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1. BEVEZETÉS
Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozása óta éppen elég idő
telt el ahhoz, hogy megálljunk és elgondolkozzunk az integráció hozta
változásokon. Nem megítélni és főleg nem elítélni kell az elmúlt évek
tapasztalatait, hanem alaposan elemezve és mérlegelve eldönteni, éltünk-e az
Unió nyújtotta lehetőségekkel, hogyan éltünk velük és egyáltalán jó
lehetőségeket nyújtott-e számunkra a közös Európa?
Disszertációm erre tesz kísérletet az Európai Unió fontos
szakpolitikáival, a regionális támogatásokkal és a vidékfejlesztéssel
kapcsolatban. Véleményem szerint ezek azok a területek, amikkel a
hétköznapok embere is nap, mint nap összetalálkozik. Ez az egyik olyan
hozadéka a csatlakozásnak, melyek eredményei kézzelfoghatóan láthatók.
Disszertációm szűkebb témája az olyan kulturális támogatásoknak és
azoknak vidékre gyakorolt hatásainak a vizsgálata, melyek dél-dunántúli
projektgazdák gondozásában valósultak meg az EU Strukturális Alapjaiból
2004 és 2006 között. A téma vitathatatlanul időszerű, hiszen lezárult az első
programozási időszak Magyarország életében, a finisében vagyunk a
másodiknak, és fel kell készülnünk a következőkre. A lezárult időszak
projektjei már megvalósultak, itt az ideje az értékelésnek.
A kultúra (és a vele szoros összefüggésben lévő oktatás, amelynek
elemzése azonban nem része a kutatásomnak) fontos szerepet tölthet be
napjaink magyar vidékén. Számos, a későbbiekben bemutatni kívánt szerző
és szaktekintély gondolja úgy, hogy a jövő sikeres vidékfejlesztésének egyik
kulcsa a kultúra lesz. Ebből a szempontból a kulturális szféra jelentősége
vitathatatlan, és támogatásának formái vizsgálatra érdemesek. Ezen kívül
volt egy másik, ha lehet, erősebb motivációm: a saját tapasztalat. Sok olyan
Strukturális Alapokból támogatást elnyert, a kultúrával kapcsolatba hozható
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projekttel találkoztam, ami elgondolkodtatott. Az a dilemma motivált, hogy a
támogatások

sikerességének

tekintetében

két,

számomra

ellentétes

tendenciával találkoztam. Egyrészt sokszor láttam olyan nyertes projekteket,
amelyek azt az érzést erősítették bennem, hogy megvalósulásuk nem elemi
szükségszerűség. Létrejöttük egyetlen oka és indoka, hogy forrásokhoz
lehetett jutni az Európai Unióból. Naiv és idealista megközelítéssel a „Mi
volt előbb, a pénz vagy az ötlet?” kérdésre természetesen az utóbbit vélném
elfogadhatónak. A másik oldalon áll az a tény, hogy egy ország regionális
politikában való részvétele sikerességének megítélésekor fontos mutató,
hogy a rendelkezésre álló forrásoknak hány százalékát tudta az adott ország
ténylegesen felhasználni. Ez számomra azt is jelenti, hogy az Európai Unió
(bár maga finanszírozza) talán maga ösztönzi felesleges projektek
megvalósítására a tagállamokat. A fenti példa természetesen sarkít, és semmi
nem egyszerűen fekete vagy fehér. Nem is beszélve arról, hogy maguk a
programok is differenciáltak voltak. Jó példa erre a LEADER, amelyekben
az EU-ban megszokott, felűről vezérelt fejlesztés logikáját felváltotta a helyi
stratégiákon alapuló fejlesztés. Felmerül azonban a kérdés, hogy ezek a
projektek beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket.
Kutatásaim során 165 dél-dunántúli projektet vettem közelebbről
szemügyre. Ezek a projektek az Uniótól nyerték ugyan támogatásukat, de a
támogatások felhasználásának feltételrendszerét a magyar fejlesztési politika
alakította ki. Arra kerestem a választ, hogy van-e létjogosultsága a kulturális
projekteknek, és ha igen, milyen tényleges hatásuk van a vidéki
társadalomra.
ténylegesen

A
mire

primer

kutatások

segítségével

lenne

szüksége

a

felvázolható,

dél-dunántúli

hogy

vidéknek,

és

megfogalmazható egy jövőbe mutató javaslat: milyen legyen a pályázati
rendszer a kulturális projektek tekintetében az elkövetkező években. Ez
annál is inkább aktuális, mivel 2013-tól új, gyökeres változásokat ígérő
6

programozási időszak kezdődik az Európai Unióban, amire a felkészülést
minél előbb meg kell kezdeni.
Disszertációmban először bemutatom a kultúra támogatásának
gazdasági elméleteit, illetve a támogatásokat lehetővé tevő közösségi jogi
hátteret. Ezek után szót kell ejtenem a vidékfejlesztés szerephez jutásáról az
Európai Unióban, majd arról, hogyan kapcsolódik össze a két terület, kultúra
és vidék, mint az endogén fejlesztés egyik lehetséges iránya a mai
Magyarországon, nem elfeledkezve természetesen a kritikákról sem.
Disszertációm fontos részt képezi a konkrét projektek primer és szekunder
adatokon alapuló elemzése, az esettanulmányok és mélyinterjúk bemutatása,
az összehasonlító elemzés más országok és időszakok programjaival és
végül, de nem utolsó sorban a kutatásaim alapján megalapozott
következtetések, építő jellegű javaslatok megfogalmazása.
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2. ELMÉLETI ALAPOK
2.1. A kultúra támogatásának közgazdasági elméletei, a kulturális javak
mikro- és makrogazdasági jellemzői
Ebben a fejezetben azt mutatom be, hogy a közgazdaságtan milyen,
tisztán elméleti indokokkal igazolja a kultúra támogathatóságát, rámutatva az
elgondolások gyakorlati életben való alkalmazásának lehetőségeire vagy
gyengeségeire.
Ezért tehát mindjárt az elején tisztáznunk kell, hogy miért kell a
kulturális szektort támogatni. A szakirodalom számos megközelítésből
számtalan kész válasszal áll elő. Szigorúan közgazdasági megközelítésben a
kultúra támogatásának oka a kulturális javak és piacuk sajátosságaival és
speciális jellemzőivel magyarázható Más elméletek a kultúrának a gazdasági
és társadalmi élet egyéb szegmenseire gyakorolt hatásait emelik ki.
A kulturális javak tulajdonságainak ismertetése előtt meg kell
ismernünk a kultúra támogatásának négy alaptípusát.
1. Rásegítő típusú magatartás: E liberális felfogás szerint az állam csak
nagyon kis mértékben vesz részt az intézmények működtetésében, s a
kultúrát a nonprofit szervezeteknek nyújtott adókedvezményekkel
támogatja.
2. Mecénás típusú állami magatartás: A közvetlenül nyújtott állami
támogatásokat szigorúan független szervezetek ítélik oda.
3. Menedzser típusú gyakorlat: Az állam intézményeket tart fenn és
maga is megjelenik a kulturális piacon vevőként és finanszírozóként.
Ettől függetlenül természetesen tiszteletben tartja a művészi
autonómiát.
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4. Művezető állam: Az állam arra törekszik, hogy irányítsa és
ellenőrizze a kulturális folyamatok valamennyi fázisát.
Hazánkban a rendszerváltás után kevert modell alakult ki, mely magán
hordozza mind a mecénás, mind a menedzser típusú magatartás jegyeit
(Harsányi, 2000).
A kultúra támogatásának két formája van: direkt és indirekt. Maga
a támogatási rendszer eltérő lehet attól függően, hogy mely művészeti ágat
támogatja.

Lehet

kedvezményes

kölcsön,

adókedvezmény,

társadalombiztosítási kedvezmény, a kulturális költségvetést direkt vagy
indirekt módon növelő kedvezményrendszer. Ehhez nagyobb méretű állami
szerepvállalásra

van

szükség.

A

támogatás

eszközei

nemzetközi

tapasztalatok alapján sokfélék lehetnek (Nádor – Nikits – Nagy, 2004).
Az európai modellben tehát, ellentétben az Egyesült Államok
gyakorlatával, a támogatás nagyrészt az államra és a kormányra hárul.
Az általánosan elfogadott közgazdaságtani megközelítéssel ellentétben a
kulturális javak területén nem minden esetben hatékonyabb a magánszektor,
mint az állami szektor. A hatékonyság ugyanis nem egyedül a profitra való
törekvés függvénye és sokszor problémás a két szektor hatékonyságának
összehasonlítása is. „A kibocsátás mérése a kulturális szektorban nem
csupán gazdasági mércével történhet. A szektor teljesítménye nem csak a
hazai GDP-hez járul hozzá, nem csak a foglalkoztatásban vesz részt, nem
csupán exportjövedelmet termel, hanem az ország kulturális értékeit is
növeli. Ez pedig nem fejezhető ki tökéletesen egzakt számokkal. Ráadásul a
kulturális szektor hatékonyságának mérésénél felmerül a minőség kérdése.”
(Solt, 2000, 189.o.) Disszertációm során az egyik legnagyobb kihívás –
pontosan a fentiek miatt – a mérhetőség kérdése. Milyen objektív,
számszerűsíthető mutatószámmal tudom a megvalósult projektek hatásait
lemérni? Annál is inkább, mivel az általam vizsgált projektek fő célja az
9

életminőség javítása, ami szintén nehezen számszerűsíthető. Az objektív
oldal mellett ugyanilyen nagy problémát jelent a projektek megítélésének
értékelése.

Maga

a

Nemzeti

Fejlesztési

Ügynökség

is

kvalitatív

módszerekkel kívánja/kívánta értékelni az általa támogatott projektek
eredményességét (AVOP, 2004).
A kulturális javak számos szempontból nem különböznek a
hagyományos gazdasági javaktól, ám van néhány olyan tulajdonságuk,
amelyek

speciálissá

teszik

őket.

Ezek

ismerete

nélkül

további

elemzésünknek sem lenne értelme. A kultúra-gazdaságtan széles irodalma
számtalan ilyen jellemzővel foglalkozik. Disszertációm szempontjából az
alábbiakról kell említést tennünk: a kulturális javak tapasztalati vagy
élményjószág jellege, szenvedélyjószág jellege valamint kívánatos vagy
érdemi volta.
A kulturális javakat egyes szakirodalmak élményjószágnak vagy
tapasztalati javaknak tekintik. Az ilyen javak jellemzője, hogy
hasznosságuk (azaz, hogy a fogyasztók szükségleteinek kielégítése élvezetet,
elégedettséget nyújt) megítélése csak utólag lehetséges (Tirole, 1989), hiszen
nem tudunk értékítéletet mondani egy könyvről, míg el nem olvastuk, vagy
egy zeneszámról, míg meg nem hallgattuk. Ennek megfelelően, ezeknek a
javaknak a fogyasztása (és ezzel együtt természetesen a támogatása is) rejt
magában valamiféle kockázatot. Alapvető problémája lehet ez a disszertáció
által vizsgált projekteknek is. Bár többnyire van lehetőség az előzetes
információgyűjtésre, hiszen nem véletlenül térünk be egy múzeumba, vagy
döntünk egyik vagy másik fesztivál meglátogatása mellett, mindezekkel
együtt is kisebb a javak iránti kereslet, mint tökéletes informáltság esetén.
Minél nagyobb az említett bizonytalanság (tulajdonképpen mindenki
számára, hisz a fogyasztónak el kell döntenie, hogy elmenjen-e pl. egy
fesztiválra, a rendezőnek, hogy megéri-e egyáltalán megrendezni és
10

természetesen a támogatónak, hogy érdemes-e forrást biztosítania), a kereslet
annál inkább elmarad ettől a szinttől. A kisebb kereslet pedig fontos tényező
a kulturális esemény megtérülése és hasznosulása szempontjából. Az
élményjószágok jellemzője, hogy hasznosságuk előzetes műveltségtől, már
korábban megszerzett tudástól is függ (Petró, 2000/1). Ez a tény pedig
szintén az értékelés bizonytalanságát támasztja alá. A pozitív végkifejlet
viszont fontos információ lehet akkor, amikor a támogatásokról döntenek.
Magyarul: érdemes-e támogatni az adott projektet, eléri-e majd a kívánt
eredményt, egyáltalán fenntarthatóvá válik-e a megvalósulás után. A
fenntarthatóság kérdése amúgy is problémás a disszertációm tárgyát képező
projektek esetében. Az Európai Unió elvárja, hogy az általa támogatott
projekt ne csak a támogatás időtartama alatt legyen élő és valós, hanem a
támogatás hatására kapjon akkora lendületet, hogy hosszú távon életképes
legyen. Ez viszont az általam vizsgált egy-egy fesztivál esetében például
erősen kérdéses.
A kulturális javak fontos sajátossága ezen kívül, hogy úgynevezett
szenvedélyjószágok,

azaz

múltbeli

fogyasztásuk

növeli

jelenbeli

fogyasztásukat. Nem nehéz elképzelni a gyakorlott és rendszeres
múzeumlátogatót, és vele szembeállítva azt, aki csupán betéved egy
falumúzeumba. Közgazdasági szempontból a szenvedélyjószág jelleg első
ránézésre kivétel a csökkenő határhaszon törvénye alól, ám Stigler és Becker
felállított egy modellt, amiben feloldják ezt a zavart. Szerintük egy kulturális
jószág fogyasztásával nő kulturális tőkénk, így tanulás révén egységnyi idő
alatt egyre nagyobb élvezetben lesz részünk, azaz ugyan azt a hasznosságot
kisebb időráfordítással érjük el. Így tehát változatlan árak és jövedelem
esetén is többet fogyasztunk kulturális javakból. Ennek pedig nem
megváltozott preferenciánk a magyarázata, hanem az a tény, hogy a
tanulásból adódóan, relatív „olcsóbbak” lettek az általunk fogyasztott javak
11

(Petró, 2000/1). Természetesen a való élet és a vidéken megvalósuló
kulturális attrakciók nem hasonlíthatóak össze tiszta közgazdaságtani
elméletekkel, ám az mégis fontos elemzési szempont, hogy a kulturális
javakra is „rá lehet szokni”.
Ennek a pozitív „függőségnek” a létét támasztja alá, hogy vizsgálatok
kimutatták: a kulturális javak kereslete általában árrugalmatlan (Petró,
2000/2). Ez az árrugalmatlanság kevésbé jellemző ugyan az általam vizsgált
projektekre, de markánsan megfigyelhető a komolyabb műfajok esetében.
Hasonlóan „kedvező” lehet a megtérülés szempontjából a fogyasztók
kulturális fogyasztásának változása jövedelmük megváltozása esetén. Ebből
a szempontból a kulturális javak ugyanis a normál jószágok közé tartoznak,
jövedelemrugalmasságuk pozitív, sőt rugalmasságuk egynél nagyobb, azaz
jövedelemrugalmas (Petró, 200/2). Ez azt jelenti, hogy ha nő a fogyasztó
jövedelme, akkor nő a kulturális javak iránti kereslete is. A kulturális javak
keresletét a jövedelmen és a jószág árán kívül számos más dolog is
befolyásolja. Fontos tudni, hogy a kereslet nem csak a hagyományosan
ismert dolgok (saját és helyettesítő jószág ára, a már említett jövedelem és a
fogyasztói preferenciák) függvénye. Vizsgálataink során figyelme kell venni
a szabadidő „árát”, más fogyasztók preferenciáinak hatását (hiszen a kultúra
területén sem ismeretlenek a „divathullámok”, egymás utánzása), az
informáltságot, az iskolázottságot, a korábbi kulturális tapasztalatokat és a
kulturális tőkét.
A kulturális javak számunkra fontos jellemzője továbbá, hogy a
kulturális javak úgynevezett érdemi vagy kívánatos javak. Olyan javakat
nevezünk

kívánatosnak,

amelyeknek

fogyasztása,

jellegénél

fogva,

kívánatos, így azt kívülről ösztönözni kell. Ennek az az oka, hogy a
fogyasztók nem rendelkeznek a megfelelő információkkal az adott javakról,
így esetleg azok hasznosságát alábecsülik, vagy esetleg túlbecsülik. Ez
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magában hordozza a fogyasztók preferenciáinak és ízlésének az alakítását,
külső beavatkozások révén annak formálását. Így az elégtelen kereslet
kiküszöbölése szükségszerűen a fogyasztók szuverenitásának korlátozásával
jár (Petró, 2000/1). Felmerül azonban a kérdés, ha nem a fogyasztó, akkor
kik és hogyan határozzák meg a kívánatos javak körét? Az európai
modellben nagyrészt a kormány és az állam. Ebben az esetben a hogyan
kérdése

érdekes:

jó-e

az,

ha

az

állam

beavatkozik

kulturális

preferenciáinkba? Mi alapján támogatják az egyik vagy a másik programot?
Valamiféle pozitív externáliák feltételezése miatt, vagy, mert életképes és a
támogatások után önfenntartóvá válhat? Az Európai Unió forrásaiból
megvalósult kulturális projektek között számos magyar példát találhatunk
arra, hogy a hogyan kérdését nem lehet kielégítően megválaszolni. A
támogatott projektek megítélése nem egységesen jó, sőt! A gyakorlat azt
mutatja, hogy az Európai Unió és a tagállamok által kialakított regionális
támogatási rendszer nem teljesen megfelelő a fent vázolt döntés
meghozatalára. A támogatásokat gyakran olyan célokra fordították, melyeket
fontosságuk vagy kívánatosságuk szerint a lakosság hátrább sorolt nem csak
egyéb céloknál, hanem hasonló fajsúlyú, más kulturális programoknál is.
Nem egyszer előfordult, hogy a megvalósult projekt célközönség nélkül
maradt. Felvetődik persze a kérdés, hogy a projekt volt elégtelen, vagy a
fogyasztók nem voltak még elég „képzettek”, azaz nem rendelkeztek elég
korábbi tapasztalattal, ha úgy tetszik, kulturális tőkével az élmény
befogadásához. Ebben az esetben a projektnek nevelő célzata is lehetett
volna. De kérdés, hogy „nevelésre”, ízlésformálásra nyertek uniós forrásokat
vagy egy nívós kulturális programra.
Számos elmélet összefoglalásaként Towse és Petró nyomán
elmondható, hogy a kulturális javak közösségi támogatását az alábbi
érvek támaszthatják alá:
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Opcionális kereslet: Az emberek hajlandóak közvetetten hozzájárulni
egy kulturális tevékenységhez még akkor is, ha nem fogyasztói az
adott javaknak, hiszen nem tudhatják, hogy mikor vállnak azzá.



