fõ re ju tó tá mo ga tá sok nál ki ug -
ró an ma gas a tá mo ga tá si ér ték két kis tér ség ben
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(Len ti és Za la eger szeg).  A te rü let fej lesz té si
szem pont ból ked vez mé nye zett kis tér sé gek
(Letenye, Pacsa, Zalakaros, Zalaszentgrót)
szint jé re ér ke zõ tá mo ga tá si ér té kek alat ta ma -
rad nak a kis tér sé gi át lag nak.  Ez alap ján ar ra kö -
vet kez te tek, hogy az ala csony fej lett sé gi szint
ele ve nem ge ne rált pá lyá za ti haj lan dó sá got, va -
la mint a tõ ke sze gény pro jekt gaz dák a sa ját erõt
igény lõ pá lyá za ti tá mo ga tá so kat nem tud ták el -
ér ni.  
Az ÚMFT vizs gált idõ sza ká ban a meg ítélt

tá mo ga tá sok ki fi ze té si ará nya 31 szá za lé kos, a
kis tér sé gi át lag 44 szá za lé kos.  A nagy pro jek te -
ket meg va ló sí tó te le pü lé sek nél a ki fi ze té si ér -
ték mes  sze az át lag alatt van.  A meg ítélt egy fõ -
re ju tó tá mo ga tá si ér ték két kis tér ség nél, Len ti,
Letenye, je len tõ sen alat ta ma rad a kis tér sé gi át -
la gos ér ték nek.  (Lásd 5.  és 6.  áb ra)

A tá mo ga tá sok te rü le ti el osz lá sá nak
vizs gá la ta Za la me gye sta tisz ti kai 
kis tér sé ge i ben

Az uni ós csat la ko zást kö ve tõ en Ma gyar or szá -
gon a kis tér sé gek szint jén a leg ál ta lá no sabb te -
vé keny ség a kö zös for rás szer zés, a fej lesz té si
te vé keny sé gek ko or di ná ci ó ja, fi gye lem be vé ve
a ha té kony sá gi el ve ket, cél ként meg ha tá roz va a
gaz da sá gi fej lõ dés elõ se gí té sét, a te rü le ti ki -
egyen lí tés el vé nek ér vé nye sü lé sét, az élet mi -
nõ ség ja vu lá sát.  A tá mo ga tott pá lyá za tok me -
gyei szin tû meg osz lá sát a 7. és 8. áb ra szem lél -
te ti.  A tá mo ga tott pá lyá za tok bel sõ ará nya it
vizs gál va meg ál la pít ha tó, hogy az ÚMFT idõ -
sza ká ban a Nagy ka ni zsai kis tér ség pro jekt gaz -
dái je len tõs si ke re ket ér ték el a tá mo ga tá sok
te rén.  A ked vez mé nye zett tér sé gek ben a tá -
mo ga tott pá lyá za tok ará nya a Letenyei és
Pacsai kis tér ség ben csök kent, míg a Zalakarosi
és Zalaszentgróti kis tér ség ben emel ke dett
(lásd 9. és 10. áb ra).
Az el nyert tá mo ga tá sok ös  sze ge és a nyer tes

te le pü lé sek lé lek szá ma alap ján meg ha tá ro zott

mi nõ sé gi ka te gó ri ák kö zött igen szo ros kap cso -
lat áll fenn.  A H szo ros sá gi mé rõ szám ér té ke az
NFT idõ sza ká ban 0,82, míg az ÚMFT idõ sza -
ká ban 0,87 ér té ket mu tat.  Az NFT idõ sza ká ban
a Pearson-féle kor re lá ci ós együtt ha tó val nem
mu tat ha tó ki kap cso la ti szo ros ság a komp lex
mu ta tó ér té ke és az el nyert tá mo ga tá sok kö -
zött, (11.  áb ra) vi szont az ÚMFT idõ sza ká ban
szo ros kap cso lat van a komp lex mu ta tó ér té ke
és a tá mo ga tá si ér ték kö zött.  (Pearson-mutató
ér té ke: 0,685779944) A 2007–2010 kö zöt ti idõ -
szak ban nö ve ke dett a kon zor ci u mi part ner ség -
ben be nyúj tott pá lyá za tok szá ma.  Meg fi gye lé -
sem, hogy az együtt mû kö dé sek alap ját egy részt
gaz da sá gi ér de kek, más részt tör té nel mi ha gyo -
má nyok ad ják, nem a te rü le ti be so ro lás.  

Az uni ós tá mo ga tá sok ope ra tív 
prog ra mok sze rin ti szer ke ze té nek
vizs gá la ta Za la me gye kis tér sé ge i ben

A tá mo ga tá sok Ope ra tív Prog ra mok sze rin ti
vizs gá la ta azért kulcs fon tos sá gú, mert a vizs gá -
lat ered mé nye ként meg ha tá roz ha tó, hogy a tá -
mo ga tott pro jek tek mi lyen szer ke zet ben ge ne -
rá lód tak, mi lyen tár sa dal mi prob lé ma ke ze lé sét
cé loz ták, ho gyan já rul tak hoz zá a te rü le ti ki -
egyen lí tés mér té ké hez.