A jövő generáció érdekei: A kultúrát azért kell támogatni, hogy az a
jövő generáció számára is fennmaradjon.



Nemzeti presztízs és öntudat: A kulturális javak segíthetnek a
nemzeti identitás megőrzésében



A kulturális javak turisztikai potenciálként vonzóbbá tehetik az
országot a külföldiek szemében.



Tovagyűrűző hatások: A kulturális fogyasztás növelheti a humántőke
értékét, így például a munkaerőpiacon bizonyos előnyökre tehet szert



Kockázat és bizonytalanság: A művészi alkotó folyamat kockázattal
járó, nem ritkán tőkeigényes folyamat, ami visszatarthatja, vagy
korlátozhatja az új belépők megjelenését a piacon.



Ízlésformálás (Towse, 1994; Petró, 2000/1).

A fenti érvrendszer számos elemével találkozhatunk az I. Nemzeti
Fejlesztési Tervben is. A dokumentumban nagy hangsúlyt kap az ország
szellemi és épített kulturális öröksége, illetve az erre alapuló turizmus, mint
az endogén fejlesztések egyik lehetséges iránya.
2.2. Az Európai Unió kulturális politikájának alakulása a Római
Szerződéstől napjainkig
2.2.1. Előtörténet
A kultúra a Maastrichti Szerződés hatálybalépéséig (1993) nem
tartozott a közösségi politikák közé. A Római Szerződés nem tartalmazta
14

a kultúra fogalmát, abban még az oktatás is csak a szakképzéssel
összefüggésben szerepelt. A kultúra egészét kizárólag nemzeti ügynek
tekintették (Rónai – Zongor, 2003). A közösség csak az 1970-es évek
második felében kezdett behatóbban foglalkozni a kultúra és az oktatás
kérdésével. Ennek háttere az a felismerés volt, miszerint egy olyan közösség
létrehozása, amely az európaiak identitásán alapul, nemcsak gazdasági,
hanem kulturális együttműködést és tudati, szokásbeli hasonlóságot,
összetartozást valamint egymás különbözőségének az elfogadását is igényli.
Ebből következik, hogy ezzel a területtel az integrációnak is az addigiaktól
teljesen eltérő minőségben kell foglalkoznia. A Római és a Maastrichti
szerződés közötti időszakban a tagállamok még arra törekedtek, hogy
szuverenitásuk megőrzésének részeként, a kultúra ne kerüljön az akkor még
Európai Közösségnek nevezett szervezet fennhatósága alá (Zongor, 2004).
A gyakorlatban azonban az Európai Unió nem tudta figyelmen kívül
hagyni a kulturális szempontokat, mivel a kultúra is része a gazdasági
rendszernek (Rónai – Zongor, 2003). Elég csak arra gondolni, hogy a
kulturális termékek is ugyanúgy részt vesznek az áruk szabad áramlásában.
Speciális tulajdonságaik miatt azonban nem minden esetben alkalmazhatóak
rájuk az Európai Közösségek előírásai, például az állami támogatások
tilalma. Az egyetlen, kultúrához kapcsolódó terület, amely kezdettől jelen
volt az Európai Közösségek tevékenységében, az a tudományos kutatás és a
műszaki fejlesztés. Ezekre már az Európai Szén és Acélközösséget létrehozó
szerződésben találunk utalást (Zongor, 2005).
A fentebb említett két szerződés között eltelt időszakban az Európai
Közösségek tevékenysége fokozatosan bővült ki az általam vizsgált
területen. Kezdetben a kutatás-fejlesztés, az oktatás és az audiovizuális
politika gazdasági vonatkozásainak területén születtek jelentősebb közösségi
jogszabályok. Az Európai Parlament 1974-ben hozta első határozatát az
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európai kulturális örökség védelméről (Zongor, 2005). A Közösség kulturális
politikája alakulásának főbb állomásait az 1. táblázat foglalja össze.
1. táblázat: Az Európai Unió kulturális politikájának alakulása a Római
Szerződéstől napjainkig
1973

Koppenhágai Konferencia, amelyen az állam- és kormányfők a
kultúrát az "európai identitás" alapvető elemének ismerik el
Az Európai Parlament fokozódó jelentőséget tulajdonít a kulturális

1974

örökség javát célzó közösségi tevékenységnek
Állásfoglalás születik az európai kulturális örökség védelméről

1977
1981
1982
1985

1989
1990
1991
1992

Az Európai Bizottság bevezeti az első kulturális cselekvési tervet
Gaston Thorn, az Európai Bizottság elnöke feladatkörében első ízben
szerepel a "kulturális szektor" elnevezés
A kulturális miniszterek első tanácskozása
Az Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű kezdeményezés elindítása
A kulturális együttműködést a Loméi Konvenció részévé teszik
A luxemburgi Jean Dondelinger az Európai Bizottság első
audiovizuális és kulturális ügyekért felelős főbiztosa
Az Európai Kulturális Hónap elnevezésű kezdeményezés éltre hívása
Az első MEDIA-program (1991-1995) elindítása az európai
audiovizuális szektor támogatása céljából
A Maastrichti Szerződés
A Bizottság első jelentése a kulturális szempontok szem előtt
tartásáról a közösségi tevékenységek terén

1996

A kulturális közösségi programok első felmérése
A

Kaleidoscope-program

elindítása

(1996-1999):

európai

jelentőséget hordozó kulturális és művészeti tevékenység támogatása
A MEDIA II. program elindítása (1996-2000)
Az Amszterdami Szerződés XII. címe megbízza a Közösséget, hogy
1997

ösztönözze a tagállamok közötti kulturális együttműködést
Az Ariane-program elindítása (1997-1999): fordítások támogatása, a
könyv- és olvasáskultúra előmozdítását célzó program
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A Raphaël-program elindítása (1997-1999): a kulturális örökség
védelmét szolgáló közösségi cselekvésprogram
1998

Az Európai Unió első Kulturális Fóruma. A kulturális szereplők
megvitatják a Közösség új kulturális keretprogramjának tervezetét
CONNECT

1999

Akció:

olyan

projektek

támogatása,

melyek

összekapcsolják a kultúrát más területekkel
Beindul a Kultúra 2000 keretprogram kísérleti fázisa
A Kultúra 2000 keretprogram elindítása (2000-2004): az első kultúrát

2000

támogató keretprogram
A MEDIA Plus keretprogram elindítása (2000-2005)
A Nyelvek Európai Éve: az Európa Tanács és az Európai Unió
kezdeményezése az európai nyelvi sokszínűség megőrzése és a
nyelvtanulás támogatása céljából

2001

Ruffolo-jelentés: az Európai Parlament Kulturális-, ifjúsági-,
oktatási-, média- és sportbizottságának jelentése az Európai Unióban
folyó kulturális együttműködésről
Az

Európai

Unió

második

Kulturális

Fóruma

"Kulturális

együttműködés Európában" címmel
2002
2004. május
2004. november
2005. október 19.
2007
2007
2007. május
2007. szeptember
2007. november

A Tanács határoz a Kultúra 2000 keretprogram meghosszabbításáról
2006-ig
A Tanács döntése értelmében meghatározzák, hogy a 10 új tagállam
2009 és 2019 között mely évben adhatja Európa Kulturális Fővárosát
A kulturális területért Ján Figel, szlovák biztos felel
Döntés arról, hogy 2010-ben Pécs tölti be Essen és Isztambul mellet
az Európa Kulturális Főváros címet
Elindul a 2013-ig tartó Kultúra program
A kulturális és a kreatív ágazatoknak a lisszaboni célkitűzések
eléréséhez való hozzájárulásról szóló tanácsi következtetések
Az Európai Bizottság közleménye az európai kulturális programról a
globalizálódó világban
Az Eurobarometer első átfogó felmérése a kulturális értékekről
Az Európai Unió Tanácsának állásfoglalása az Unió kulturális
menetrendjéről
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2008

A kultúrák közti párbeszéd európai éve

2008. november 20.

Europeana – Az európai digitális könyvtár működésének kezdete
A kultúráról mint a kreativitás és az innováció ösztönzőjéről szóló

2009

tanácsi következtetések
EUROSTAT-on

2009

belül

kulturális

statisztikával

foglalkozó

munkacsoport felállítása
Pécs Európa Kulturális Fővárosa

2010

A ciprusi Androulla Vassiliou biztos asszony lesz felsős a kulturális

2010

területért
Az Európai Bizottság Zöld Könyve a kulturális és kreatív iparágak

2010

potenciáljának a felszabadításáról

Forrás: Zongor, 2005 és saját szerkesztés
2.2.2. A Maastrichti Szerződés és az általa okozott változások
Annak az előzménye, hogy a Maastrichti Szerződésbe a kultúra
bekerült, az Európa Tanács 1983-as Stuttgarti Deklarációja, amelyben külön
pontot szentelnek a kulturális együttműködésnek (Zongor, 2005). A
Szerződés egyik fő célkitűzése az európai állampolgárság létrehozása és a
közösségek hatásköreinek bővítése, új területekre való kiterjesztése volt.
Ezért döntöttek a korábban szuverenitásuk ezen szeletét őrző tagállamok
úgy, hogy közös kulturális politikát hoznak létre.
A Maastrichti Szerződés beillesztette az Európai Közösség Alapító
Szerződésének alapelvekről szóló részébe azt a passzust, hogy a közös célok
megvalósítása érdekében a Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrájának
virágzásához (Kende – Szűcs, 2005). A szerződés 3. cikk (1) bekezdés q
pontja a közösség célkitűzései közé sorolja az alábbit: „közreműködés a
minőségi oktatás és képzés megvalósításában, valamint a tagállamok
kultúrájának

kibontakozásában.”

(Római

Szerződések,

Konszolidált

változat, 2002)
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A Maastrichti Szerződés egyik fontos vívmánya, hogy az állami
támogatásokról szóló 87. cikkben a Közös Piaccal összeegyeztethetőnek
tekinti a kulturális szektor támogatását. A cikket a következő fejezetben
részletesen ismertetem.
Másik fontos előrelépés, hogy a Maastrichti Szerződés a kultúrát
közösségi szintre emeli, egy külön címet szentelve neki. (IX. Kultúra).
Ratifikálása óta ez a jogi alapja valamennyi kulturális szabályozásnak. A
cikken az Amszterdami és Nizzai szerződés nem módosított, csupán
átszámozta azt. A jelenleg érvényes alapszerződés, a Lisszaboni Szerződés
XIII. címe, a 167. cikk szól a kultúráról.

TITLE XIII
CULTURE
Article 167 (ex Article 151 TEC)

1. The Union shall contribute to the flowering of the cultures of the Member
States, while respecting their national and regional diversity and at the same
time bringing the common cultural heritage to the fore.
2. Action by the Union shall be aimed at encouraging cooperation between
Member States and, if necessary, supporting and supplementing their action
in the following areas:
— improvement of the knowledge and dissemination of the culture and
history of the European peoples,
— conservation and safeguarding of cultural heritage of European
significance,
— non-commercial cultural exchanges,
— artistic and literary creation, including in the audiovisual sector.
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3. The Union and the Member States shall foster cooperation with third
countries and the competent international organisations in the sphere of
culture, in particular the Council of Europe.
4. The Union shall take cultural aspects into account in its action under
other provisions of the Treaties, in particular in order to respect and to
promote the diversity of its cultures.
5. In order to contribute to the achievement of the objectives referred to in
this Article:
— the European Parliament and the Council acting in accordance with the
ordinary legislative procedure and after consulting the Committee of the
Regions, shall adopt incentive measures, excluding any harmonisation of the
laws and regulations of the Member States,
— the Council, on a proposal from the Commission, shall adopt
recommendations.
A 167. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy a Közösség célja, hogy
hozzájáruljon a tagállamok kultúrájának virágzásához. Nagyon fontos elem,
hogy a Közösség tiszteletben tartja a tagállamok kultúrájának sokszínűségét.
Az egész szabályozási folyamat során megfigyelhető ez a kettősség: a
sokszínűség fenntartásának óhaja és a központi irányítás elkerülése. A
bekezdés előtérbe helyezi a közös európai örökséget. Ennek a törekvésnek a
bizonyítéka többek között az Európai Unió jelmondata is (Lisszaboni
Szerződés, 2010).
A (2) bekezdés a közös kulturális feladatokkal foglalkozik. Ennek
értelmében a közösség közösen lép fel, ha szükséges, az alábbi területeken:
a) Az

európai

népek

kultúrája

és

történelme

ismeretének

és

terjesztésének javítása
b) Az európai jelentőségű kulturális örökség megőrzése és védelme
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c) Nem kereskedelmi jellegű kulturális csereprogramok
d) Művészeti és irodalmi alkotások, ideértve az audiovizuális szektort is
Ez a felsorolás explicit módon határozza meg az együttműködés területeit.
Főként azokra a szektorokra koncentrál, amelyek gazdaságilag nem annyira
jelentősek, azonban fontos művészi értéket hordoznak (Lisszaboni
Szerződés, 2010).
A (3) bekezdés értelmében fontos az együttműködés harmadik
országokkal és más nemzetközi szervezetekkel. A szakasz külön kiemeli az
Európa Tanáccsal való együttműködés fontosságát (Lisszaboni Szerződés,
2010).
A 167. cikk (4) bekezdés a XIII. cím egyik legfontosabb, de legtöbb
értelmezési nehézséget okozó passzusa. Ennek, az úgynevezett integrációs
klauzulának,

értelmében

a

Közösség

köteles

a

Szerződés

egyéb

rendelkezései alá tartozó tevékenységek során figyelembe venni a kulturális
szempontokat. Ezáltal a kultúra általános értéknek tekintendő az Európai
Unióban. A négy szabadság, az audiovizuális és telekommunikációs
politikák, a külkapcsolatok és a gazdasági és szociális kohézió (főként a
Strukturális Alapok) területén különösen fontos a fenti cikk figyelembe
vétele (Lisszaboni Szerződés, 2010).
A cikk (5) bekezdése meghatározza a területen hozandó döntések
módját. A Tanács és az Európai Parlament rendes jogalkotási eljárás
keretében fogadja el az ösztönző intézkedéseket, miután konzultált a Régiók
Bizottságával. Az Európai Bizottság javaslata alapján a Tanács ajánlásokat
hozhat (Lisszaboni Szerződés, 2010).
A cikket értékelve elmondhatjuk, hogy előremutató az a törekvés,
hogy a kultúra bekerült az alapszerződésbe. Mindazonáltal a Közösség
hatásköre erősen korlátozott maradt. A kulturális téren továbbra is a
tagállamok feladata a legfontosabb döntések meghozatala. A fentiek
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értelmében a Közösség csak ajánlásokat és ösztönző intézkedéseket hozhat.
Ezek nem rendelkezhetnek kötelező hatállyal. A Közösség csak a
szubszidiaritás és a komplementaritás elveit tiszteletben tartva járhat el, azaz
csak akkor, ha a tervezett intézkedés célját a tagállamok nem tudják
megfelelő

módon

megvalósítani,

de

a

Közösség

egésze

igen

(szubszidiaritás), illetve a Közösség csak kiegészítheti a tagállamok
tevékenységét,

ha

ez

a

fellépés

hozzáadott

értéket

teremt

(komplementaritás). A kulturális politikát tehát a lehető legalacsonyabb
szinten kell kialakítani. A cikk nem eredményezhet jogharmonizációt, azaz
nem teremt jogilag kikényszeríthető kötelezettséget a tagállamok számára. A
tagállamokat csak a lojalitás elve köti. Ennek értelmében nem hozhatnak
olyan nemzeti intézkedéseket, melyek veszélyeztetnék a 167. cikk céljainak
elérését és megvalósítását (Kende – Szűcs, 2005). Megjegyzendő azonban,
hogy az említett cikk tökéletes megfelel az Európai Unió jelmondata által
támasztott kívánalmaknak, „Egység a sokféleségben”. A közös európai
összetartozás és azonosságtudat előmozdítása és a kulturális sokszínűség
óhajtása nem lenne összeegyeztethető a központi irányítással.
2.2.3. Az Alkotmányos Szerződéstől a Lisszaboni Szerződésig
Az Alkotmányos Szerződés (hivatalosan Szerződés európai alkotmány
létrehozásáról) a kultúra területén nem lépte túl a korábbi szerződéseket,
mivel a tagállamok továbbra sem szerették volna a kultúra szabályozását
közösségi szintre emelni. Ezzel lehetővé vált egy valódi plurális kulturális
politika kialakulása az Európai Unióban. A kultúra több helyen megjelenik
az Alkotmányos Szerződésben:


Alapjogi Charta III. címében – Egyenlőség
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III. rész – Az Unió politikái és működése, III. cím – Belső politikák
és tevékenységek, V. fejezet: itt sorolják fel a területeket, ahol az
Uniónak támogató, összehangoló vagy kiegészítő hatásköre van. Ide
tartozik a kultúra is. Ez természetesen azt is jelenti, hogy továbbra
sem áll fönn jogharmonizációs kötelezettség (Zongor, 2005). Ez a
gyakorlatban

pénzügyi

támogatásokat,

adminisztratív

együttműködést, kísérleti projekteket és iránymutatásokat jelent
(Kende – Szűcs, 2005).
Mindezek mellett természetesen megmaradt a szerződés az önálló „Kultúra”
cikke,

illetve

az

állami

támogatások

és

a

Közös

Piac

összeegyeztethetőségéről szóló is.
Az Alkotmányos Szerződés kudarca után a tagállamok, hála a német
elnökség

megoldás-

és

nem

utolsósorban

kompromisszumkereső

hozzáállásának, átalakították a szerződést, kivéve belőle minden szimbolikus
elemet, mely bármely tagállamot egy föderalisztikus „Európai Egyesült
Államokra” emlékeztette volna. A Lisszaboni Szerződésként emlegetett
szöveg hivatalosan két szerződést módosít: az Európai Közösséget létrehozó
szerződést (tulajdonképpen a Római Szerződés Nizzaival módosított
változata) és az Európai Unióról szóló szerződést (Maastrichti szerződés). A
kultúra két legfontosabb megjelenése a szerződésben változatlan: a 107. cikk
foglalkozik az állami támogatásokkal, a 167. cikk szól teljes egészében a
kultúráról. Az új szerződés az Unió hatáskörét a kultúra területén „a
támogató,

összehangoló

vagy

kiegészítő”

hatáskörként

jelöli

meg

(Lisszaboni Szerződés, 2010).
Bár a Lisszaboni Szerződés ratifikációja vontatottan haladt, 2010-ben
életbe lépett, így a kultúra területén a Maastricht óta érvényes tendenciák
lesznek mérvadóak még hosszú évtizedekig.
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2.2.4. A kulturális- és kreatív ipar szerepének felértékelődése
Míg a jogi szabályozás szintjén nem történt forradalmi változás az
Európai Unió kulturális politikájában a Maastrichti Szerződés óta, addig a
különböző programok, stratégiák és hosszú távú uniós menetrendek
„felfedezték maguknak” a kulturális területet. Már 1997-ben, az Unió
tagországai által kiadott, Európai Területfejlesztési Perspektíva című közös
álláspont is Európa világméretű versenyképességének fontos tényezőjeként
tartotta számon a kulturális örökséget (Máté, 2003). A kétezres évek első
évtizedének közepén kezdtek erősödni azok az elgondolások, melyek nagy
potenciált láttak a tág értelemben vett kultúrában, azaz a kulturális- és
kreatív

iparban

(KKI).