A Hé ví zi kis tér ség ben a „Tó” gyógytu-
risztikai köz pont és kör nyé ké nek komp lex fej -
lesz té se a tá mo ga tott kis tér sé gi pro jek tek meg -
ha tá ro zó ele me, mind két idõ szak ban.  Az
ÚMFT idõ sza ká ban fon tos cél ként je lent meg
a tér ség köz le ke dé si inf rast ruk tú rá já nak fej -
lesz té se, a köz út há ló zat fel újí tá sa, a köz le ke -
dés ben az au tó pá lya-el érés biz to sí tá sa.  Az
2007-tõl önál ló so dott kis tér ség az ÚMFT idõ -
sza ká ban az or szá gos át lag 94,3 szá za lé kát tud -
ta si ke res pá lyá za tok kal el ér ni.

A Keszt he lyi kis tér ség ben a fej lesz tés kö -
zép pont já ban a Ba la ton és tér sé gé nek fej lesz té -
se áll, az NFT idõ sza ká ban a tér ség komp lex
fej lesz té se, egy más ra épü lõ tu risz ti kai pro jek -
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5. ábra

nft- és Úmft-pályázAtoK támogAtási és Kifizetési értéKei

Forrás: sajátszerkesztés

6. ábra

Az nft és Úmft megítélt támogAtásAi

Forrás: sajátszerkesztés
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7. ábra

támogAtott nft-pályázAtoK számánAK megoszlásA zAlA megye stAtisztiKAi
Kistérségeiben

Forrás: sajátszerkesztés

8 ábra

támogAtott Úmft-pályázAtoK számánAK megoszlásA zAlA megye stAtisztiKAi
Kistérségeiben

Forrás: sajátszerkesztés
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9. ábra

megítélt nft-támogAtásoK megoszlásA zAlA megye Kistérségeiben

Forrás: sajátszerkesztés

10. ábra

megítélt Úmft-támogAtásoK megoszlásA zAlA megye Kistérségeiben

Forrás: sajátszerkesztés
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tek tá mo ga tá sa va ló sult meg a ROP (Re gi o ná -
lis Ope ra tív Prog ra mok) in téz ke dé se i bõl.  Az
ÚMFT idõ sza ká ban – ha son ló an a Hé ví zi tér -
ség hez – az út há ló zat fej lesz té se áll a kö zép -
pont ban.  Len ti kis tér ség ben a tá ji adott sá gok -
ból és ha gyo má nyok ból ere dõ en meg ha tá ro zó
a tér ség spe ci á lis ide gen for gal ma, kéz mû ipa ra,
gaszt ro nó mi ai és ag rár ter mék-struk tú rá ja.  Az
NFT idõ sza ká ban az AVOP-forrásokkal7 e te -
rü le te ken va ló sul tak meg fej lesz té sek.  A ko -
ráb bi tu risz ti kai fej lesz té sek és a ma gyar–szlo -
vén ha tár mi att 2007–2013 kö zött ki emelt fon -
tos sá gú nak te kint he tõ a köz út há ló zat fej lesz té -
se, ame lyet a KÖZOP-programban8 meg ítélt
je len tõs mér té kû tá mo ga tás szol gál.  A
NYDOP-ban meg ítélt tá mo ga tá sok a ter mál tu -
risz ti kai cé lo kat és a fa lu si tu risz ti ká hoz kap -
cso ló dó inf rast ruk tú ra (ke rék pár utak) fej lesz -
té sét szol gál ja.  A Letenyei kis tér ség a köz tu -
dat ba „Za la Zöld Szí ve” el ne ve zés sel vo nult be.
2004–2007 idõ sza ká ban a tá mo ga tá sok leg na -

gyobb arány ban a vi dék fej lesz té si in téz ke dés -
hez kap cso lód nak.  Az ön kor mány zat ok és a
vál lal ko zá sok fej lesz té sei az ala csony hoz zá -
adott ér ték kel bí ró ter mé kek hez kap cso lód tak.
A 2007-tõl meg va ló sult pro jek tek egy részt az
ökoturisztikai cé lo kat szol gál ták, más részt a
köz le ke dé si inf rast ruk tú ra fej lesz té sé re ér ke zõ
for rá sok is rend kí vül meg ha tá ro zók.  A Nagy -
ka ni zsai kis tér ség nek je len tõ sen ja vult köz le ke -
dés-föld raj zi po zí ci ó ja, je len tõs inf rast ruk tu rá -
lis fej lesz tés va ló sult meg a tér ség ben.  Új lo -
gisz ti kai köz pont jött lét re, tá mo ga tá sok ré vén
erõ söd tek a meg ha tá ro zó bú tor ipa ri vál lal ko zá -
sok.  Az ÚMFT idõ sza ká ban a tér ség, épít ve
adott sá ga i ra ki emel ten ke zel te a meg úju ló
ener gi ák hasz no sí tá sát, ezt leg in kább a 35 szá -
za lé kos KEOP-pályázati arány is bi zo nyít ja.
A Pacsai kis tér ség 2007-tõl jött lét re te le pü -