Számos

bizottsági

közlemény

és

tanácsi

következtetés, valamint az EB számára készített stratégia és tanulmány
foglalkozott ezzel az iparággal. 2006-ban készült elemzés „Tanulmány az
európai kulturális gazdaságról” címmel az EB megrendelésére, majd 2009ben arról, hogy milyen hatása van a kultúrának a kreativitásra. Az EB 2007ben programot alkotott a kultúráról a globalizálódó világban. Ugyan ebben
az évben a Tanács már abból a szemszögből foglalkozott a kultúrával, hogy
a KKI hogyan tud hozzájárulni a lisszaboni célkitűzések (Európát a
legversenyképesebb tudásalapú társadalommá tenni) eléréséhez. A lisszaboni
célkitűzésekben való szerepvállalás logikus következményeként a KKI
szerepet kapott az Unió új hosszú távú gazdasági stratégiájában, az „Európa
2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájában.”
(EURÓPA 2020: Az intelligens…, 2010). Ugyancsak 2010-ben az EB Zöld
könyvet bocsátott ki az KKI szektorról vitaindítóként, összefoglalva a
tennivalókat.
A fenti dokumentumok szerint a hagyományos gyártásról és
iparágakról fokozatosan átkerül a hangsúly az innovációra és egy új típusú
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vállalkozó kultúra kialakulására. A KKI nagy gazdasági potenciálját az
igazolja, hogy a szektor Európa egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata.
2003-ban 654 milliárd eurós forgalma volt, 2,6%-kal járulva hozzá az EU
GDP-jéhez. 1999 és 2003 között 19,7%-os növekedést ért el, 12,3%-kal
magasabbat, mint az uniós gazdaság egésze. A kulturális turizmusban
dolgozókat is beleértve 2003-ban legkevesebb 5,8 millió ember dolgozott a
KKI szektorban, ami az EU foglalkoztatottainak 3,1%-a. Míg 2002 és 2004között az uniós foglalkoztatási szint csökkent, a szektoré növekedett (KEA
European Affairs, 2006).
Mindezek alapján a szektor a gazdasági és társadalmi innováció
motorja lehet, nagy szerepet játszhat a növekedésben és új munkahelyek
teremtésében. Az Unió feladata olyan stratégia megalkotása, amely épít a
KKI szektor fontos és pozitív spill-over hatásaira. Ezek a spill-over hatások
túlmutatnak disszertációm témáján, ám fontos megismerni őket. A korábban
említett uniós dokumentumok szerepet szánnak a KKI-nek az oktatás, a
digitális váltás, az ITK, a kreatív kkv-k erősítése, az internet széles körben
való elterjesztése vagy az élménygazdaság terén. Témám szempontjából
ennél lényegesebb, hogy úgy gondolják, a KKI hozzájárul a helyi gazdaság
fellendítéséhez, a régiók vonzerejének növeléséhez. Fontosnak tartják, hogy
a hosszú távú, 10-20 éves fejlesztési stratégiákba a KKI szektor szervesen
épüljön bele úgy, hogy a különböző területi szintek integrálják a KKI
elképzeléseit. A vidéki területeken a hagyományos vidékfejlesztési terveket
kell megtölteni innovációval. A Zöld Könyv külön kitér az Európai
Vidékfejlesztési Alapra és az EMVA forrásaiban rejlő lehetőségekre is (Zöld
Könyv…, 2010). A KKI-nek és magának a kultúrának a regionális
fejlesztésben betöltött szerepét annyira kiemelkedőnek tartja az EB, hogy
2010-ben külön tanulmányt is készíttetett a témáról, felmérve az eddigi
gyakorlatot. A vizsgálatok fényében a tanulmány olyan javaslatokat
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fogalmaz meg a kultúrára alapozott vidékfejlesztéssel kapcsolatban, melyek
tökéletesen illeszkednek a fentebb leírt trendekbe (Centre for Strategy &
Evaluation Services, 2010). A tanulmány disszertáció szempontjából
releváns eredményeit a 2.5. fejezetben ismertetem részletesen
2.3. A kultúra támogatása az Európai Unióban
2.3.1. A támogatások közösségi jogi alapja
Az előző fejezetben bemutattam, hogy az Európai Unió hogyan jutott
el megalakulásától napjainkig addig, hogy a szigorúan tagállami politikának
tartott, ha egyáltalán számba vett, kultúrát beemelte a Római Szerződésbe, és
kifejezte azt a törekvését, hogy segítse a közös örökség és az egyes
tagállamok kultúrájának megőrzését és fejlesztését. Az alapító szerződésben
azonban nem csupán a 167. cikk foglalkozik tételesen a kultúrával, hanem
még egy, ha lehet, még a fent említettnél is fontosabb.
Az Európai Unióban az integráció motorja és az együttműködés
legsikeresebb területe a közös kereskedelempolitika és a Gazdasági- és
Monetáris Unió. A tagállamok már a Közösségek létrehozásakor fontosnak
tartották a Közös Piac működésének megteremtését, a szabad verseny
korlátozásoktól mentes érvényesülését. Ez tulajdonképpen főszabályként
mindenféle állami támogatás tilalmának kimondását jelentette. Hogy
nyújthatnak akkor egyáltalán támogatást maga a Közösség tagállamai illetve
azokon keresztül a tagállamok szervezetei számára? A kérdés jogos, a
választ pedig az alapszerződések jelenleg hatályos változatának 107.
cikkében találjuk meg, mely nem csak a kulturális, hanem mindennemű
uniós támogatással kapcsolatos kétségünkre megnyugtató választ ad.
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TITLE VII

COMMON RULES ON COMPETITION, TAXATION AND
APPROXIMATION OF LAWS

CHAPTER 1
RULES ON COMPETITION
[…]

SECTION 2

AIDS GRANTED BY STATES

Article 107 (ex Article 87 TEC)

1. Save as otherwise provided in the Treaties, any aid granted by a Member
State or through State resources in any form whatsoever which distorts or
threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the
production of certain goods shall, in so far as it affects trade between
Member States, be incompatible with the internal market.

2. The following shall be compatible with the internal market:

(a) aid having a social character, granted to individual consumers, provided
that such aid is granted without discrimination related to the origin of the
products concerned;
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(b) aid to make good the damage caused by natural disasters or exceptional
occurrences;

(c) aid granted to the economy of certain areas of the Federal Republic of
Germany affected by the division of Germany, in so far as such aid is
required in order to compensate for the economic disadvantages caused by
that division. Five years after the entry into force of the Treaty of Lisbon, the
Council, acting on a proposal from the Commission, may adopt a decision
repealing this point.

3. The following may be considered to be compatible with the internal
market:

(a) aid to promote the economic development of areas where the standard of
living is abnormally low or where there is serious underemployment, and of
the regions referred to in Article 349, in view of their structural, economic
and social situation;

(b) aid to promote the execution of an important project of common
European interest or to remedy a serious disturbance in the economy of a
Member State;

(c) aid to facilitate the development of certain economic activities or of
certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading
conditions to an extent contrary to the common interest;
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(d) aid to promote culture and heritage conservation where such aid does
not affect trading conditions and competition in the Union to an extent that
is contrary to the common interest;

(e) such other categories of aid as may be specified by decision of the
Council on a proposal from the Commission.
A hatályos megfogalmazás szerint „Ha a Szerződések másként nem
rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy
állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely
bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben
részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti
a tagállamok közötti kereskedelmet.” (Lisszaboni Szerződés, 107. cikk, (1).
bekezdés).

A

jogszabály

egyaránt

vonatkozik

állami

és

magánvállalkozásokra, természetes és jogi személyekre. Említésre méltó,
hogy a szöveg nem mondja ki, hogy az állami támogatás tilos, hanem arra
helyezi a hangsúlyt, hogy a fentebb említett kritériumokat kimerítő estek
összeegyeztethetetlenek a Közös Piac zavartalan működésével. Az Európai
Bizottság támogatásnak tekinti az állami forrásból vagy eszközökből
folyósított

tényleges

pénzbeli

támogatáson

kívül

az

adó-

vagy

járulékkedvezményt, a kamattámogatást, az illetékmentességet, a kezességet,
épületek vagy más ingatlanok kedvező feltételekkel vagy ingyen
átengedését, veszteség átvállalását stb. (Radnóczy, 2004).
Dolgozatom szempontjából a főszabály alóli kivételek a fontosak. A
szerződés. 107. cikk (3) bekezdése öt kivételt említ, melyek közül az első
négy az Európai Bizottság mérlegelésén, az ötödik pedig a Tanács egyedi
döntése alapján lehet kivétel a támogatások tilalma alól. Ez azt is jelenti
egyúttal, hogy a szerződés 107. cikkének nincs közvetlen hatálya, hiszen az
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Európai Bizottság hivatott dönteni a kivételekről. Fontos megjegyezni, hogy
a lent említett esetek szintén összeegyeztethetetlenek a Közös Piaccal, mint
az számos Európai Bírósági döntésből kiderült, de a privilegizált
szabályozás, ha úgy tetszik „felsőbb célok” miatt, emeli felül a tilalmon
(Radnóczy, 2004). A téma szempontjából releváns kivételek:
a) pont: Olyan regionális területek támogatása, ahol alacsony az
életszínvonal

vagy

jelentősek

a

foglalkoztatási

problémák,

a

mezőgazdaságtól való függés átlagon felüli vagy iparvidékei strukturális
gondok miatt visszafejlődnek, a strukturális átalakulások következtében
megindult a hanyatlás. Tipikus példája ez a mai strukturális támogatásoknak,
mivel a fejlettség szempontjából a szabályozás nem a tagállami
statisztikákat, hanem a közösségi egészéhez viszonyított helyzetet tekinti
alapnak. Ezeken a területeken is fontos azonban, hogy csak a strukturális
fejlesztéseket tekintik kivételeknek, az olyan fejlesztések, amelyek a fennálló
állapot konzerválására irányulnak, nem támogathatók.
c) pont: Bizonyos gazdasági területek támogatása illetve bizonyos
gazdasági tevékenységek fejlődésének elősegítése. Ennek a pontnak az a
gyakorlati jelentősége, hogy ez képezi az Unión belüli támogatási döntések
alapjának túlnyomó többségét. Itt is érvényes az, hogy csak abban az esetben
nyújtható támogatás, amennyiben az túlmutat az egyszerű status quo
fenntartásán. A hangsúly a minőségi és nem a mennyiségi növekedésen van.
d) pont: A kultúra és a kulturális örökség megóvása. Ezt a pontot a
maastrichti változtatások alkalmával illesztették bele az Római Szerződésbe.
A pont értelmében tehát a kulturális támogatások elkülönítetten kezelhetők
más

állami

támogatásoktól:

a

közös

piaccal

összeegyeztethetőnek

tekinthetők az olyan támogatások, melyeknek célja a kultúra és a kulturális
örökség-megóvás előmozdításának támogatása, amennyiben a támogatás
nem befolyásolja a kereskedelmi és versenyfeltételeket oly mértékben, hogy
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az a közös érdekekkel ellentétes legyen (Rónai – Zongor, 2003). E jogcím
jelentős szerepet játszik a filmipar és a kultúra egyéb területeinek
támogatásában. Ezek a támogatások kiegészíthetők a Strukturális Alapokból
kapott uniós támogatásokkal.
Véleményem szerint a teljes kép és a Közösség motivációinak jobb
megértése érdekében szerencsés ezt a pontot a szerződés 167. cikkével
közösen és annak fényében értelmezni. Kitűnik belőle ugyanis az, hogy
milyen nehéz dolga is van a támogatási döntéseket meghozóknak a kultúra
tekintetében. Ez az a terület, ahol semmi nem egyértelműen ilyen vagy
olyan, és az árnyalatnyi finom különbségeknek kulturális projekt és
kulturális projekt között is nagy jelentősége van. A bizonytalanságra a
legjobban érthető példa a filmek támogatása. Egy film készítése ugyanis nem
támogatandó uniós forrásból csak azért mert kulturális, hiszen a
filmgyártásnak tisztán „ipari” támogatása nem megengedett. Egy film akkor
támogatható, amennyiben közös európai alkotás vagy a professzionalitásnak
és a művészi értéknek a minimuma megvan benne. Egy amerikai
szuperprodukció európai forgatása nem támogatható kultúra címén. Fontos
és nehéz feladat tehát különbséget tenni kultúra és kultúra között.
Támogatott magyar kulturális projektek vizsgálatakor is találkozhatunk
olyanokkal, melyek nem feltétlenül a közös európai vagy a tagállamok
kultúrájának megőrzését és előmozdítását szolgálják, erősebben fogalmazva
nem vagyunk híján a céltalan, csupán a támogatás elnyerése miatt „kitalált”
kulturális projekteknek.
2.3.2. A kultúra támogatása az EU-s gyakorlatban
Az Európai Unió direkt módon egyetlen rendelkezésre álló
eszközzel támogatja a kultúrát. Ez a Kultúra program. Indirekt módon
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azonban szélesebb azoknak a lehetőségeknek a skálája, amelyek a vizsgált
terület támogatására alkalmasak.
Az Európai Unió alapvetően kétfajta programot kínál a kulturális
terület támogatására. Az egyik típusba a transznacionális források, a másik
típusba a Strukturális Alapok tartoznak. A két típus között az az alapvető
különbség, hogy míg a transznacionális források európai dimenziójú
programokat támogatnak, addig a Strukturális Alapok meghatározott
földrajzi területre koncentrálnak. A transznacionális támogatások esetében
együttműködő partnerek pályázhatnak több országból, döntést pedig
Brüsszelben hoznak. A támogatások mértéke kicsi vagy közepes méretű. A
hangsúly ebben az esetben a hosszú távú (egy – három éves) projektek
megvalósításán van. Ezzel szemben a Strukturális Alapok esetében partneri
együttműködésre nincs szükség, a döntéseket alsóbb (nemzeti vagy
regionális) szinteken hozzák. A támogatások összege és mértéke nagy
változatosságot mutat. A Strukturális Alapok által támogatott projektek
esetében a munkaerőpiacon és a konkrét tőkeberuházáson van a hangsúly
(Rónai – Zongor, 2003).
Az Európai Bizottság felkérésére a Bates és Wacker által készített
tanulmány a kulturális terület támogatását csoportokba sorolta. Ez volt az
első olyan átfogó elemzés, mely az Európai Unió összes támogatását
áttekintette és megvizsgálta, mely terület mekkora támogatást nyújt a kultúra
számára. Az uniós jogszabályok értelmében a közösség csak a tagállamok
közötti együttműködést támogatja, és csak a már meglévő tevékenységek
támogatására korlátozza tevékenységét (Zongor, 2004). A tanulmány által
elkülönített három csoport a következő:
1. Az első csoportba tartoznak az Európai Bizottság Kulturális
Főigazgatósága által nyújtott transznacionális támogatások.
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Ezeket kulturális intézmények kulturális projektek megvalósítására
vehetik igénybe.
2. A második csoportba azok a transznacionális támogatások
tartoznak,

amelyeket

nem

a

Főigazgatóság

biztosít,

de

felhasználhatók kulturális célra.
3. A harmadik csoportba a Strukturális Alapok nyújtotta támogatások
tartoznak. Doktori disszertációm témája ez utóbbi támogatásoknak
egy adott területre és időszakra korlátozott vizsgálata.
A jelentés számszerűen is csoportosította a támogatásokat 1989 és 1993
között. Eszerint a rendelkezésre álló 494 millió ECU 82,7%-át tették ki a
Strukturális Alapok nyújtotta támogatások, 7,7%-át az Európai Bizottság
Kulturális Főigazgatósága által nyújtott transznacionális támogatások
(például Kaleidoscope vagy a Media program, az Európai Kulturális Hónap
rendezvénysorozat stb.) és 9,6% jutott egyéb támogatási programokra (Bates
– Wacker, 1993).
A kulturális terület támogatásának logikája Bates és Wacker
tanulmány óta sem változott meg gyökeresen. Az ezredforduló óta eltelt
időszakban is fennmaradt a támogatási logika kettőssége. Ahogy már
fentebb is említettem, 2000 és 2006 között a „Kultúra 2000” program, 2007
és 2013 között a „Kultúra” program képviseli a terület direkt támogatását,
míg 2000 és 2006 között az indirekt formát a már szintén említett
Strukturális

Alapok

testesítették

meg.

A

2007-ben

kezdődött

új

programozási időszak abban hozott változást, hogy átrendezte az Alapokat,
és egyértelműen elkülönítette egymástól a regionális- illetve az agrárpolitika
tárgykörébe tartozó intézkedéseket, így a megpályázható forrásokat is.
Ennek értelmében az indirekt támogatás forrása 2007-től a leszűkölt körű
Strukturális Alapok (ERFA és ESZA), a Kohéziós Alap, valamint a
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vidékfejlesztési programokkal is foglalkozó Európai Mezőgazdaság és
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) lettek.
A

kultúra

szerepének

az

előző

fejezetben

bemutatott

felértékelődésével párhuzamosan a rendelkezésre álló források nagysága
is megnövekedett. A direkt támogatások esetében teljesen konkrét adatok
állnak rendelkezésre. A hét éves „Kultúra 2000” program költségvetése
236,4 millió euró volt (Rónai – Zongor, 2003). Ez az összeg emelkedett meg
az újabb hétéves „Kultúra” program esetében 400 millió euróra
(1855/2006/EK). Az indirekt támogatások esetében nincs ilyen könnyű
dolgunk. Mivel ezek a támogatások nem kifejezetten kulturális célokat
támogatnak, nincs róluk egységes kimutatás. Annyi tudható, hogy az Európai
Bizottság számára készített, a 2000-től napjainkig tartó időszakot vizsgáló
tanulmány megállapította, hogy a 2007-2013-as tervezési időszakban 27
tagállam operatív programjait elemezve 6 milliárd euró áll a szektor
rendelkezésére, amely a Strukturális Alapok kiadásainak mindössze 1,7%-a
(Centre for Strategy & Evaluation Services, 2010). Ez a szektor teljes
támogatásának (direkt és indirekt) körülbelül a fele, hiszen Strukturális
Alapokon kívül az EMVA is biztosít forrásokat kulturális témájú programok
számára. A támogatásokat a 2. táblázat foglalja össze. Látható, hogy a
kulturális szektor továbbra is indirekt támogatások formájában kap
több pénzt az Európai Unió költségvetéséből. Érdekes azonban összevetni,
hogy míg korábbi tanulmányok a Strukturális Alapok kiadásainak kb. 2,8%át sorolták a kulturális szektort támogatók közé (Amman, 2001), addig a
legújabb elemzések ezt csupán 1,7%-ra teszik. Ellentmondásos ez különösen
annak a tekintetében, hogy az Unió különböző szintű fejlesztési terveiben és
hosszú távú stratégiáiban milyen kiemelt szerepet szán a tágabb értelemben
vett kulturális szektornak.

34

2. táblázat: Kulturális támogatások az Unió kohéziós politikájának
részeként 2007 és 2013 között (millió euró és %)
Kultúra
Célkitűzés

Összes

Konvergencia
Regionális

versenyképesség

Kultúra

Százalék (%)

281 297

4 689

1,7

55 184

803

1,5

7 815

470

6,0

5 963

1,7

és

foglalkoztatás
Európai területi együttműködés
Több célkitűzést érintő

8 ,9
Összesen

344 305

Forrás: European Commission, 2009 alapján saját szerkesztés
2.4. Vidékfejlesztés az Európai Unióban
Az elmúlt pár évtizedben a világban és Európa fejlett országaiban
gyökeres

változások

következtek

be

a

mezőgazdaságban.

Az

élelmiszertermelés és az állattenyésztés, azaz a mezőgazdaság hagyományos
feladatai mellett egyre inkább előtérbe kerültek a mezőgazdasági ágazat
egyéb funkciói, többek között a környezet- és tájvédelem, a szolgáltatási
funkciók (Sarudi, 2004/1). Ennek a változási folyamatnak az ösztönzője
napjainkban

az

Európai

Unió

közös

mezőgazdasági

politikájának

irányváltása, melynek során olyan új európai mezőgazdasági modellt
kívánnak

kialakítani,

amelynek

kulcseleme

a

multifunkcionális

mezőgazdaság és ezzel együtt a vidékfejlesztés szerepének felértékelődése.
2.4.1. A vidékfejlesztés előtérbe kerülése
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A

vidékfejlesztés

jelentőségének

felismerése

és

ennek

következményeként az egyre nagyobb szerephez jutása széles körben ismert
folyamat.

Disszertációmban mégis

érintenem

kell

röviden ezt az

eseménysort, hiszen a vidékfejlesztés előtérbe kerülésével a kultúra, mint
lehetséges fejlesztési eszköz is hangsúlyos szerephez jutott. Az említett
folyamatot számtalan vidékfejlesztéssel, regionális- és agrárpolitikával
foglakozó szerző feldolgozta már, így rövid összefoglalásom az ő
munkáikon alapul (Kiss, 2005/1; 2005/2; Papócsi, 1999; Popp, 2004; Popp,
2005; Udovecz, 2005; Varga, 2007).
Európában már a nyolcvanas években felismerték a vidéken
végbemenő káros folyamatokat, a területeken élő népesség elöregedését,
majd ebből következően a lassú elnéptelenedés veszélyét, a rurális térségek
lemaradását gazdasági értelemben a „fejlett” városi központoktól. Az Európa
Tanács „Vidéki kihívás” címmel kampányt is indított megfelelő megoldási
módozatok találása érdekében. A kampány a vidék értékeire hívta fel a
figyelmet, arra a tényre, hogy milyen károkat okozna az egész társadalom
számára a rurális térségek elsorvadása (Dövényi, 1989). Az ezt követő
években

számos

nyugat-európai

ország

fogalmazott

meg

nemzeti

stratégiákat a vidék fejlesztése érdekében.
A vidékfejlesztés történetében egy következő lépcsőfokot jelent a
Vidéki Térségek Európai Chartája. Az 1995-ban megjelent dokumentum
szerint vidék az a terület, amely kisvárosokat és falvakat foglal magába, és a
területet főként mezőgazdasági célokra, nem városi rekreációs célokra, a
vidéken élők gazdasági és kulturális tevékenységére fordítják. Meghatározta
a vidék hármas funkcióját: gazdasági (azaz termelési), ökológiai (azaz
környezeti) és szociokulturális funkciók (Kovács, 2003). A Charta irányelvei
kimondták, hogy a vidék három funkciója összefügg. A cél, hogy e három
funkciót kiegyensúlyozottan és fenntartható egészként kezeljék és fejlesszék.
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A következő fontos lépés az 1996-os Cork-i Nyilatkozat volt. Az
Európai Bizottság konferenciát rendezett a vidék problémáinak orvoslása
érdekében. A konferencia eredménye az említett nyilatkozat. A dokumentum
tíz pontban vázolja fel a vidékfejlesztése alapelveit. Ezek: a vidék előtérbe
helyezése, integrált megközelítés, változatosság kialakítása, fenntarthatóság,
szubszidiaritás,

egyszerűsítés,

programozás,

finanszírozás,

irányítás,

valamint értékelés és kutatás (Sarudi, 2003). A nyilatkozat összességében azt
sugallja, hogy a jövőben olyan Európára van szükség, amelyben vidéken
megfelelőek az életfeltételek. Ezeket a megfelelő feltételeket a vidéken élő
népesség fogja megteremteni.
2.4.2. Az Európai Unió közös agrárpolitikájának változása
Az Európai Unióban a vidékfejlesztés a Közös Agrárpolitika
reformjai során került előtérbe. Bár az Európai Bizottság már a Cork-i
Deklarációval is felhívta a figyelmet a téma jelentőségére, hivatalos
politikává, azaz jelentős uniós forrásokra jogosulttá, a KAP részeként vált.
A KAP első jelentősebb reformja 1992-ben az úgynevezett
McSharry – féle reform volt. A reform abban játszott nagy szerepet, hogy
felismerte a környezetvédelem és a természeti táj megőrzésének jelentőségét.
Megfogalmazása szerint a gazdálkodók a „vidék őrei” is, akiknek termelő
tevékenységük

során

be

kell

tartaniuk

bizonyos

környezetvédelmi

előírásokat (részben ez a feltétele a támogatásoknak is), és nagy figyelmet
kell fordítaniuk a táj eredeti állapotba való megtartására. Az intézkedések
azon a felismerésen alapultak, hogy bár a mezőgazdaság az Európai Unió
versenyképes ágazata, a vidékkel kapcsolatban a jövőben teljesen új
társadalmi igények fognak fellépni, amelyek kielégítéséhez már most fontos
lépéseket kell tenni. Az urbanizáció előrehaladtával ugyanis egyre több
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ember számára jelent önmagában értéket a vidék és a vidéki táj (Horváth,
2005).
A fejlődés következő fontos lépcsőfoka az 1999-ben, Berlinben
elfogadott Agenda 2000, amely az új európai agrármodell lényegét a
többfunkciós mezőgazdaság kialakításában jelölte meg (Sarudi, 2004/2;
Biró-Dorgai-Varga, 2004). Ennek értelmében a mezőgazdaságnak három
funkciója

van.

Az

első

a

termelés,

amelynek

keretében

olyan

mezőgazdaságra van szükség, amely képes szembenézni a világpiac
kihívásaival anélkül, hogy túlzott támogatásokat emésztene föl. A második
funkció a környezetvédelem. Ennek keretében a gazdálkodók rendben
tartják a tájat, közösségi terméket állítanak elő abban az értelemben, hogy a
megművelt föld tulajdonképpen kulturális érték. A harmadik eleme a
többfunkciós mezőgazdaságnak a társadalmi funkció. Ennek a funkciónak
az a jelentősége, hogy megoldást kínál a vidéken élők foglalkoztatási
problémáira, és megpróbálja mérsékelni az elvándorlást, ami annak a
folyamatnak a következménye, hogy a termelékenység növekedésével
gazdák tömege hagyta el a mezőgazdaságot Európában (Kovács, 2003).
Nyilvánvaló, hogy a többfeladatú mezőgazdaság funkciói egymástól
elválaszthatatlanok,

egymással

és

a

vidékfejlesztéssel

szorosan

összefüggenek. Így tehát az új mezőgazdasági modellben a vidék
fejlesztésének elvitathatatlan szerep jut.
Az Agenda 2000 másik, a vidék szempontjából lényeges újdonsága a
pilléres szerkezet bevezetése a KAP-ban. Ennek értelmében a létrejövő két
pillér közül az elsőnek a feladata az agrártermelés alapfunkcióinak ellátása, a
második pillér pedig a tág értelemben vett vidékfejlesztéssel foglalkozik.
Ennek megfelelően a KAP költségvetésében emelkedett a vidékfejlesztésre
fordítható összegek részaránya, bár ekkor még ennek csak a tizedét tette ki
(Horváth, 2005).
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A KAP 2003-mas reformja megerősítette az Agenda 2000 által
elindított folyamatokat: forrásokat csoportosított át az egyre nagyobb
jelentőségű második pillérbe, kiszélesítette a vidékfejlesztés eszköztárát, és a
közvetlen kifizetéseket többek között környezetvédelmi előírásokhoz
kötötték (cross compliance). Ennek azért van jelentősége, mivel az
előírásokat nem teljesítő gazdáktól megvont támogatást a KAP II. pillérébe
kell átcsoportosítani. Ugyancsak a vidékfejlesztés lett a haszonélvezője a
degresszió nevű intézkedésnek. Ennek értelmében az évi 5000 euró
közvetlen jövedelemtámogatásban részesülő gazdák támogatását csökkentik.
Az így felszabaduló évi kb. 1,2 milliárd eurót is a vidékfejlesztés céljaira
csoportosítják át. Ezt nevezzük modulációnak.
2007-től újabb változások következtek be az uniós vidékfejlesztési
politika történetében. Eddig a vidékfejlesztés több forrásból finanszírozták.
Pénzekhez lehetett jutni az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia
Alapból (EMOGA) a KAP részeként, de a 2007-2013-mas tervezési
időszakig a strukturális intézkedéseken belül is végre lehetett hajtani
vidékfejlesztési programokat, amiket jellemzően az Európai Regionális és
Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozott. A strukturális és az agrárpolitika
érintettsége kettősségének feloldására a vidékfejlesztés 2007-től kizárólag az
agrárpolitikához tartozik. A korábbi EMOGA-t két alapra bontották. Az
EMGA, azaz Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozza a
„klasszikus”

agrárprojekteket,

míg

az

Európai

Mezőgazdasági

és

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) a tagállamok és az Unió között megosztott
irányítással végrehajtott vidékfejlesztési programokat (Horváth, 2005).
Innentől minden országnak átfogó vidékfejlesztési programot is létre kell
hoznia, így ezek az intézkedések nem aprózódnak el az agrár- és strukturális
fejlesztési tervekben. A vidékfejlesztési tervek létrehozásához uniós szinten
maghatározták az igazodási pontokat is: a vidékfejlesztésnek 2007 és 2013
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között négy úgynevezett tengelye lett. Ezek: a mezőgazdasági és erdészeti
ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék fejlesztése, a
vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása valamint
horizontális tengelykén a LEADER (1689/2005/EK). Erre az időszakra a
vidékfejlesztés számára már jelentős források állnak rendelkezésre: kb. 88,7
milliárd euró, melynek 36%-át az új, 64%-át a régi tagállamokban lehet
felhasználni (Sarudi, 2007).
Összefoglalóan elmondható, hogy az utóbbi két évtizedben kialakult
és

végül

intézményesült

a

KAP

második

pilléreként

az

önálló

vidékfejlesztési politika. A mezőgazdasági támogatások emelkedő hányada
áll rendelkezésre vidékfejlesztési célokra. A legfontosabb az lenne, hogy az
elméletek szintjén működő vidékfejlesztési programokat a gyakorlatban
értékeljük. Dolgozatomban a kulturális támogatásokon keresztül erre is
kísérletet teszek.
2.5. A kultúra és a vidékfejlesztés kapcsolata
A kultúra és a vidékfejlesztés összekapcsolása nem régi jelenség a
területfejlesztés gondolkodói számára. Napjainkban ugyan már számos
tanulmány leírja, hogy a kultúra nagy szerepet játszhat a rurális térségek
fejlesztésében, problémáinak megoldásában, de a kultúra és a vidékfejlesztés
kölcsönhatását először 1998-ben vetette fel Christopher Ray (Csatári et al,
2007). Ray úgy gondolta, hogy a kultúra által megerősített helyi
identitástudat ösztönzően hat a helyi gazdasági szereplőkre és így gazdasági
teljesítményük növelésére is (Ray, 1998). Kulcsfontosságú fogalom itt az
identitás, hiszen számos szerző a helyi identitások válságából és az erre
adott válaszokból vezeti le a kultúra szerepének térnyerését a helyi
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fejlesztésekben (G. Fekete, 2005; Csatári et al, 2007; Schumacher, 1991;
Laki – Biró, 2001; Benko, 1999).
Napjainkban a globalizáció folyamatának lehetünk tanúi, sőt,
mindennapjainkban

a

résztvevői

is.

Az

információs

technológiák

elterjedésével és ugrásszerű fejlődésével összezsugorodott világunk minden
szempontból, így kulturális értelemben is. Uniformizált termékeket
fogyasztunk, ugyan azokat a filmeket nézzük, zenéket hallgatjuk, mint a
világ másik felén. A globalizációnak köszönhetően egyes helyi kulturális
elemek globálissá válhatnak, az internet segítségével széles tömegek
ismerhetik meg őket. Így vált közkedveltté, mondhatni divattá a latin tánc, a
keleti harcművészetek vagy ázsiai vallási filozófiák követése, az egzotikus
ételek fogyasztása stb. A leírt folyamatot glokalizációnak is hívják
(Rostoványi, 2004). Látható tehát, hogy a globalizációnak van a helyi
identitásra,

kultúrára

és

hagyományokra

gyakorolt

pozitív

hatása,

amennyiben segít azt jó értelemben elterjeszteni, széles közönségekkel
megismertetni. Van azonban egy negatív hatása is: egyes esetekben a
globalizáció elsorvasztja a helyi identitást. A lokális, helyi társadalom egyre
inkább elidegenedni látszik saját lakóterétől, településétől (Csatári, 2003),
mivel identitása nem elég erős. Ennek az identitásnak a javításához eszközül
lehetne felhasználni a kultúrát. G. Fekete Éva szerint a gyakorlatban
megvalósítható egy olyan helyi fejlesztési stratégia, amely során a
települések és kistérségek kihasználják a globalizációból adódó előnyöket,
de egyúttal építenek a globalizáció ártalmainak kivédését célzó, belső
erőforrásaikra is (G. Fekete, 2005).
A korábbi fejezetben már láthattunk, hogy az Európai Unió egyre
hangsúlyosabb szerepet szán a kulturális iparnak a regionális fejlesztésekben
és a kohéziós politika területén. A kulturális gazdaság és a kulturális ipar
fejlesztő hatásaival számos tanulmány is foglakozik, ám túlnyomó
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többségen a városokkal és az erősen urbanizált térségekkel való
összefüggésben (Hrubi, 2005). A kultúra is bizonyos kritikus tömeg felett
fejti ki pozitív hatásait, valamint a kulturális ipar számos eleme csupán a
városi térségekben található meg. Ennek ellenére a falvak körében, azaz a
disszertációm

témájához

tartozó

vidékfejlesztés

területén

is

van

létjogosultsága a témának. Ezt támasztja alá az Európa Kulturális Faluja
kezdeményezés is, mely címet 2007-ben a Baranya megyei Palkonya viselte
(Erdős, 2007).
A kulturális ipar nagyon tág fogalom, magában foglalja a kreatív
ipart, melynek egyes szerzők több ágazatát különböztetik meg, valamint a
kulturális örökséget, a múzeumokat, a turisztikai szolgáltatásokat, a
vendéglátást és bizonyos fokig a sportot is (Szokolai, 2005). A 3. táblázat
azokat

a

területeket

mutatja

be

kiemelten,

melyek

potenciálisan

megtalálhatók vidéki területeken is.
3. táblázat: A KKI területei és a vidékfejlesztésben szerephez jutható
ágazatok
KULTURÁLIS IPAR
KREATÍV IPAR

sport

szellemi, természeti

alkotó és képzőművészet,

digitális

és tárgyi örökség

régiségek

szolgáltatás

galériák

előadóművészet,

média (film, videó, rádió

reklám-,

turisztikai

performance

és tv)