lé sek kez de mé nye zé sé re.  A la kos ság szám alap -
ján a me gye leg ki sebb tér sé ge.  Az ÚMFT idõ -
sza ká ban több, alul ról jö võ kez de mé nye zés is

11. ábra

Az nft- és Úmft-támogAtásoK településnAgyság szerinti megoszlásA

Forrás: sajátszerkesztés
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tá mo ga tás ban ré sze sült, a tér ség nonprofit
szer ve ze te i nek pro jekt jei ré vén el sõ sor ban a
tér ség tár sa dal mi prob lé má it ke zel ték.  A tér -
ség be ér ke zõ tá mo ga tás össz ér té ke je len tõ sen
alat ta ma rad az or szá gos át lag nak.
A Za la eger sze gi kis tér ség a leg több te le pü -

lést tö mö rí ti, a leg na gyobb la kos ság szá mú tér -
ség.  Vizs gá la tom alap ján meg ál la pít ha tó, hogy
pá lyá za ti ak ti vi tás te rén a leg meg ha tá ro zóbb
tér ség.  2004-tõl a kis tér ség ben ki emelt tá mo -
ga tá si te rü let volt a hu mán erõ for rás-fej lesz tés,
meg lá tá som sze rint azért, mert a leg több kép -
zõ tér sé gi szék hel  lyel ren del kez ve va ló sí tot ta
meg a té má ban nyer tes pá lyá za tát.  2007-tõl a
me gye szék hely stra té gi á já ban el sõ sor ban a
vál lal ko zás fej lesz tés ke rült a kö zép pont ba.
Eh hez kap cso ló dik több GOP-os (Gaz da ság -
fej lesz té si Ope ra tív Prog ram) és NYDOP-os
meg va ló sult pro jekt a bú tor ipa ri ága zat ban.  
A tér ség be ér ke zõ for rá sok nagy sá gát jól
szem lél te ti az a tény, hogy az NFT idõ sza ká ban
az or szá gos át lag hoz ké pest a tá mo ga tá sok
30,82 szá za lék kal ha lad ták meg az or szá gos át -
lag ér té ket.  Az ÚMFT idõ sza ká ban pe dig az
or szá gos át lag több mint két és fél sze re sét érõ
tá mo ga tás ér ke zett a tér ség be, el sõ sor ban a
me gye szék hely re.
A Zalakarosi kis tér ség szin tén 2007-ben lett

önál ló funk ci o ná lis kis tér ség.  Mind két idõ -
szak ban a tá mo ga tá sok leg fõbb cél te rü le te a tu -
risz ti kai fej lesz tés, a gyógyturizmus és a fa lu si
tu risz ti ka fej lesz té se.  Vé le mé nyem sze rint a
tér ség el ma ra dott sá gát és tár sa dal mi prob lé má -
it ke zel ték a HEFOP-9 és TÁMOP-10pro jek tek
a tér ség ben.  Az or szá gos át lag hoz mér ten a
kis tér ség be ér ke zõ tá mo ga tá sok az or szá gos ér -
ték 16–17 szá za lé kát tet ték ki.
A Zalaszentgróti kis tér ség je len tõs me zõ gaz -

da sá gi ter me lé si ha gyo má nyok kal ren del ke zik.
A szõ lé szet hez-bo rá szat hoz, az al ma ter mesz -
tés hez kap cso ló dik az AVOP-os pro jek tek je -
len tõs ré sze.  A ter mál kincs re épü lõ tu risz ti ka
fej lesz té se ki emelt cél ja a tér ség nek.  A tá mo ga -
tá so kat a vál lal ko zá sok tech no ló gia fej lesz tés re,

az ön kor mány zat ok pe dig inf rast ruk tú ra-fej -
lesz tés re hasz nál ták fel.  A két idõ szak ban a hu -
mán ka pa ci tá sok fej lesz té se azo nos arányt kép -
vi sel a tá mo ga tá sok ér té ke kö zött.  Ku ta tá si ta -
pasz ta la tom alap ján meg ál la pít ha tó: a ha té kony
mun ka szer ve ze ti mun ka ered mé nye az, hogy az
or szá gos át la got je len tõs mér ték ben meg ha lad ja
a tér ség be ér ke zett tá mo ga tá sok arány ér té ke.