és marketingipar

szolgáltatások

építészet

zene

divattervezés

vendéglátás

művészeti kereskedelem

kiadói tevékenység

kulturális

szabadidő-

és

innováció

promóciós

és szolgáltatás

egészségipar
tudomány

tartalom-

és

múzeumok

és

örökség

iparművészet,
formatervezés

Forrás: Pálné et al., 2005 alapján és saját szerkesztés
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A vidéki települések szempontjából a kultúra és a kulturális
szolgáltatások több szempontból fontosak. A művelődési házak és teleházak
a közösségi élte fontos színterei, a különböző rendezvények pedig erősíthetik
a helyiek identitástudatát. Segítséget nyújthatnak az újonnan beköltözöttek
beilleszkedésében és bizonyos esetekben a település határain túl is
nyilvánosságot kapnak. Ennek köszönhetően megjelenhet a turizmus az adott
településen. A kulturális szolgáltatások tehát vonzóvá tehetik a települést az
ott lakók és a „kívülről jövők” számára is, hozzájárulva az Unió által is
preferált célokhoz, az életminőség javításához és a vidéki népesség helyben
tatásához.
Számos szakértő szerint az Európai Unió regionális politikája és
ezzel együtt a vidékfejlesztésről alkotott felfogása gyökeres változások
előtt áll. A korábbi fejezetekben ismertetet trendeknek megfelelően nem
meglepő, hogy több kutató, köztük Csatári Bálint és munkatársai, azon a
véleményen vannak, hogy az új vidékfejlesztési stratégiáknak egyik fő
pillére a kultúra kell, hogy legyen (Csatári et al., 2007).
Mindezeknek a XXI. századi törekvéseknek és új politikai
irányoknak az „aprópénzre váltása” mindaz, amit a gyakorlati életben, az
Európai Unió mindennapjaiban kézzel foghatóan tapasztalunk. 2000 óta a
fejlesztési tervek, a Strukturális Alapok által támogatott tevékenységek köre,
sőt, a KAP változásai is abba az irányba hatnak, hogy a kultúra fontos, uniós
forrásokból

támogatott

szerepet

játsszon

a

területi

és

fejlesztési

folyamatokban.
2.5.1. A Strukturális Alapok és a kultúra
Bár a regionális fejlesztések esetében nem elsősorban a kulturális
terület jut először eszünkbe, mégis a regionális támogatások esetén számos
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fejlesztési cél és prioritás között szerepel a kultúra. A szektor
hozzájárulhat egy terület fejlődéséhez és társadalmi kohéziójához egyaránt.
A Strukturális Alapok kiemelkedő szerepet játszanak a kultúra
támogatásában, hiszen a terület támogatásainak túlnyomó többsége
származott és származik az Alapokból. A kulturális szektor támogatása
indokolt lehet abban az esetben, ha a támogatott kulturális eseménynek,
intézménynek jótékony hatása van a regionális fejlődésre. Másrészt a
Strukturális Alapok forrásaira pályázó kis- és középvállalkozások, cégek, és
szervezetek tevékenységi körében szerepelhet a kultúra, így a szektor ezáltal
is közvetetten támogatható.
Már a korábbi fejezetekben is bemutattam, hogy a kétezres években
hogyan értékelődött fel a kultúra szerepe az európai gazdaság számára. Mint
akkor említettem, 2010-ben az Európai Bizottság tanulmányt készíttetett a
kultúrának a helyi és regionális fejlesztésben betöltött szerepéről. A kutatók
által elvégzett vizsgálatok során 2000-től kezdve bizonyítékokat kerestek a
kultúra gazdasági életben betöltött pozitív szerepére. Kiindulási alap a két
tervezési időszak programozási dokumentumai, valamint a megvalósult és
SA-ból finanszírozott konkrét projektek voltak. Megállapították, hogy a
kultúrának a turizmussal összefüggő tevékenységek területén volt a
legnagyobb szerepe, főként a 2000 és 2006 közötti időszakban. A
tanulmány számos helyen hangsúlyozza és javasolja, hogy a jövőben
komplexebb megközelítést kellene alkalmazni, integrált megközelítéssel
kellene a kultúrát a növekedés és a munkahelyteremtés szolgálatába állítani.
Az elemzés szerint a kultúrának szerepe van abban, hogy Európát és
régióit vonzóbb hellyé tegye, ne csak a turisták, de a beruházások és a
teremtendő munkahelyek számára is. Kiemeli a fizikai infrastruktúra
fejlesztésében

játszott

szerepét

ugyan

úgy,

mint

az

emberek
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gondolkodásmódjára és ezáltal humán tőkéjükre gyakorolt hatását (Centre
for Strategy & Evaluation Services, 2010).
A disszertáció teljes körű vizsgálata a 2004 és 2006 közötti
magyarországi projektekre vonatkozik, így először az erre az időszakra
vonatkozó előírásokat kell megvizsgálnunk. Nagy általánosságban az akkori
négy Strukturális Alap célkitűzéseit szemlélve, nem találhatunk a kulturális
szektorra való utalásokat. Mégis a terület számos ponton illeszkedik a
prioritásrendszerbe, az Európai Unió főként az alábbi területeken támogatja a
kultúrát mint a regionális fejlesztés eszközét:


Kultúra és foglalkoztatás



A kultúra a szociális integráció szolgálatában



Alap- és továbbképzés a kultúra és a kreatív technikák segítségével



Kulturális turizmus



Európa kulturális örökségének felértékelése és megőrzése



Kultúra és vidékfejlesztés



A kultúra mint a városi problémák megoldásának tényezője



Határokon átnyúló kulturális együttműködés, közvetlen kulturális
projektek



A kultúra és az új technológiák alkalmazása



A kulturális ipar fejlesztése
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott

projektek közül azoknak van kulturális dimenziója, amelyeknek célja az
idegenforgalomba és kézműves mesterségekbe történő befektetés
bátorítása. A népesség megtartásának eszköze lehet a vidéki erőforrások
fokozás. Ennek keretében vidéki műhelyeket teremthetnek, házakat és
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falvakat újíthatnak meg, a pihenést, és az üdülést szolgáló létesítményeket
építhetnek.
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA)
is finanszírozhatott kulturális projekteket, amennyiben azok hozzájárulnak
a vidék népességmegtartó képességéhez és a vidék fejlesztéséhez. Az alap
Orientációs része támogatást nyújthatott falvak helyreállításához és
fejlesztéséhez, a vidéki örökség védelméhez és megőrzéséhez; a falusi
turizmus

fejlesztéséhez,

a

turizmus

és

kézműipari

beruházások

ösztönzéséhez (Forman, 2000).
Az elemzést elvégezhetjük a célkitűzések felől megközelítve is. Nyilván
való, hogy mindhárom célkitűzés tartalmaz olyan intézkedési javaslatokat,
melyek alkalmasak arra, hogy a kultúrát valamilyen módon beleillesszük a
prioritásrendszerbe. A legtágabb a lehetőségek köre az első célkitűzés
esetében, amin keresztül az Európai Unió a térség fejlődésben leginkább
lemaradt régiói támogatja. Ennek az az egyik oka, hogy a Strukturális
Alapok rendelkezésre álló pénzeszközeinek legnagyobb részét, közel 70%-át
ennek a célkitűzésnek a keretében osztották el. A második célkitűzés keretei
közé is könnyű szerrel beilleszthetők a kulturális témájú projektek. A
Strukturális Alapok forrásaink 11,5%-át fordították a második célkitűzés
projektjeire (Zongor, 2004). A harmadik célkitűzésre a Strukturális Alapok
költségvetésének 12,3%-át fordították. Ennek a célkitűzésnek a keretében
azok a kulturális projektek támogathatók, amik az oktatási és képzési
rendszerek korszerűsítésével vagy a foglalkoztatással kapcsolatosak. Kivételt
képeznek ez alól azok a projektek, amiket már az első célkitűzés keretében
támogatnak.
A 4. táblázat azt mutatja be, hogy melyek a kultúrával összefüggésbe
hozható konkrét területek az első két célkitűzés keretében.
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4 táblázat: Lehetőségek a kulturális terület számára a 2000 és 2006 közötti
regionális politika célkitűzései alapján
1. célkitűzés


2. célkitűzés

a kulturális intézmények és a
kulturális



turizmus



melyeknek

kulturális

infrastruktúra

korszerűsítése, újbóli létrehozása

infrastruktúrájának kiépítése és
helyreállítása,

a

és kiépítése


olyan

kulturális

és

többek között a munkahelyek

médiagazdasági

létrehozása is célja

kezdeményezések, amelyek pl.

a kulturális örökség megőrzése

kulturális

és fejlesztése a falufejlesztés

alapítására irányulnak


keretében;


a városfejlesztés és a kultúra



a kulturális intézmények által a

téren,

vállalatok

a kulturális turizmus terén induló
kezdeményezések



a

munkanélküliek

képzésére

helyi foglalkoztatás fejlesztése,

irányuló

illetve

együtt a munkaerőpiac kulturális

a

helyi

képzési

lehetőségek javítása érdekében
szervezett kisprojektek

intézkedések,

ezzel

és turisztikai hasznosítása


a

problémás

kulturális

városi

területek

eszközökkel

történő

fejlesztése


a védett műemlékek és épületek
kulturális
tevékenységgel

turisztikai
egybekötött

helyreállítása
Forrás: Zongor, 2005 alapján saját szerkesztés
Látható tehát, hogy az Unió kohéziós politikájának keretében megvan
a lehetőség a kultúra támogatására. Vizsgált projektjeim is azt bizonyítják
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azonban, hogy ezek a projektek két területhez kötődnek leginkább.
Egyrészt azt infrastruktúrafejlesztéshez, másrészt a turizmushoz.
2.5.2. Multifunkciós mezőgazdaság és a kultúra
A korábbi fejezetekben bemutattam, hogy az Európai Unió a
multifunkciós mezőgazdaságot választotta mezőgazdasági modelljéül. A
kultúra szempontjából a termelésen kívüli, főként a társadalmi funkció
fontos. A mezőgazdaság szerepe ugyanis gyökeresen megváltozik. Egyre
nagyobb a társadalmi igény az eddig elhanyagolt új funkciók iránt.
Elsősorban a tájgondozásban, tájápolásban, az élő környezet megóvásában, a
kultúrtáj fenntartásában játszhat nagy szerepet (Dorgai, 1999).
A vidéki térségek életképességének megőrzéséhez az szükséges,
hogy több lábon álló, vidéki gazdaság alakuljon ki. Célszerű a már meglévő,
belső erőforrásokra támaszkodva fejleszteni. Ezek között fontos a
környezetkímélő

és

organikus

gazdálkodás

arányának

növelése,

a

humánerőforrás-fejlesztés, a vidéki közösségek, kulturális értékek
megőrzése, a fiatalok és a vállalkozók vidéki kötődésének erősítése és a
falusi és agrárturizmus fejlesztése (Sarudi, 2004/1). Mindezek a felsorolt
fejlesztési irányok a többfeladatú mezőgazdaság alaptevékenységen kívüli
funkciói közé sorolhatók. A hazai fejlesztési tervek és programok (NFT,
AVOP, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
program) prioritásai és pályázati jogcímei is igazodnak a többfeladatú
modell eszközrendszeréhez. Az AVOP átfogó céljai például tökéletesen
levezethetőek az új mezőgazdasági modellből (Kovács, 2003).
Összefoglalóan tehát elmondható, hogy a 2004 és 2006 közötti hazai
pályázati jogcímekben számos olyan jelenik meg, mely a fenti logika lévén a
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multifunkcionalitás követelményének köszönheti létét, és lehetőséget hordoz
magában a kulturális szektor számára.
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI
Kutatásaim fő célja, hogy megvizsgáljam az Unió Strukturális
Alapjaiból megvalósult kulturális projektjeinek vidékfejlesztő szerepét. A
kulturális célok nincsenek nevesítve a magyar operatív programok prioritásai
között, így eddig nem is vizsgálta őket ebből a megközelítésből senki.
Munkám során ezért arra törekszem, hogy átfogó képet adjak az általam
választott régióban ezekről a programokról: milyen jellegűek, kik valósítják
meg őket, milyen céllal és végül, de nem utolsó sorban, milyen
eredményekkel.
Munkámnak tehát a vizsgált terület elemző bemutatása a fő célja,
amely túlmutat néhány előzetesen megfogalmazott hipotézis igazolásán vagy
cáfolatán. Szerintem a hipotézisek megválaszolásánál fontosabb (de
legalábbis azonos fontosságú) a helyzet bemutatása, elemzése, a témához
kapcsolódó várakozások és azok megvalósulásának konkrét elemzése. Ennek
ellenére a kutatómunka és főként az anyaggyűjtés során kialakult egy kép,
melyre alapozva három hipotézist fogalmaztam meg magamnak.
Eddigi kutatásaim alapján a téma nehézségét, de fontosságát is abban
látom, hogy ezek a projektek több szempontból is kettős természetűek. A
kultúrának

kettős

funkciója

van,

egyrészt

turisztikai

attrakcióként

szolgál(hat), másrészt hozzájárul(hat) a településen élők életminőségének
javulásához. Ehhez a kettős funkcióhoz illeszkedik Kovács Teréz felfogása a
vidékpolitika címzettjeit illetően. Kovács szerint a vidékpolitika két
markánsan eltérő célcsoport számára fogalmazódhat meg: a városiak
érdekében illetve a falusiak érdekében (Kovács, 1997). Azokban az
országokban, ahol a mezőgazdasági népesség szerepe kisebb, a vidékpolitika
célja a vidék értékeinek (érintetlen táj, korábbi rurális mesterségek, tiszta
levegő stb.) megőrzése a városból érkező turisták számára. A vidékies
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területekben gazdag országok esetében, mint amilyen hazánk is, a
vidékpolitika céljai összetettebbek: cél a mezőgazdasági lakosság helyben
tartása az életminőség és az életkörülmények javításával. Természetesen a
legtöbb ország vidékfejlesztési politikájának céljai nem tartoznak egyik
szélsőséges kategóriába sem. Csatári Bálint szerint ráadásul „egy jól
szervezett és kiválóan működő kistérségi fejlesztés […] egyszerre elégítheti
ki mindkét fejlesztési irányzat igényeit.” (Csatári,2003, 44. o.)
Az

időszak

magyar

és

európai

fejlesztési

dokumentumait

megvizsgálva úgy gondolom, hogy a turizmusnak kiemelt szerepe lehet az
általam vizsgált projektek között. Ennek létjogosultsága azonban többször
megkérdőjelezhető lehet, hiszen az idézett elméletek szerint az olyan rurális
térségekben, mint a Dél-Dunántúl, a helyi népesség számára kellene
fejlesztéseket megvalósítani. Első hipotézisem tehát:
1. A dél-dunántúli régióban a kulturális projektek címzettjei nagyobb
arányban a városiak mint a helyben lakók, bár a vizsgált régió
egyértelműen a rurális területekhez, és így a falusaik érdekében való
vidékfejlesztés célterületéhez tartozik.
A projektek kettős természetének egyike az elemzést nehezíti meg,
hiszen a programokkal kapcsolatos kiadások és bevételek nem ugyan azon az
oldalon jelennek meg. Ezen felül a kultúrát és főként annak hatásait
nehéz számszerűsíteni. Ebből következően a projektek vidékfejlesztésre
gyakorolt hatásai sem mérhetőek le csupán kvantitatív eszközökkel. A
vidékfejlesztés irodalmában sem ismeretlen ez a probléma. „Ennek a
kölcsönhatásrendszernek egyik alapvető, visszatérő problémája, hogy a
kultúra valós és tényleges térbeli – térfejlődésbeli szerepét általában csak
közvetetten lehet megállapítani, kimutatni. A kulturális szféra kutatói, a
politikusai,

szakemberei

ezért

folyamatosan

elméleteket,

modelleket
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dolgoznak és próbálnak ki – jelen összefüggésrendszerben – a kultúra
területfejlesztő, térszervező szerepének direkt kimutatására.” (Baka, 2008,
28. o.) Maga az AVOP is számol ezzel, mikor a hatásokat mérő monitoring
mutatók és indikátorok között kiemeli a kvalitatív elemzés fontosságát
(AVOP Programkiegészítő Dokumentum, 2004). Végigtekintve a nyertes
projekteken és azok méretén, második hipotézisem az, hogy:
2. A projektek közvetlen hatása egy-egy településen nem, vagy szinte
alig mérhető.
Úgy gondolom, hogy a pályázati kényszer miatt sok olyan projekt
valósul meg, amelyeknek tényleges vidékfejlesztő szerepe csekély, vagy más
típusú projekt jobban betölthetné ezt a szerepet. A 2004 és 2006 közötti
időszak projektjeinek ismeretében harmadik hipotézisem:
3. A kultúrával összefüggésbe hozható projektek jelentős része csupán a
pályázati kényszer hatására jött létre.
Azaz a rendelkezésre álló lehetőségek közül a legkevesebb önerőt igénylő
projekteket választották ki forrás hiányában vagy más indokból. Az első
programozási időszak fejlesztési terveit figyelembe véve ezek nagy eséllyel
a falufejlesztés vagy a LEADER programok tárgykörébe estek.
A disszertációval célom tehát a fenti hipotéziseim igazolás vagy
cáfolata, illetve a szekunder és primer adatok alapján a megvalósult
projektek tipologizálása. Amennyiben lehetőség van rá, létre kívánok hozni
projekttípusokat, melyek jellemzőinek leírásával és meghatározásával
könnyebbé lehetne tenni a további programozási időszakokban azok
helyzetét, akik

ténylegesen kulturális

témájú

projekteket

kívánnak

megvalósítani különböző címzettek számára, kihasználva a kultúra
különböző funkcióit.
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4. DEFINÍCIÓK, ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
Kutatásom témáját szükséges több oldalról lehatárolni és keretek
közé szorítani, hiszen ezek nélkül a téma túlmutatna egy doktori disszertáció
méretein. Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy mit értek (legalábbis jelen
disszertáció megírása során) kultúrán illetve vidéken. Nem utolsósorban
fontos bemutatni, hogy milyen területeken, milyen megfontolások alapján
választottam ki a vizsgálni kívánt Uniós projekteket. A területi lehatároláson
kívül védhetően meg kell indokolnom az időbeni szűkítéseket is. Végezetül a
használt

statisztikai

és

társadalomtudományi

kutatási

módszerek

bemutatására is figyelmet kell fordítanom.
4.1. Definíciók
4.1.1. A kultúra
A kultúrának nincs egységesen elfogadott definíciója. Egyes
irodalmak szerint több mint százféle meghatározás létezik vizsgálatom
tárgyára. Raymond Williams szerint a „culture” azaz a kultúra az egyik
legbonyolultabban értelmezhető angol szó (Williams, 1976).
Hagyományosan

kétfajta

megközelítéssel

találkozhatunk.