A pá lyá za ti for rás be vo ná si 
te vé keny ség vizs gá la ta mély in ter jú
mód sze ré vel

A me gye ki lenc sta tisz ti kai kis tér sé gi mun ka -
szer ve ze té nek ve ze tõ i vel, mun ka tár sa i val foly -
ta tott mély in ter jús vizs gá la tok alap ján a kö vet -
ke zõ meg ál la pí tá sok fo gal maz ha tók meg.

A stra té gia al ko tás el vei és mód sze rei 
A sta tisz ti kai kis tér sé gek mun ka szer ve ze tei
2004-tõl el sõ sor ban ab ban vol tak ér de kel tek,
hogy mun ka szer ve ze ti struk tú rá ju kat ki ala kít -
sák, a ve lük szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek nek (tár su lá si szer zõ dés be fog lalt) meg fe -
lel je nek.  A kis tér sé gi mun ka szer ve ze ti struk tú -
rát 2007 szep tem be ré ben szer vez ték át.  Az ezt
meg elõ zõ idõ sza kot bel sõ fe szült sé gek kel te lí -
tett nek mi nõ sí tet te mind a Keszt he lyi, mind 
a Hé ví zi kis tér ség kép vi se lõ je.  Sze ren csés nek
tar tot ták a me gyé ben a meg ha tá ro zó erõ po zí ci -
ó val ren del ke zõ vá ro sok (Keszt hely és Hé víz)
kü lön kis tér ség be tör té nõ szét vá lá sát.  
A pro jek tek ter ve zé se so rán szin te min den

kis tér ség meg ala po zott ter ve zést foly tat, a stra -
té gia al ko tás so rán a leg in kább meg ha tá ro zó
mód sze re ket al kal maz za: SWOT-analízis,11

prob lé ma fa – cél fa.  A stra té gai prog ra mok idõ -
táv ja min den kis tér ség nél meg egye zik az uni ós
költ ség ve té si cik lus sal.  A stra té gi ai prog ram -
hoz 6 kis tér ség ben ké szült Kis tér sé gi In teg rált
Pro jekt cso mag is.  Az in ter jú vá la szok alap ján
ké szí tett kis tér sé gi stra té gia al ko tás lo gi ká ját az
12.  áb ra szem lél te ti.
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A kis tér sé gi szin tû pá lyá za ti for rás be vo nás
kis tér sé gi gya kor la ta
A mun ka szer ve ze tek ve ze tõi tér sé ge ik cél ja it a
me gye te le pü lés szer ke ze té nek – ap ró fal vas
szer ke zet – irá nyá ból kö ze lí tik.  A meg kér de -
zet tek ki emel ték, hogy a tér ség né pes ség meg -
tar tó ere jé nek erõ sí té sét kí ván ják el ér ni a szo ci -
á lis el lá tó rend szer ki szé le sí té sé vel, az inf rast -
ruk tú ra-fej lesz tés sel.  A kis tér sé gek a pro jek -
tek ge ne rá lá sá ra el té rõ mód sze re ket al kal maz -
nak, de ami kö zös az a mun ka szer ve zet tag ja i -
nak kap cso la ti tõ ké je.  Ezen a té ren ki emel ke -
dõ Zalaszentgrót kis tér ség ben a Za lai Fal va -
kért Egye sü let ve ze tõ jé nek sze re pe, va la mint
az el kö te le zett pol gár mes te rek be vo ná sa a
pro jekt ge ne rá lás fo lya ma tá ba.  A pro jek tek
ter ve zé se so rán erõs part ner sé gi együtt mû kö -
dést kez de mé nyez nek.  A pro jek tek ge ne rá lá sa
ér de ké ben workshopokat, tá jé koz ta tó kat, te -
ma ti kus kon fe ren ci á kat tar ta nak az érin tet tek

be vo ná sá val.  Min den kis tér ség kép vi se lõ je a
pro jek tek meg va ló sí tá sá nak leg fõbb kor lá to zó
té nye zõ jé nek a for rás hi ányt je löl te meg.  Sa ját
erõ hi á nyá ban a part ner sé gi együtt mû kö dé sek
ke re té ben új part ne rek be vo ná sá val pró bál ják
a for rás hi ányt mér sé kel ni.  A meg va ló sí tan dó
pro jek tek rõl a tá mo ga tá si szem pont ok és a 
sa ját erõ függ vé nyé ben dön te nek.  A ki sebb
te le pü lé sek, fal vak pá lyá za ti si ke res sé ge el sõ -
sor ban a he lyi ci vil szer ve zõ dé sek nek kö -
szön he tõ.  De an nak a vé le mény nek is te ret
kell ad ni, amely az ala csony lé lek szá mú te le -
pü lé sek pá lyá za ti ak ti vi tá sa kap csán ke rült
meg fo gal ma zás ra.  „A szom széd vár ban van
fej lesz tés, le gyen ne künk” elv vel ír ha tó le.  Ez
bel sõ el len té tet szül a tár su lás mun ká já ban.
Vé le mé nyem sze rint a stra té gi ai gon dol ko dás
és a ma gas szin tû szak mai is me re tek és erõs
part ner sé gi kap cso la tok az alap jai a tér sé gek
pá lyá za ti si ke res sé gé nek.  

12. ábra

KistérségeK strAtégiAAlKotási logiKájA

Forrás: sajátszerkesztésmélyinterjúválaszokalapján
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A pá lyá zók kér dõ íves ku ta tá sá nak 
ered mé nye

A 2004–2006 kö zöt ti idõ szak ban a ki vá lasz tott
pro jek tek 82 szá za lé kát tet ték ki az egy for du lós
pro jek tek, míg a 2007–2010 kö zöt ti idõ szak ban
ez az arány csak 67 szá za lé kos.  A be ru há zás jel -
le gû pro jek tek mind két idõ szak ban 60 szá za lé -
kos arányt kép vi sel nek a vizs gá lat ban.

A pá lyá za tok elõ é le te kér dés kör vizs gá la ta
A két idõ szak ada ta i nak ös  sze ha son lí tó elem -
zé se alap ján a pro jekt szem lé let té ma kör ében a
kö vet ke zõ meg ál la pí tá so kat te szem.  

4Az NFT idõ sza ká ban a pá lyá zók 71 szá za lé -
ka, az ÚMFT idõ sza ká ban 67 szá za lé ka a pá lyá zat
ké szí té se so rán ál lí tot ta ös  sze azt a pro jekt ter vet,
amely meg fe lelt a tá mo ga tá si kö ve tel mé nyek nek.

4A pro jekt ter vek je len lé te a be ru há zá si tí pu -
sú pá lyá za tok nál gya ko ribb.  A két idõ szak ban a
vizs gált pá lyá za tok szá má nak együt te sen 82,14
szá za lé ka.  A ma gas arány el sõ sor ban a pá lyá za -
ti kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lés sel ma gya -
ráz ha tó.

4A pro jekt ter vek pá lyá za ti szám hoz vi szo -
nyí tott ér té ke 31,46 szá za lék.  Ez igen ala csony -
nak te kint he tõ.  Vé le mé nyem sze rint ez az 
ala csony ér ték iga zol ja, hogy ha zánk ban a pro -
jekt szem lé let még nem ter jedt el.  Az el sõ fej -
lesz té si terv idõ sza ká ban a pro jekt terv vel ren -
del ke zõ szer ve ze tek te vé keny sé gé ben az egy
pro jekt re ju tó ter ve zé si mód szer ér té ke: 1,74.
Az ÚMFT idõ sza ká ban ez az ér ték ki csit ja -
vult, de nem éri el a ket tõt.

4A két idõ szak ban a pro jekt ter ve zé si mód -
sze rek szá ma nö ve ke dett.  A nö ve ke dés 48,48
szá za lé kos.  Ez egy ér tel mû en ar ra utal, hogy
élén kü lés ta pasz tal ha tó a ter ve zé si mód sze rek
al kal ma zá sa te rén.

A pá lyá zat ké szí tés fo lya ma ta kér dés kör
elem zé se
A pá lyá za tok szak sze rû el ké szí té se kul csa a si -
ke res ség nek.  

Kér dõ íves ku ta tá som mal azt iga zol tam, hogy
a vizs gált pro jek tek nél a pá lyá zók a ta nu lá si fo -
lya mat ered mé nye ként egy re in kább sa ját hu -
mán  erõ for rá sa ik ka pa ci tá sa it hasz nál va önál ló -
an vagy kül sõ te rü le ti szak ér tõk be vo ná sá val
ké szí tik a pá lyá za ti do ku men tá ci ó kat.  A vizs -
gált pá lyá za tok ilyen szem pon tú ered mé nye it a
13.  áb ra szem lél te ti.
A vizs gá la tom fon tos ele me volt, hogy a pá -

lyá zók vé le mé nye alap ján fel mér jem, mely té -
nye zõk töl te nek be fon tos sze re pet a pá lyá za ti
dön tés meg ho za ta lá ban.  A két idõ szak ered -
mé nye kö zött el té rés alig ta pasz tal ha tó, az ér -
té ke ket a Pók há ló-di ag ram mal (lásd 14.  áb ra)
szem lél te tem.  Meg ál la pít ha tó, hogy a pá lyá zók
rend kí vül ra ci o ná li san gon dol kod tak, hi szen el -
sõ hely re ke rült a tá mo ga tá si in ten zi tá si ér ték
mind két idõ szak ban.  Az áb ra jól szem lél te ti,
hogy az ÚMFT idõ sza ká ban már nem csak a
pénz ügyi tá mo ga tás fon tos a szer ve ze tek szá -
má ra, ha nem meg je len nek a stra té gi ai szem lé let
(cé lok il lesz ke dé se) ele mei is, va la mint a hosz -
 szú tá vú gon dol ko dás is (fenn tart ha tó ság).  Ar -
ra kö vet kez te tek, hogy a gaz da sá gi sze rep lõk
szint jén – ha kis mér ték ben is – fej lõ dött a pro -
jekt szem lé let.  
A pá lyá zat ké szí tés vé le mé nyem sze rint igen