Az

angolszász megközelítés szerint mindenfajta emberi objektiváció, ember
által létrehozott dolog a kultúra kategóriájába tartozik. Ezt vallja Herkovits
is, aki szerint a kultúra a környezetnek az ember alkotta része (Trócsányi –
Tóth, 2002). Ebből a szempontból a kultúra nagyon fontos az ugyanazon
helyen élő emberek helyi identitásának, lakóhelyükhöz kötődésének
kialakítása során. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy az emberek
felfogása, tágabb és szűkebb értelemben vett kultúrája (az oktatástól a
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munkakultúrán át az építészeti kultúráig) szoros kölcsönhatásban áll
egymással, és meghatározza mind a lakókörnyezet képet, az ott élők
viselkedését és környezetre való hatásukat. Dolgozatomban ezt a
megközelítést alkalmaztam, mikor a kultúra vidékfejlesztésben játszott
szerepéről írok, vagy mikor a kulturális projektek szükségessége mellette
érvelek. Ezzel szemben létezik a német megközelítés, amely sokkal
szűkebben értelmezi a fogalmat. Ezen megközelítés szerint csak a szellemi,
intellektuális

teljesítmények,

„legértékesebb”

emberi

legszigorúbban

teljesítmények

véve

pedig

(művészetek,

csak

a

tudományok)

tekinthetők kultúrának (Rostoványi, 2004). Dolgozatomban az utóbbi
megközelítésben használtam a fogalmat akkor, mikor a vizsgálni kívánt
konkrét projekteket kiválasztottam, mivel már a kutatás legelején meg kellett
állapítani egy határozott korlátot kutatásom tárgyát illetően.
Ami minden kultúraértelmezésben közös, az az, hogy a kultúra
kizárólagosan emberi teljesítmény. A kultúra különbözteti meg az embert a
többi élőlénytől. Edward Brunett Taylor szerint „A kultúra vagy civilizáció
tágabb értelemben vett etnográfiai megközelítésben az a komplex egész,
amely magába foglalja a tudást, a hitet, a művészetet, az erkölcsöt, a
törvényt, a szokást és minden más képességet és sajátosságot, amelyre az
emberek, mint a társadalom tagjai, tesznek szert.” (Taylor, 1997, 108.o.)
A kultúrafogalom egyik nagy belső ellentmondása, hogy egyszerre
uniformizál és fragmentál. Egyrészt kifejezheti mindazt, ami az egész
emberiségben közös, ami megkülönbözteti az emberit a nem emberitől,
másrészt meg is különbözteti, így elválasztja, egymástól az egyes, különböző
kultúrájú

embercsoportokat.

Ennek

feloldása

az

a

posztmodern

kultúraszemlélet, amelyet dolgozatomban én is használok, mikor azt
mutatom be, miért fontos a kultúra a vidék számára, és mivel tud
hozzájárulni annak fejlődéséhez. Ezen értelmezés szerint a kultúra
54

kreolizációjának és hibridizációjának vagyunk tanúi. Ennek a globalizáció az
oka. Kreolizáción értjük azt a jelenséget, hogy egy adott kultúra maga is
heterogén. A hibridizáció pedig a különböző kultúrák keveredése
(Rostoványi, 2004). A lokalitásnak és a globalitásnak nagy szerepe van
napjaink

identitásának

kialakulásában.

Az

internet

korában

helyi

identitásunk, lokális jellegzetességeink válhatnak globálissá, mindenki
számára megismerhetővé. Kevésbé szerencsés, ha a globalizáció hatására
annyira uniformizálódunk, hogy elveszítjük ezt a helyi identitást.
Az Európai Unióban is hasonló folyamatnak lehetünk tanúi. A
különböző

kultúráknak

együtt

kell

élniük

úgy,

hogy

megtartsák

sajátosságaikat, de közben egységes európai egészet is alkossanak. A
gyakorlatban ez az elvek ünnepélyes elfogadásánál sokkal nehezebb feladat.
Európai mértékben elég csak a legkülönbözőbb vallási, nemzetiségi vagy
nyelvi eltérésekből adódó problémákra gondolni, de még Magyarország
határain belül is a különbözőségéből fakadó ellentétek sora igazolja ezt.
Magának az Európai Uniónak sem volt, és ma sincs egyértelmű
definíciója a kultúra szóra. Mint korábban láthattuk, a Római Szerződésben
még csak nem is szerepelt a fogalom, és csak a hetvenes évektől kezdve
jelent meg különböző európai uniós anyagokban. Jelenleg az Európai Unió
tevékenységét vizsgálva két megközelítésben találkozhatunk a kultúrával. Az
első a gazdasági megközelítés, ahol, mint megtestesült árut kezelik a
kultúrát. Ide tartoznak például a műalkotások és a hozzájuk kapcsolódó jogi
szabályozások (ÁFA, szerzői jogok, áruk szabad áramlása). A második
szempont a kultúrát a szellemi érték oldala felől közelíti meg. Ekkor kultúra
alatt az Európai Unió Oktatási és Kulturális főigazgatóságának tevékenysége
alá eső területek értendők (Zongor, 2005).
Mint láthatjuk, maga az Európai Unió gyakorlata is negatív
megközelítést alkalmaz, mikor a kultúrát definiálja. Nem mondja ki
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egyértelműen, hogy mit tekint kultúrának, csupán felsorol, illetve azt szögezi
le, hogy mit nem tekint annak. A meghatározás nehézségei miatt én is ezt az
elgondolást

fogom

követni.

Egyrészt

minden

olyan

programot

kulturálisnak tekintek, amelynek során, az Európai Unión keresztül
kulturális intézményeket (egyesületek, múzeumok, önkormányzatok adott
részlegei, kulturális csoportok stb.) támogatnak. Ezen kívül kulturálisnak
tekintem az olyan programokat is, melyek során a projektgazda nem
valamiféle kulturális intézmény (mint a fenti esetben), de a támogatott
tevékenység lényegileg kulturális. Ide tartozhatnak bizonyos megkötéssel a
turizmus élénkítését célzó programok is, amennyiben azok a turistákat vonzó
attrakciókra irányulnak és azok tartalmukat tekintve kulturálisak (pl.: falusi
látogatóközpont kialakítása). Nem témája dolgozatomnak azonban az
audiovizuális politika. Ugyancsak nem foglakozom a szoros értelemben vett
oktatás vagy kutatás-fejlesztés kérdéskörével, bár szervesen kapcsolódnak a
kulturális területhez. Ezeknek a területeknek a vizsgálata azonban túl
messzire vinne eredeti témámtól. Nem is beszélve arról, hogy ezeket a
politikákat az Európai Unió is külön területként kezeli.
Külön érdemes kiemelni, hogy a vizsgált programoknak egy
jelentős része a közművelődés támogatására irányul. A közművelődés
ugyan szorosan kapcsolódik az oktatáshoz, de legalább ennyire, ha nem
jobban a kultúrához. Tulajdonképpen a polgároknak az iskolarendszeren
kívüli képzését és egyéb tevékenységét jelenti. Az önkormányzatok törvény
által előírt feladata a közművelődési intézmények (művelődési otthon,
közösségi ház, faluház stb.) fenntartása, melyek közösségi színtérként a helyi
lakosok rendszeres vagy alkalmi tevékenységének helyeként szolgálnak. A
közművelődés céljai és tevékenységei között találjuk a hagyományőrzést, a
különböző öntevékeny vagy alkotó egyesületeket, egyéb művelődést segítő
lehetőségeket, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek
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biztosítását, az életminőséget és az életesélyek javító foglalkozásokat stb.
(Eszényi – Utry, 2001). Napjainkban az önkormányzatok nem mindig tudnak
elegendő forrást biztosítani a feladatok magas szintű ellátásához. Ezért is
játszhatnak nagy szerepet a közművelődési intézmények életében az uniós
támogatások.
Összefoglalva, disszertációhoz kapcsolódó vizsgálat elvégzése során
tehát tartalmilag kellett vizsgálom a projektek, eldöntve azt, hogy az általam
lehatárolt kultúra-kategóriába beleférnek-e. Azokat tekintettem tehát
kulturálisnak,

melyek

során

kulturális

intézményeket,

könyvtárakat,

műemlékeket vagy emlékműveket támogatnak, ha a faluközpontot újítják
meg történelmi értékeivel együtt, vagy ha a projekt kulturális eseményekkel
vagy hagyományokkal kapcsolatos stb.
4.1.2. Vidék – vidékfejlesztés
A vidék fogalma, ha lehet, még a kultúra fogalmánál is összetettebb.
A vidék mindenki számára mást jelent, nincs rá általánosan elfogadott,
egységes definíció. A városnak is lehet vidéke, így tulajdonképpen
Budapestről szemlélve az országot minden más település vidéknek tűnhet.
Egy megyeszékhelyen élő viszont szűkebb lakókörnyezetét biztosan nem
sorolja a „vidék” kategóriába, a szomszéd kisebb települést annál nagyobb
valószínűséggel. Kijelenthetjük tehát, hogy a vidék egy bizonyos
nézőpontból szemlélve szubjektív kategória. Cloke szerint vidék az a tér,
amelyről az ott élők azt gondolják, hogy vidék (Sarudi, 2007).
Számos kutató leíró megközelítést használ, mikor megfogalmazza,
mit is tart vidéknek. Ezekben szinte kivétel nélkül megjelenik a városi –
vidéki ellentmondás, mint a fejlett, sűrűn lakott centrum és az elmaradott,
szegény periféria egymással szembeállítása. Általánosságban elmondható
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ezen elméletek alapján, hogy vidéken sajátos vidéki erőforrások vannak
jelen, jellemző a zöld területek magas aránya, az alacsony népsűrűség és
beépítettség. Domináns szerepe van a mezőgazdaságnak mind a
foglalkoztatásban mind a jövedelemtermelésben, valamint a környezet
formálásában. A mezőgazdaságon kívül jellemző még a vidéki területekre az
erdészet, vadászat és halászat, a természetvédelem és a nem városi üdülés
megjelenése. Legújabb kutatásokban megjelenik az urbánus térségekhez
képest érintetlen természet, mint érték és rekreációs lehetőség (Sarudi,
2007).
Mindezek után célszerű mégis valamilyen módon számszerűsíteni,
hogy mi a vidék. Bár a fogalom tartalmából sokat elvesz, mégis kell valami,
ami alapján egyértelműen eldönthetjük, hogy napjaink Magyarországán,
elemzésem területén és idejében mely településeket is tekintem vidékinek.
Bár maga az Európai Unió sem írja elő konkrétan, hogy mely területek
tartoznak ebbe a kategóriába, a vidékfejlesztési támogatások megítélésekor
az EU is alkalmaz számszerű lehatárolást, ezt pedig jellemzően a
népsűrűség.
Az OECD azokat a településeket tartja vidékinek, melyeknek a
népsűrűsége kisebb, mint 150 fő/km2. Ezek alapján három fajta térséget
különböztet meg (5. táblázat):
5. táblázat: OECD vidék-kategóriái
Alapvetően vidéki

a népesség több, mint 50%-a él vidéki községekben

Jellemzően vidéki

a népesség 15-50%-a él vidéki községekben

Alapvetően városi

a

népesség

kevesebb,

mint

15%-a

él

vidéki

községekben

Forrás: Sarudi, 2003 alapján saját szerkesztés
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Az Európai Unióban több népsűrűségi adattal is találkozhatunk,
mikor vidékről beszélünk. Az Európai Bizottság az urbanizáció fokát tartja
meghatározónak a vidéki térségek lehatárolásakor. Vidékinek tekinti azokat
a falvakat és városokat, ahol a népsűrűség kisebb, mint 100 fő/km2. A
LEADER program támogatási kritériumai között pedig azt találjuk, hogy
azon olyan vidéki térségek vehetnek rész, ahol a népsűrűség kevesebb, mint
120fő/ km2. Mindezek ellenére maga az Unió is alkalmazza az OECD által
elfogadott kategorizálást is. 2001-es adatokra és az említett meghatározásra
támaszkodva az EU26-ok (Máltáról nem állt rendelkezésre adat) 18%-a élt
alapvetően vidéki, 37,5%-a jellemzően vidéki valamint 43,8%-a alapvetően
városi térségben (Agricultural Statistics, 2008). Árnyalja a képet, hogy az
Eurostat mérései szerint az kibővült Európai Unió népsűrűsége 122fő/km2
(Europe in figures, 2010).
Magyarország az Európai Unió részeként természetesen az uniós
gyakorlatot is alkalmazza. A területfejlesztésről szóló törvény nem definiálja
és főleg nem számszerűen a vidék fogalmát. Az Országos Területfejlesztési
Koncepció kiemelten foglalkozik a rurális térségekkel és azok fejlesztésével.
Kiemeli, hogy a vidéki térségek pontos lehatárolása fontos a területfejlesztési
programok sikeressége szempontjából. A korábbi gyakorlatot elégtelennek
találja, mivel azok alapján szinte az egész ország területe a rurális
kategóriába tartozna. Az OTK javaslatot tesz egy differenciáltabb, új területi
szempontokat figyelembe vevő lehatárolásra. Kistérségi alapon történik a
lehatárolás és célszerűségi okokból támaszkodik a népsűrűségi és
népességszámbeli adatokra, de mindezek mellett figyelembe veszi „a
mezőgazdasági,
földhasználatban,

erdészeti
valamint

és
a

a

természeti

munkaerő-piaci

területek

arányát

a

trendeket

(mező-

és

erdőgazdaságban foglalkoztatottak arányának változása)” is (OTK, 2005,
63. o.). A fentiek alapján három kistérség típust különböztet meg, melyekből
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a disszertáció szempontjából a harmadik bír jelentőséggel: urbanizált,
urbanizált területekkel rendelkező vidékies valamint jellemzően vidékies
kistérségek. A koncepció által alkalmazott népsűrűségi küszöb 120 fő/km2,
egy várost pedig akkor tekint urbánus központnak, amennyiben népessége
meghaladja a 20 000 főt (OTK, 2005). A korábban már említett OECD
definíció alapján készített Eurostat felmérés szerint hazánk lakosságának
41,6%-a él alapvetően vidéki, 41%-a jellemzően vidéki valamint 17,4%-a
alapvetően városi térségben (Agricultural Statistics, 2008). Nem meglepő ez
a „vidékiesség”, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország népsűrűsége
108,5 fő/km2 (Mikrocenzus, 2005).
Disszertációm elkészítésekor én is a 120fő/ km2-es lehatárolást
tartom elfogadhatónak azzal a megkötéssel, hogy mint azt a fentiekben
bemutattam, egy puszta számmal nem lehet korrekt módon és teljes körűen
lehatárolni a vidéket. Az általam vizsgált projektek esetében könnyebb
dolgom volt, hiszen a pályázatokon való részvétel feltételei egyértelmű
földrajzi lehatárolást is tartalmaztak, ezáltal tételesen meghatározták, mit
tekintenek fejlesztendő vidéki térségnek (AVOP Program-kiegészítő
Dokumentum, 2004).
Az vizsgált Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 3.1.-es
prioritása esetében az AVOP Programkiegészítő Dokumentuma tételesen
felsorolja azokat a településeket, amelyek részt vehettek a pályázaton. A
LEADER programok (3.5.-ös prioritás) esetében ezt még annyival
konkrétabbá

tette,

hogy

a

pályázat

specifikumából

adódó

helyi

akciócsoportok méretét is meghatározta. A vizsgált Dél-Dunántúl esetében
mindhárom megyében legalább 5000 főnek kell egy helyi akciócsoporthoz
tartoznia. Végül a disszertáció témájául szolgáló 3.4.-es prioritás esetében a
feltétel az volt, hogy községek vegyenek részt a pályázaton (AVOP
Program-kiegészítő Dokumentum, 2004). Ezt szintén egyfajta vidék60

lehatárolás, hiszen közigazgatásilag az ország területe városokra és
községekre tagolódik (1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról).
A vidékfejlesztést szintén nem egyszerű definiálni. Egyrészt hogyan
lehet pontosan meghatározni egy tevékenységet akkor, amikor még azt sem
tudjuk egzakt módon megmondani, hogy mit fejlesztünk. Másrészt a
vidékfejlesztés egy nagyon összetett tevékenység, hiszen ide tartozhatnak
az agrárpolitikai, a szociálpolitikai vagy a területfejlesztési intézkedések
éppúgy, mint egyes foglakoztatás politikai megfontolások (Fehér, 1999). Az
Európai Unió gyakorlatában is érzékelhető ez a kettősség. Bár a
vidékpolitika a Közös Agrárpolitika második pillére, szorosan kapcsolódik
az unió regionális és kohéziós politikájához is, a legutóbbi időkig forrásokra
is pályázhatott ezek keretében. Az Európai Unióban az olyan programokat
tekintik vidékfejlesztőnek, melyek a vidéken élők életminőségének
javulásához járulnak hozzá. Ez a meghatározás újból pontatlan és
problémákhoz vezet, hiszen egyrészt, mint azt fentebb láthattuk, az EU nem
definiálja egyértelműen a vidék fogalmát, másrészt a 100 fő/km2-es
lehatárolás nem alkalmazható általánosságban az unió egész területére
(hiszen akkor például hazánk sem lenne más, mint egy nagy vidék).
A magyar OTK tartalmaz meghatározást a vidékfejlesztésre. Ennek
értelmében „a vidékies térségek társadalmi, gazdasági és környezeti
folyamatainak értékelése alapján a helyi adottságokat érvényesítő, az adott
térségben élő emberek részvételével formálódó programok és beruházások
meghatározása és megvalósítása. Lényegében

a helyi erőforrások

azonosításán, feltárásán, mobilizálásán keresztül megvalósuló kisléptékű
térségfejlesztés. (kiemelés tőlem) Megközelítésében átlagon felüli szerepet
kap a fejlesztések környezetintegráltsága, a környezeti alrendszernek a
vidékies területi rendszerekben betöltött meghatározó szerepe miatt. A
vidékfejlesztés a területfejlesztési politikai célok érvényesülését szolgáló
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egyik legfontosabb pillér, mely a vidékies térségek fejlesztésére koncentrál.”
(OTK, 2005, 140.o.)
4.2. Dél-Dunántúl 2004-2006, A téma lehatárolása térben és időben
Disszertációmban a 2004 és 2006 közötti pályázatokat vizsgálom,
bár természetesen azóta is valósultak meg a Strukturális Alapok keretein
belül kulturális programok. A lehatárolás indoka, hogy így egy teljes, lezárt
időszak elemezhető, melyben ugyanazon feltételek és uniós előírások
között folyt a pályázatok kiírás és elfogadása. A dolgozat végén kitekintést
teszek a 2007 és 2013 közötti programozási időszakra, aminek az általános
trendek összehasonlíthatóvá tétele a célja. A további vizsgálatok előtt
érdemes áttekinteni röviden a régió helyzetét, kiemelten koncentrálva a
disszertáció témája szempontjából fontos aspektusokra.
A dél-dunántúli NUTS2-es régió Baranya, Somogy és Tolna
megyékből áll. Területe 14 ezer km2. Az ország legritkábban lakott
régiója, a népsűrűsége csupán 69 fő/km2, tehát egyértelműen a vidéki
területek közét tartozik. Lakosságszáma 975 ezer fő, de a lakosságszám
csökken, a népességfogyás az országos átlagot meghaladó mértékű. Az élve
születések számának csökkenése mellett magas az elvándorlók száma is,
főként a munkahelyek hiánya valamint a szolgáltatások elégtelensége miatt.
A régió foglalkoztatási rátája alacsony, egyre inkább a legalacsonyabb
foglalkozatási

rátával

munkanélküliség

az

rendelkező
országos

régiók

átlag

felett

csoportjába
van

és

tartozik.
erős

A

területi

egyenlőtlenségeket mutat.
A

régióban

24

kistérség

található.