ös  sze tett fel adat.  Bi zo nyos pá lyá za ti in téz ke -
dé sek nem csak a pá lyá za ti rend szer ben va ló
jár tas sá gát vár ják el a pá lyá zat ké szí tõ jé tõl, ha -
nem a spe ci á lis szak te rü le ti is me re te ket is.  
A ku ta tá som alap ján ké szí tett 3. táb lá zat tel jes
mér ték ben iga zol ja meg ál la pí tá so mat.  Köz -
gaz dász ként szá mom ra a leg szem be tû nõbb
elem, hogy a pá lyá zók szá má ra mind két idõ -
szak ban a pénz ügyi fo lya ma tok hoz kap cso ló -
dó ter ve zés és szá mí tás okoz ta a leg na gyobb
ne héz sé get.

A pá lyá za ti rend szer ér té ke lé se, 
vé le mény ki fej tés
Nyílt kér dés sel vizs gál tam a pá lyá zók pá lyá -
zat ké szí té si ta pasz ta la ta it.  A té ma fon tos sá gát
ab ban lá tom, hogy a ta pasz ta la tok a köz re mû -
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13. ábra

A pályázAtoK KészítéséneK esetei

Forrás: sajátszerkesztésakérdõíveskutatásadatbázisaalapján

14. ábra

pályázAti döntés tényezõi fontossági szempont AlApján

Forrás: sajátszerkesztésakérdõíveskutatásadatbázisaalapján
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kö dõ és irá nyí tó szer vek szá má ra je len te nek
fon tos in for má ci ó kat a rend szer to vább fej lesz -
té se kap csán.  A 4.  táb lá zat ada tai alap ján ösz -
 szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy a pá lyá za ti
rend szer mû kö dé sé nek ta pasz ta la tai tel jes
mér ték ben ma guk ban hor doz zák az irá nyí tó
ha tó sá gi szin tek ta nu lá si fo lya ma tá nak ele me -
it.  A sza bá lyo zott ság, a hu mán  erõ for rás ok
fel ké szült sé ge ki emel ten fon tos a jö võ ben.  
A ki szá mít ha tó ság alap ja a ter ve zés nek, ge ne -
rá ló ele mé vé kell len nie a jö võ be ni pro jek tek -
nek, pá lyá za tok nak.  Vizs gá la tom fon tos té -
nye zõ je volt an nak fel tér ké pe zé se, hogy a pá -
lyá zók nak van nak-e jö võ re irá nyu ló, fej lesz -
tést cél zó öt le tei, ren del kez nek-e pro jekt ter -
vek kel.  Az NFT idõ sza ká ban a vá lasz adók
28,94 szá za lé ka ren del ke zett öt le tek kel, ame -
lyek hez 54,54 szá za lék ban pro jekt terv is tár -
sult.  Az ÚMFT idõ sza ká ban az öt le tek ará nya
33,33 szá za lé kos, vi szont itt sok kal ma ga sabb a
pro jekt ter vek ará nya, ér té ke el éri a 70,58 szá -

za lé kot.  Kö vet ke zés ké pen meg ál la pít ha tó,
hogy a két idõ szak vi szo nyá ban a pro jekt -
szem lé let fej lõ dés nek in dult.  Fon tos ki emel ni,
hogy a vá lasz adók a jö võ ben olyan pro jekt ter -
ve zé si mód sze re ket kí ván nak al kal maz ni, ame -
lyek spe ci á lis is me re te ket igé nyel nek.

KÖvetKeztetéseK

Ha zánk ban a köz igaz ga tás szer ke ze te át ala ku -
lás elõtt áll.  Az át ala kí tás so rán vé le mé nyem
sze rint fon tos szem pont ként kell fi gye lem be
ven ni azt a tényt, hogy a te rü let fej lesz tés –
mint kis tér sé gi funk ció – lét jo go sult sá ga vi tat -
ha tat lan, ered mé nye it a gya kor lat iga zol ja.  Az
új köz igaz ga tá si struk tú ra lo ká lis szint jé nek ki -
ala kí tá sa so rán fon tos nak tar tom a kö vet ke zõ
szem pont ok fi gye lem be vé tel ét: te rü le ti, he lyi
ha gyo má nyok, te le pü lés há ló zat ko or di ná ci ó ja,
köz igaz ga tá si fel ada tok szer ve zé se.

3. táblázat

A pályázAt Készítése során A pályázóK számárA nehézséget oKozó 
tényezõK rAngsorA

tényezõk nft átlagos érték ranghely Úmft átlagos érték ranghely
adatlaponaprojektösszegzõadatokkitöltése 2,27 16. 2,12 16.

apályázóadatainakkitöltése 2,13 17. 1,90 18.

apályázóbemutatása 2,02 18. 1,96 17.

aprojektrészletesbemutatása 2,36 15. 2,24 15.

avárteredményekmeghatározása 2,49 14. 2,43 14.

azindikátorokmegadása 3,49 5. 3,45 3.

aprojektcélcsoportjánakmeghatározása 3,15 8. 3,29 5.

tevékenységekütemezése 2,97 9. 3,02 9.

aprojektköltségvetésénekösszeállítása 3,51 4. 3,41 4.

likviditásitervelkészítése 3,57 2. 3,59 2.

Pénzügyiszámításokelkészítése 3,80 1. 3,80 1.

Kommunikációstervelkészítése 2,70 13. 2,75 13.

fenntarthatóságbemutatása 3,43 7. 3,20 6.

esélyegyenlõségiszempontokkiválasztása 3,52 3. 3,06 8.

fenntarthatóságiszempontokkiválasztása 3,46 6. 3,14 7.

Nyilatkozatokbiztosítása 2,73 12. 2,92 10.

tanulmányokelkészítése 2,79 11. 2,78 12.

Forrás: sajátszerkesztõsakérdõíveskutatásadatbázisaalapján
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Za la me gye ap ró fal vas te le pü lés szer ke ze tét
dom bor za ti, ég haj la ti vi szo nyok ha tá roz ták
meg.  A tér sé gek tár sa dal mi gaz da sá gi fo lya ma -
ta it le író mu ta tók vizs gá la ta so rán meg ál la pít -
ha tó, hogy a né pes ség szám, a kor ös  sze té tel az
inf rast ruk tu rá lis el lá tott ság, a fog lal ko za tá si és
jö ve del mi vi szo nyok alap ján a kis tér sé gek kö -
zött je len tõs mér té kû fej lett ség be li kü lönb sé -
gek mu tat ha tók ki.
Nap ja ink ban a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá -

sok ele me it a nem ze ti és uni ós tá mo ga tá sok je -
len tik.  A nem ze ti tá mo ga tá sok alap ve tõ en az
uni ós tá mo ga tá so kat ki egé szít ve komp le men -
ter mó don szol gál ják a fej lesz té si cé lok el éré -
sét.  A jö võ ben te rü let fej lesz tés te rü le tén egy
ös  sze han gol tabb, a tér sé gi fej lett ség be li kü -
lönb sé ge ket job ban szem elõtt tar tó tá mo ga -
tás rend szer mû köd te té se szük sé ges.  Amely
rend szer ké pes ke zel ni az ap ró fal vas szer ke ze -
tû me gye tér sé gi prob lé má it, nem csak a nagy -
vá ros ok, vá ro sok szint jén ge ne rál pro jekt szin -
tû fej lesz té se ket.  Olyan rend szer mû köd te té -
sét tar tom cél sze rû nek, amely el sõ sor ban

beruházástípusú pro jek tek meg va ló su lá sát tá -
mo gat ja, amely nek ha tá sa ként a komp lex mu -
ta tón be lül az inf rast ruk tu rá lis mu ta tók ér té kei
ja vul hat nak, en nek kö vet kez té ben a komp lex
mu ta tó ér té ke is ja vul hat.
A me gye kis tér sé gek és a te le pü lé sek kö zöt -

ti kü lönb sé gek a tá mo ga tás mér té két il le tõ en
jól mu tat ják azok ab szorp ci ós ké pes sé gét.  
A kis tér sé ge ken be lül a na gyobb lé lek szá mú te -
le pü lé sek rõl több pá lyá za tot nyúj tot tak be.
Meg lá tá som sze rint az ap ró fal vak ban ke vés az a
po ten ci ál, szak mai is me ret, amely ké pes len ne a
fej lesz té sek ge ne rá lá sá ra, azok meg va ló sí tá sá ra.
En nek a prob lé má nak a meg ol dá sát egy fe lül rõl
jö võ in no vá ci ós me cha niz mus ban lá tom, amely
épít a tér sé gi adott sá gok ra és ke ze li azok prob -
lé má it, egyút tal mind a ter ve zé sei, mind a meg -
va ló sí tá si fo lya ma tok ba be von ja az érin tet te -
ket.
Pri mer ku ta tá som ered mé nye ként meg ál la -

pít ha tó, hogy a me gyé ben a kis tér sé gek szint -
jén meg va ló sí tott pro jek tek il lesz ked nek a tér -
ség tár sa dal mi-gaz da sá gi jel lem zõ i hez.  Ez az