Településszerkezete

kedvezőtlen, a településhálózat háromnegyedét az aprófalvak teszik ki. A
városok között is a kisebb méretű települések dominálnak. A régión belüli
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kedvezőtlen gazdasági viszonyok a településszerkezettel egyértelműen
összefüggenek. Az urbanizált térségeket kivéve kevés helyen találhatunk a
helyi adottságokra alapozott gazdasági fejlődést.
A disszertáció témáját tekintve fontos turizmus területén az erős
szezonalitás és a területi koncentráció (Balaton, Pécs, Villány) a jellemző.
Bár

a

turizmus

a

régió

egészében

fontos

szerepet

játszik,

termékkínálatának egy része nem piacképes, a vonzerők fragmentáltan
találhatóak meg, nem alkotnak komplex turisztikai terméket. A kulturális
kínálat nem karakterisztikus, a fesztiváloknak nevezett események inkább
csak a szűkebb környezetet célozzák.
Hasonlóan fontos témám szempontjából a kulturális-közművelődési
infrastruktúra állapota Dél-Dunántúlon. A vizsgált terület kiemelkedik a
művelődési házba járó lakosság arányával. Itt is megfigyelhető, hogy
minél kisebb egy adott település, annál kisebb az esélye a helyben lakóknak
arra, hogy kulturális javakhoz férhessenek hozzá. Figyelembe véve az
aprófalvas településszerkezetet, ez elég nagy gond. Az aprófalvakat kivéve
azonban nagy számban adottak a településeken a könyvtárak, közösségi
házak. Ezeknek egy része azonban felújítandó vagy már be is zárt, hiányzik
működtetésükhöz a megfelelő szakemberállomány. A működők egy része is
kizárólag helyi feladatok ellátására alkalmas (DDOP, 2006).
4.3. A projektek kiválasztásának folyamata
A vizsgálni kívánt projektek kiválasztása hosszadalmas folyamat
volt, és megkívánta a 2004 és 2006 közötti fejlesztési tervek és programok
alapos ismeretét. Mivel a Strukturális Alapok, mint korábban ismertettem,
nem támogatják közvetlenül a kulturális területet, elengedhetetlen volt a fent
említett dokumentumok áttekintése, és a „sorok között olvasás”. Nem volt
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elég kikeresni mechanikusan egy adatbázisból a kulturális projekteket,
hiszen ilynek nem voltak. A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégiájából és
célrendszeréből kiindulva jutottam el a vizsgálandó Operatív Programokig,
majd

a

Nemzeti

Fejlesztési

Ügynökség

internetes

adatbázisának

köszönhetően a konkrét projektekig.
1. ábra: A konkrét projektek kiválasztásának folyamat
NFT
Prioritások

A termelő szektor
versenyképessége

A regionális és helyi potenciál
erősítése

Operatív Programok
Agrár- és Vidékfejlesztési
Operatív Program

Regionális Operatív Program

Intézkedések
AVOP 3.1.

AVOP 3.4.

AVOP 3.5.

ROP 1.1.

ROP 2.2.

Ténylegesen vizsgált 165 projekt

Forrás: saját szerkesztés
A célrendszer megismerése után arra vállalkoztam, hogy kiválasszam
azokat a prioritásokat, majd a prioritásokon keresztül azokat az operatív
programokat, amelyek lehetőségeket hordozhatnak magukban a kulturális
szektor számára támogatások elnyerésére. Mindezek után a kiválasztott
operatív programok prioritásait is meg kellett ismernem ahhoz, hogy
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kiválaszthassam azokat az intézkedéseket, melyekre az általam kulturálisnak
tekintett programokkal pályázhatnak. Mindezek után nyílt lehetőségem arra,
hogy a már említett ügynökségi adatbázisból, a kiválasztott intézkedésekhez
tartozó

nyertes

projekteket

lehívva

kiválogathassam

a

tartalmilag

ténylegesen kulturálisakat. Az így kapott saját adatbázis képezte primer és
szekunder kutatásaim alapját. A kiválasztás folyamatát az 1 ábra foglalja
össze.
Az alábbiakban az általam relevánsnak talált dokumentumokat
mutatom be részletesen.
4.3.1. A Nemzeti Fejlesztési Terv
A 2000 és 2006 közötti pénzügyi periódusban Magyarország teljes
területe, mind a hét NUTS II. régió, az első célkitűzés keretében támogatott
régiók közé tartozott. A magyar kormány az uniós szabályozásnak
megfelelően elkészítette a Nemzeti Fejlesztési Tervet, melynek célja, hogy
lefektesse a Strukturális Alapokból támogatott fejlesztéspolitikai
célkitűzéseket és prioritásokat, és ezáltal mérsékelje a Magyarország és az
Európai Unió régebbi tagállamai között fennálló különbségeket (NFT, 2003).
Amint azt az alábbiakban láthatjuk, és ahogy már többször említettem
is, a regionális fejlesztések területén a kultúra nem önmagában, hanem
mint hatékony fejlesztési eszköz és lehetőség jelenik meg. A SWOT
analízis (6. táblázat) azt igazolja, hogy a kultúrának helye van a támogatandó
területek között, mind önmagáért, mind a fejlesztés eszközeként.
Fontos azonban feltenni azt a kérdést, hogy ténylegesen megoldást
jelentenek-e az így megvalósult, pl. turisztikai vonzerőt javító programok a
vidéki lakosság problémáira. Nem csak a lelkiismeretünk megnyugtatására
készülnek-e ezek a programok, hogy elmondhassuk, mi minden tőlünk
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telhetőt megtettünk? Tényleg ilyen kiemelt szerepet kell szentelnünk a
turizmusnak? Nem csak arról van szó, hogy mélyrehatóbb intézkedéseket
nem tudunk megtenni?
6. táblázat Magyarország erősségei és gyengeségei kulturális szempontból
ERŐSSÉGEK
-

-

gazdag kulturális örökség
kedvező földrajzi fekvés
Balaton és Budapest nagy múltú
idegenforgalmi célállomások
digitalizálás
után
könnyen
hozzáférhető
tudományos
és
kulturális örökség
régiók dinamikusan fejlődő városai
meglévő kézművesipari tradíciók

GYENGESÉGEK
-

-

-

-

LEHETŐSÉGEK
a vidék felértékelődése
kulturális és tudományos tartalom
fejlesztése
Világörökségi védettséget élvező
helyszínek
múzeumok gyűjteményei
épített kulturális örökség
gyógy- és termálvizek
borkultúra
gasztronómiai- és lovas tradíciók

-

idegenforgalmi
szolgáltatások
szűkössége
idegenforgalom
regionális
koncentrációja
és
szezonális
jellege
hiányos
szolgáltatások
és
intézményrendszer
kihasználatlan
idegenforgalmi
potenciál
elégtelen
internethez
való
hozzáférés
szolgáltatások és intézmények
esetenként gyenge minőségűek
a vidéki térségeket hátrányosan
érintik
a
demográfiai
és
foglalkoztatási folyamatok
a vidéki lakosság szempontjából
fontos szolgáltatások színvonala
gyakran gyenge
VESZÉLYEK
erősödő regionális különbségek
leszakadó vidéki régiók

Forrás: NFT, 2003 alapján saját szerkesztés
Az a meggyőződésem, hogy a vidéki népesség életminőségének
javításához ennél gyökeresebb változásokra lenne szükség. Nem elég egy
felújított, látogatóbarát templom ott, ahol a lakosság nagy része nem talál
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magának munkát, és emiatt megélhetési problémákkal küzd, ahol nincs
lehetősége és sok helyen már igénye sem szellemi szükségleteinek
kielégítésére. Azt azonban bátran mondhatjuk, hogy a turizmus is egy lépés a
helyes

cselekvés

irányában,

noha

egymaga,

kivételes

adottságú

településektől vagy régióktól eltekintve, nem képes áttörést hozni a vidéken
élők számára.
A 2. ábra a magyar Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszerét mutatja
be. Ez azért fontos, mert a célrendszeren keresztül szeretném érzékeltetni,
hogy milyen lehetőségei lehetnek egy non-profit szervezetnek, egy
vállalkozásnak vagy akár egy helyi önkormányzatnak arra, hogy kulturális
tartalmú projektjeihez forrásokhoz jusson.
2. ábra: A Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszere

Forrás: NFT, 2003
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Ebben az elemzésben is megmutatkozik az a trend, hogy a kultúrát a már
korábban említett területek (turizmus, vidék népességmegtartó képességének
javítása stb.) fejlesztése során, mint eszközt alkalmazzák.
A magyar Nemzeti Fejlesztési Terv hosszú távú célja a lakosság
életminőségének javítása. Az NFT rendelkezik egy úgynevezett általános
céllal is. Az általános cél, a jövedelmi különbségek mérséklése az Európai
Unió átlagához viszonyítva, azt segíti elő, hogy a hosszú távú célt
könnyebben elérhessük. Kijelöl egy nagyon világos irányt, hogy mivel kell a
megvalósítást kezdeni. Mivel hazánk többségében rosszabb helyzetben van
az életminőséget meghatározó mutatók tekintetében, mint az integrációs
átlag, így kézenfekvőnek tűnik a különbségek mérséklésére fektetni a
hangsúlyt.
A célok sorát a három specifikus cél zárja. Ezen célok megléte azt
könnyíti meg, hogy a megfelelő beavatkozási területeket megtalálják a
fejlesztés

során.

Ezek:

a

versenyképesebb

gazdaság,

mivel

a

jövedelemkülönbségek mérsékléséhez megfelelő gazdasági növekedésre van
szükség, a humán erőforrások jobb kihasználása, mivel ez jobb minőségű
humán tőkét is jelent, valamint a jobb minőségű környezet és a
kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés (NFT, 2003). Disszertációm
szempontjából talán ez a legutóbbi a legfontosabb.
4.3.1.1. Az NFT specifikus céljai
Mindezek után tekintsük át a specifikus célokat a kultúra
szemszögéből!
A versenyképesebb gazdaság: Cél az egyes régiók és az egész
ország versenyképességének növelése mind nemzetközi, mind az Európai
Unió szintjén. A versenyképesség növeléséhez az idegenforgalom mint
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szektor hatékonyan hozzájárulhat. Elméletben a kulturális szektor számára
lehetőség nyílik arra, hogy a versenyképesség javításának feladatán keresztül
forrásokhoz jusson és olyan projekteket valósítson meg, mint például egy
épített kulturális örökség felújítása, állagmegóvása, esetleg egy kevésébe
ismert helyszín megismertetése hatékonyabb marketingen keresztül. A
programok során azonban, a fenntarthatóság elvének megfelelően, hangsúlyt
kell fektetni a turizmusból származó esetleges negatív hatások mérséklésére.
A fentiekhez hasonló okokból jelent lehetőséget a szektor számára a helyi és
regionális potenciál hatékonyabb kiaknázásának NFT-ben megjelenő
kívánalma

(NFT,

2003).

A

turizmuson

keresztül

megvalósuló

gazdaságélénkítés tényleges érvényesülése, megítélésem szerint, az általam
vizsgált területen kétséges. A gyakorlatban megvalósult turisztikai potenciált
növelő projektek a legritkább esetben rendelkeznek önállóan mérhető
élénkítő hatással.
Különösen fontosnak tartom azonban az úgynevezett „barnamezők”
rehabilitációjának kérdését. Hazánkban számos olyan terület van, amely
ebbe a kategóriába esik. A társadalom és a gazdaság átalakulásával a
rendszerváltás után megnőtt az elhagyott gyárak, laktanyák, mezőgazdasági
nagyüzemi telepek, sőt egész külterületi lakhelyek száma. Gyakran jó
lehetőség ennek az újonnan keletkezett problémának a kezelésére, ha ezeket
a létesítményeket átalakítjuk, élhetővé, a települések szerves részévé tesszük.
Külföldi gyakorlatot követve ez kiváló esély új művészeti központok
létrehozására, kortárs művészetek otthonául. A lehetőségek száma csak azért
nem végtelen, mert a gyéren lakott és úttal, villannyal el nem látott helyeken
kevés esély van a tartós megtelepedésre. Már hazánkban is van néhány példa
kihasználatlanná vált létesítmények ilyen célú hasznosítására. Ezzel nem
csak a funkcióját vesztett épület nyer új értelmet, hanem egy új intézmény is
otthont.
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A kultúra a versenyképesség javulásához a vidéki térségekben is
hozzájárulhat. Számos régióban küzd a mezőgazdaság a hanyatlás
problémájával. A kultúra több szempontból is eszköze lehet az alternatív
jövedelemforrásoknak a vidéki térségben. Gondolok itt a tradicionális
tevékenységek, a kézművesség végzésére vagy a falusi turizmusban rejlő
lehetőségekre (NFT, 2003). Nem szabad azonban túl nagy jelentőséget
tulajdonítani ezeknek az intézkedéseknek önmagukban. Fontos, hogy
vidéken ezek komplex rendszert alkossanak. Nem várhatjuk, hogy egy
kézműves műhely vagy egy faluház önmagában nagy változásokat idézzen
elő. Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy egy egyedi ötlet,
kezdeményezés nagyon nagy szolgálatot tehet az egyese településeken. A
falusi turizmus példájánál maradva, egy település csak akkor lehet vonzó az
oda látogatók szemében, ha valami különlegeset, otthoni környezetben nem
tapasztalhatót nyújt, és ezzel tűnik ki a többi település közül. Célszerű ezért a
földrajzi

közelségben

lévő

településeknek

összefogni,

és

mintegy

„csomagként” elképzelni fejlesztéseiket. Ezáltal minden egyes település mást
és mást nyújthatna. Kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy az egyik
legkevésbé sikeres programja a 2004 és 2006 közötti időszaknak az
alternatív jövedelemteremtő képességek fejlesztési és a kézművességhez
kapcsolódó programok voltak. Ez a tény egyrészt a potenciális pályázók
idegenkedésével, de a támogatások kevéssé kézzelfogható eredményeitől
való félelemmel is magyarázható. Minden bizonnyal leginkább az
befolyásolja a csekély sikert, hogy a kézműves termékek iránt nagyon kicsi a
kereslet.
A humán erőforrás jobb kihasználása: A humán tőke a
világgazdaság hosszú távú növekedésének kulcstényezője (NFT, 2003). A
kultúra, a művészetek élvezete, a csúnyán közgazdasági szakszóval élve, a
kulturális javak fogyasztása, hozzájárul ennek a humán tőkének a
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minőségjavulásához, így végső soron a gazdasági növekedéshez. A
regionális különbségek mérsékléséhez járulhat hozzá a képzettebb emberi
erőforrás az idegenforgalom esetében, így a kultúrával is összefüggésben,
mivel itt nagy a lehetőség a helyi potenciál kiaknázására. Ennek a stratégiai
célnak a keretében is megjelenik a vidéki térségek problematikája. Ki kell
képezni az embereket arra, hogy újszerű, a mezőgazdaságtól különböző
tevékenységeket legyenek képesek elvégezni. Ide tartozhat a helyi kulturális
örökség kihasználásához

kapcsolódó tevékenység is.

Mindezek az

intézkedések nemcsak lehetőséget teremtenek embereknek a munkavégzésre,
nemcsak alternatív jövedelemhez juttatja őket, hanem egyszersmind
lehetőséget nyújthatnak egy kulturális látnivaló népszerűsítésére, állapotának
megőrzésére, egy különleges művészeti értékkel bíró épület, falusi templom
utókor számára megőrzésére stb.
A jobb minőségű környezet, a kiegyensúlyozottabb regionális
fejlődés: A harmadik specifikus cél keretében ugyanazokról a kulturális
szektorral összefüggésbe hozható, kívánt intézkedésekről beszélhetünk, mint
amikkel már az előző két cél bemutatásakor találkozhattunk.
4.3.1.2. Az NFT prioritásai
Az NFT prioritásai az alapján a négy fő intézkedési terület alapján
jöttek létre, amelyeket a terv a célkitűzéseknek a különböző intézkedési
területekkel való kapcsolata alapján nevesít (NFT, 2003). A kulturális
szektor számára két prioritás kínál lehetőségeket. A továbbiakban ezeket
mutatom be.
A termelőszektor versenyképességének javítása: Több olyan
intézkedési javaslattal találkozhatunk a prioritáson belül, ami lehetőségeket
rejthet az általam vizsgált terület számára. A terv szerint növelni kell
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Magyarország helyzetéből fakadó, és nem fiskális eszközökből származó,
versenyelőnyöket. Már az erősségeket és gyengeségeket bemutató fejezetben
is megjelent az az elgondolás, hogy hazánk számára nagy lehetőségek jelent
a kulturális örökség jobb kiaknázása és a turizmusban rejlő lehetőségek
hasznosítása. A prioritás ezeken túlmenően nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
mind szélesebb körben használják fel az információs és kommunikációs
technológiákat, ezáltal növelve a versenyképességet. Ez az intézkedés a
kulturális szektor számára is hasznos lehet, amennyiben az új technológiák
által sikeresebb marketing tevékenységet tud folytatni. Másrészt, ha
megjelenik az interneten, ha bővül a kulturális adatok elérésének lehetősége,
akkor maga a kultúra is több emberhez jut el. A prioritás támogatandónak
ítéli az elektronikus szolgáltatások tartalmának bővítését. Ez jó lehetőség
lehet többek között könyvtárak és gyűjtemények számára, például online
katalógusok

létrehozásához.