4. táblázat

pályázAtKészítési tApAsztAlAtoK osztályozásA 
A megKérdezetteK válAszAi AlApján

Forrás: sajátszerkesztésakérdõíveskutatásadatbázisaalapján
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ered mény vis  sza iga zol ja a ter ve zés si ke res sé -
gét.  Vé le mé nyem sze rint ez a si ke res ség csak
kor lá to zot tan ér tel mez he tõ, hi szen a ren del ke -
zés re ál ló tá mo ga tá si ke re tek ér té ké bõl meg -
ítélt tá mo ga tá sok kal csak azok két har ma dát si -
ke rült le köt ni a me gyé ben.  Ja vas la tom sze rint a
jö võ ben na gyobb fi gyel met kell for dí ta ni a pro -
jek tek ge ne rá lá sá ra, a tá mo ga tás rend szer ben a
for rás hi ány prob lé má ját több két for du lós in -
téz ke dés sel cél sze rû ke zel ni.
Ku ta tá som ered mé nye ként iga zol tam, hogy

a kis tér sé gi stra té gi ai prog ra mok és ága za ti do -
ku men tu mok tar tal mi ele mei iga zol ják a pro -
jekt szem lé let ér vé nye sü lé sét kis tér sé gi szin ten.
Vé le mé nyem sze rint az EU-támogatásrendszer
me cha niz mu sá ban al kal ma zott pro jekt cik lus,
me nedzs ment mód szer je len tõs mér ték ben
hoz zá já rul ha zánk ban a pro jekt szem lé let elõ -
tér be ke rü lé sé nek, a pro jekt ter ve zé si mód sze -
rek gya kor lat ban va ló al kal ma zá sá hoz a gaz da -
sá gi sze rep lõk szint jén.  
A me gye gaz da sá gi sze rep lõi kö ré ben vég -

zett ku ta tá som ered mé nyei alap ján meg ál la -

pít ha tó, hogy a pá lyá zó kat az uni ós vis  sza
nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok for rás be vo ná sa te -
rén el sõ sor ban az el nyer he tõ tá mo ga tá si ér ték
mo ti vál ta.  For rás be vo ná si dön té se i ket leg in -
kább a tá mo ga tás in ten zi tás ér té ke be fo lyá sol -
ta.  A szer ve ze tek a PCM-módszer al kal ma zá -
sa te rén „gye rek ci põ ben” jár nak.  A be ru há zás
jel le gû pro jek tek ki vé te lé vel csak ke vés pá lyá -
zó ren del ke zik pro jekt terv vel, az al kal maz ha -
tó pro jekt ter ve zé si mód sze rek kö zül át la go -
san két mód szert al kal maz nak.  Ja vas la tom
sze rint a jö võ ben szük sé ges sé vál hat a pro -
jekt ter ve zés és a me nedzs ment te rü le tén kép -
zé sek foly ta tá sa az ered mé nye sebb uni ós for -
rás fel hasz ná lás ér de ké ben.  Meg ol dá si al ter na -
tí va le het egy ta nács adó rend szer fel ál lí tá sa,
amely a je len le gi gya kor la ton túl már nem csak
a re gi o ná lis és kis tér sé gi pá lyá za tok meg va ló -
sí tá sá ban nyújt se gít sé get a gaz da sá gi sze rep -
lõk szá má ra, ha nem tér sé gi (kis tér ség vagy 
já rás) szin ten el ér he tõ vé te szi a fej lesz té si ter -
vek bõl fi nan szí ro zott in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó pro jekt ta nács adást.

1 EK – Eu ró pai Kö zös ség

2 NUTS – Nomenclature des unités territoriales sta-

tistiques, az az Te rü le ti Sta tisz ti kai Egy sé gek No -

menk la tú rá ja

3 Ab szorp ci ós ké pes ség – azt mu tat ja meg, hogy egy

or szág vagy szer ve zet men  nyi tá mo ga tást tud fo gad -

ni és ha té ko nyan fel hasz nál ni.

4 NFT – Nemzeti Fej lesz té si Terv, ÚMFT–Új Ma -

gyar or szág Fej lesz té si Terv

5 NYDOP – Nyu gat-Du nán tú li Ope ra tív Prog ram 

6 ROP – Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram

7 AVOP – Ag rár és Vi dék fej lesz tés Ope ra tív Prog ram

8 KÖZOP – Köz le ke dés Ope ra tív Prog ram 

9 HEFOP – Hu mán Erõ for rás Ope ra tív Prog ram

10 TÁMOP – Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog -

ram

11 SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats – Erõs sé gek, gyen ge sé gek, le he tõ sé gek, ve -

szé lyek
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