Ezzel

nem

csak

az

általuk

nyújtott

szolgáltatások köre és minősége növekszik, hanem több emberhez jut el az
adott gyűjtemény stb. Természetesen ebben a prioritásban is megjelenik a
jobban kiaknázható vidéki potenciál létrehozásának kívánalma, amiről már a
fentiekben több szó esett (NFT, 2003).
A regionális és helyi potenciál erősítése: A prioritást a
Magyarországon fennálló jelentős és egyre inkább erősödő regionális
egyenlőtlenségek indokolják. A kultúra szempontjából fontos, a prioritásban
megjelenő intézkedési javaslatok a korábbiak tükrében már nagyrészt
ismertek. Az újdonság, hogy ezen prioritás keretében a regionális fejlesztés
integrált megközelítésével találkozhatunk. A prioritás az alábbi területeken
érinti témánkat: „Az idegenforgalom, mint olyan tevékenységi terület, ahol a
regionális és helyi különbségek lehetőségeket rejtenek magukban. A
turisztikai helyszínek fejlesztését a marketing tevékenység javításával kell
ötvözni. A helyi természeti és kulturális örökség előnyeinek kiaknázására
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befektetéseket kell alkalmazni. A vonzóbb idegenforgalmi helyszínek
kialakítását és a marketing-tevékenység támogatását a szálláshelyek, és
szolgáltatásaik fejlesztésének kell kísérnie. Az ilyen jellegű integrált
turizmusfejlesztés teljesebb, jobb minőségű szolgáltatásokat eredményez,
amely emeli a szektor hozzáadott-érték teremtő képességét.” (NFT, 2003
153.o.) A prioritás említi még a barnamezős beruházások szükségességét,
melyek a gazdasági tevékenység új forrásait jelentik. A dokumentum szerint
fontos a meglévő hálózatok fejlesztése, minőségének javítása. A
hálózatfejlesztésen az NFT többek között azoknak a közösségi épületek
fejlesztését érti, amelyek nagy idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek, de
pusztulófélben

vannak,

vagy hátrányos

térségekben

találhatók.

Ez

lehetőséget adhat épített kulturális örökségünk megőrzésére. Emellett
lehetőséget ad arra, hogy a hasonló helyzetben lévő intézmények hálózatokat
hozzanak létre. Ezek a hálózatok elősegítik az információcserét, lehetőséget
nyújthattak arra, hogy a felek hasznos tapasztalatokat cserélhessenek
egymással, hozzájárulva ezzel az örökségek megőrzéséhez, állagának
megóvásához, a jobb marketingtevékenységhez stb. A prioritás segít
Magyarország természeti és kulturális örökségének megőrzésében is (NFT,
2003).
4.3.2. Operatív Programok
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai meghatározott
prioritáshoz vagy prioritásokhoz tartoznak. Annak alapján, hogy témám
szempontjából csupán a „termelőszektor versenyképességének javítása” és a
„regionális és helyi potenciál erősítése” prioritások relevánsak, így a
továbbiakban csak a hozzájuk tartozó operatív programokat kellett részletes
megismerni, így szűkült a vizsgálandó projektek köre is. A vizsgálandó
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operatív programok: az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program
(továbbiakban AVOP) és a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP)
4.3.2.1. Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program
A program egyik célja a mezőgazdaság modernizálása és
hatékonyabbá tétele, másik célja a vidék fejlesztése, jövedelemszerzési
lehetőségek teremtése a vidéki térségek lakossága számára, a vidéki
infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, valamint a vidék kulturális
örökségének védelme (Ránky –Jobbágy, 2003). Ahhoz, hogy a fentebb leírt
módszert követve, tovább szűkíthessük a projektek körét, ismernünk kell az
OP prioritásrendszerét. Az AVOP három fő prioritást tartalmaz a technikai
segítségnyújtás mellett. Témám szempontjából a harmadik prioritás releváns.
A „Vidéki térségek fejlesztése” megvalósítását az indokolja, hogy az elmúlt
évtizedben végbement gazdasági és társadalmi változások érzékenyen és az
országos átlagnál hátrányosabban érintették a vidéket és az ott élő
népességet. A prioritás legfőbb célja a vidék felzárkózásának elősegítése:
csökkenteni a kialakult hátrányokat, javítani a lakosság életminőségét,
jövedelmi

helyzetét,

megelőzni,

mérsékelni

a

kistelepülések

elnéptelenedését, elöregedését, a humán potenciál további romlását, a
gazdaság jobb infrastrukturális ellátottságú (városi) térségekbe áramlását, a
vidék tájelemeinek és arculatának további erózióját (AVOP, 2004). A teljes
„Vidéki térségek fejlesztése” prioritás részesedése az AVOP-ból 26,5%. A
prioritás egyik pozitívuma, hogy az intézkedések jelenős része esetében a
kicsi projektméretek és a támogatási kondíciók olyan célcsoportoknak
nyújtanak lehetőséget arra, hogy részesedjenek támogatásból, és ezáltal
bekapcsolódjanak a fejlődésbe, amelyeknél a tőkehiány egyébként nem teszi
lehetővé a meglévő belső források, komparatív előnyök kihasználását.
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A vizsgált prioritáshoz négy intézkedés tartozik, amelyek közül
témám szempontjából az első, második és harmadik intézkedés a fontos. Az
első és a harmadik ráadásul közvetlenül erősíti egymás hatását. Az alternatív
jövedelemszerzési lehetőségek jelentős része ugyanis a rekreációs és
idegenforgalmi vonzerők, és kínálatok megfelelő színvonalára épít, amelyek
fejlesztését a „Falufejlesztés- és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi
örökségének védelme és megőrzése” intézkedés szolgálja. Ugyanakkor a
vidéki élettér és közösségek fejlesztése jelentős mértékben befolyásolja a
vállalkozói és közösségi aktivitást is.
Ezen a ponton jutottam el a kutatásban odáig, hogy elérkeztem
azokhoz a konkrét prioritásokhoz, melyekhez kapcsolódó projekteket már
kereshetünk az NFT adatbázisában. A továbbiakban az AVOP-hoz tartozó
három releváns prioritást mutatom be részletesen.
A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése (AVOP 3.1): Az
intézkedés részesedése az AVOP-ból 6%. Azért van rá szükség, mert a
vidéki térségekben lakók számára sem a mezőgazdaságban sem azon kívül
nincs elegendő munkalehetőség. Ugyanakkor ezek a térségek sem
szegényebbek kulturális értékekben, hagyományokban, mint a többiek, de
ezek, a romló gazdasági körülmények miatt, óhatatlanul és folyamatosan
maguk is elkopnak, s előbb-utóbb elvesznének külső beavatkozás nélkül. Ez
az örökség lehetőségeket is hord magában a vidék számára, ha a gazdasági
körülményeken képesek vagyunk javítani (AVOP, 2004). A támogatott
tevékenységek köre viszonylag tág. Ide tartoznak: a kézműipari
tevékenységek fejlesztése, a falusi turizmus fejlesztése, a szálláshelyek
számának növelése és a falusi turisztikai szolgáltatások fejlesztése.
Mindezek a fejlesztések a vidéki térség meglévő értékeire és lehetséges
komparatív előnyeire építenek (AVOP Program-kiegészítő Dokumentum,
2004).
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Falufejlesztés- és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének
védelme és megőrzése (3.4.): Az intézkedés részesedése az AVOP-ból
3,5%. Pályázatonként maximum 60 millió forint állt a támogatottak
rendelkezésére. Célja, hogy a strukturális problémákkal küzdő vidéki
térségek számára a szellemi, kulturális, épített és természeti örökségük
lehetőségeit jobban hasznosítsa, jó esetben bekapcsolódhassanak a fejlődés
fő áramába. A vidéki területek eróziója – a foglalkoztatási feltételek
javításának hiányában – megállíthatatlan folyamatnak tűnik, a népesség
elvándorol, ezáltal kezdenek megszűnni a vidéki közösségek és romlásnak
indul a kultúrtáj. Az intézkedés keretében támogatható tevékenységek egyik
célja a települések fizikai állapotának és összképének megőrzés és javítása.
Fontosnak tartják az intézkedés keretein belül a helyi közösségi identitás
kialakításának elősegítését is (AVOP Program-kiegészítő Dokumentum,
2004). Az identitás kialakításában a kultúrának fontos szerepe van. Ha egy
területen támogatjuk a kulturális kezdeményezéseket, legyen az egy
könyvtár vagy művelődési központ létrehozása, vagy a terület népművészeti
örökségének megőrzésére tett kísérlet, azzal az adott település sajátos
identitásának kialakulásához, és végső soron az elvándorlás csökkentéséhez
járulhatunk hozzá. Ha egy lakos közelebb érzi magához a teret, ahol él,
nagyobb eséllyel szeretne ott maradni. Emellett a természeti és épített
értékek új funkcióval való megtöltése és esetleges újrahasznosítása a
jövedelmi és foglalkoztatási viszonyokat is javítja, ezzel járulva hozzá a
területi különbségek mérsékléséhez.
LEADER+ (AVOP 3.5.): A LEADER program több évtizedes
múltra tekint vissza az Európai Unióban. Magyarország a 2004 és 2006
közötti programozási időszakban az AVOP keretein belül indította útjára ezt
a programot. A LEADER lényege a decentralizált, helyi igényeken alapuló
fejlesztés. Egy úgynevezett helyi akciócsoport készíti a helyi fejlesztési
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stratégiát.

Ezekben

az

akciócsoportokban

helyet

kapnak

a

helyi

önkormányzatok, vállalkozók, civil és más nonprofit szervezetek képviselői
is. A kifizető hatóságok az így létrehozott stratégia alapján állapítják meg a
támogatások keretszámait az akciócsoportok számára. Az intézkedés
részesedése az AVOP-ból 4,5%. A magyar gyakorlat tapasztalatai alapján a
LEADER különösen alkalmas kulturális témájú projektek megvalósítására és
támogatására. Disszertációm adatbázisa is számos ilyen projektet tartalmaz.
Összegfoglalóan elmondható az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Programról, hogy számtalan, változatos lehetőséget tartalmaz kulturális célú
vagy témájú projektek megvalósítói számára. Nem szabad azonban
elfelejteni, hogy ebben a fejezetben csupán a fejlesztési tervek elvei jelennek
meg. A disszertáció fontos feladata megvizsgálni, hogy a papíron lefektetett
elvek egyáltalán reálisak-e és tényleges megoldási esélyt nyújtanak-e a vidék
számára. Amennyiben igen, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban és
tényleg azt a hatást érik-e el, amit várnak tőle.
4.3.2.2. Regionális Fejlesztés Operatív Program
A Regionális Fejlesztés Operatív Program a régiókon belüli térség- és
településfejlesztési akciókat foglalja magába (Ránky – Jobbágy, 2003).
A ROP három fő prioritást tartalmaz a technikai segítségnyújtáson
kívül. A kulturális szektor szempontjából az első két prioritásnak van
jelenősége. Ezek: a turisztikai potenciál erősítése a régiókban valamint a
térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése (ROP, 2004).
Lényegében hasonló projektekről és támogatásra érdemes intézkedésekről
van szó, mint az AVOP már megismert prioritásai esetében, azzal a nagyon
lényeges különbséggel, hogy a ROP esetében jóval nagyobbak a
projektméretek. Főszabály szerint az AVOP-ból a községek, míg a ROP-ból
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a városok támogathatók. Emellett a világörökség helyszínekkel, a
kastélyokkal, várakkal és múzeumokkal kapcsolatos projektek esetében is a
ROP a támogató. Ennek az az oka, hogy így lehet garantálni a fenti területek
egységes, integrált tervek alapján történő fejlesztését. Ezen kívül az AVOP
nem lenne képes állni az ilyen típusú projektekhez kacsolódó igen magas
költségeket (Kovács, 2005).
Mindkét prioritáson belül egy-egy releváns intézkedést találtam
további vizsgálatra érdemesnek. Az első prioritáson belül „A turisztikai
vonzerők fejlesztése” (ROP 1.1.) az egyik olyan ROP-os intézkedés,
aminek keretében megvalósult konkrét nyertes projekteket vizsgáltam. A
térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése elnevezésű
prioritáson belül pedig a „Városi területek rehabilitációja” (ROP 2.2)
érdemelt kiemelt figyelmet. Ez vizsgálatunk utolsó olyan intézkedése,
melyhez általam elemzett projektek tartoznak (ROP, Programkiegészítő
Dokumentum, 2006).
Összefoglalóan tehát az NFT stratégiájából kiindulva az alábbi
konkrét intézkedésekig jutottam el:
1. AVOP 3.1. A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
2. AVOP 3.4. Falufejlesztés- és felújítás a vidék tárgyi és szellemi
örökségének védelme és megőrzése
3. AVOP 3.5. LEADER+
4. ROP 1.1. Turisztikai vonzerők fejlesztése
5. ROP 2.2. Városi területek rehabilitációja
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyertes projektjeinek adatbázisából a fenti
intézkedésekhez tartozó programokat kellett tételesen átnézni, hogy azok
tartalmilag megfelelnek-e az általam meghatározott kultúra definíciónak. A
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vizsgálat végére 165 konkrét projektem maradt. Ezeknek a primer és
szekunder adatokon alapuló vizsgálata képezi dolgozatom további fejezeteit.
4.4. Egyéb módszerek bemutatása
A disszertáció elkészítése során a Microsoft Office programcsomag
2003-mas és 2007-es verzióinak World és Excel programjait használtam. Az
elemzések során az alábbi vizsgálatokat végeztem el: a leíró statisztika
eszköztárával, megoszlási viszonyszámok segítségével több szempontból
jellemeztem a megvalósult 165 projektet.
A projektek különböző jellemzői között valamint a megítélt
támogatások és azok elvárt hatásai között statisztikailag igazolható
kapcsolatot kerestem. A változók közötti kapcsolat szorosságának
mérésekor a Pearson-féle korrelációs együtthatókat Excel segítségével
számítottam ki, a Cramer-féle együtthatók saját számítások eredményei.
A megvalósult programok egyes változói alapján klasztereket hoztam
létre. A csoportok létrehozását lehetővé tevő klaszter-analízist IBM SPSS
Statistics 19 (Statistical Package for the Social Sciences) programmal
végeztem el.
A projektgazdák attitűdjeinek vizsgálatához a strukturált, zárt
kérdéseket tartalmazó kérdőívezés módszerét használtam. A kérőívet online felületen a Google Docs segítségével hoztam létre.
Munkámat

két

szakértő

segítette,

akikkel

strukturálatlan

mélyinterjút, hosszabb kötetlen beszélgetés folytattam. Az ő észrevételeiket
és megállapításaikat összefoglalva közlöm.
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5. KUTATÁSI EREDMÉNYEK
5.1. A megvalósult projektek szekunder elemzése
A Dél-Dunántúlnak nevezett NUTS II-es régióban tehát 165 konkrét
projektet vizsgáltam, melyek kivétel nélkül a 2004 és 2006 közötti
programozási időszakban nyertek támogatás. Ebből a szempontból
projektjeim köre teljesnek tekinthető, a kérdéses időszak valamennyi,
kritériumaimnak megfelelő projektjét meg tudtam vizsgálni.
5.1.1. A projektek alapvető adatainak elemzése
Kiindulásként az alábbi adatok álltak rendelkezésemre: a projekt
címe (amiből sok esetben, de nem mindig, a tartalma is kiderült), a
megvalósulás pontos helyszíne, a forrás, a projektgazda kiléte, jogi státusa
valamint a megítélt támogatás és a támogatási arány (mely kettőből
kiszámítható a projekt teljes költsége). Disszertációm kiinduló 165 projektje
nagyon heterogén képet mutat több szempontból is. A már korábban említett
öt különböző prioritás keretében nyertek EU-s forrásokat. A régió három
megyéjében valósulnak meg, de területi eloszlásuk bizonyos sajátosságokat
mutat és koránt sem egyenletes. A projektgazdák köre is változatos. A
programok által lehetővé tett szereplők közül sok esetben felülreprezentálták
magukat az önkormányzatok.
Az öt különböző forrásból adódóan a projektek mérete és a megítélt
támogatás összege is nagy intervallumon szóródik. A 165 projektje jutó
összes támogatás több mint 2,5 milliárd forint. Az átlagos projektméret tehát
15 millió forint, azonban ez nem jellemzi túl jól a kulturális projekteket. A
megítélt támogatások szórását kiszámolva a fenti állítás igazolható, hiszen a
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szórás több mint négyszeres, azaz kicsivel több, mint 63 millió forint.
Nyilvánvalóan ezt az eredményt kellett kapnom, hiszen a legalacsonyabb és
legmagasabb támogatási összeg között három nagyságrendnyi eltérést
tapasztaltam. A legkisebb projekt támogatása 153 ezer forint, míg a
legnagyobbé 525 millió forint. A megítélt támogatások eloszlása koránt sem
normál eloszlású, amint azt a 3. ábra is mutatja:
3. ábra: A megítélt támogatási összegek eloszlása a teljes sokaságban

Forrás: saját szerkesztés
A támogatási összegek alapján megvizsgálva a projekteket azt tapasztaltam,
hogy a két ROP-os prioritás körében (1.1 és 2.2) megvalósult programok
támogatási aránya kiugróan magas. Ennek magyarázata az AVOP és a
ROP közötti sajátos „feladatmegosztásban” rejlik. Az időszak fejlesztési
koncepciója alapján főszabály szerint az AVOP a községekben, míg a ROP a
városokban megvalósuló projekteket támogatja, de a ROP hivatott ezeken
felül

a

hosszú

távon

megvalósuló,

nagy

forrásigényű

projektek

finanszírozására is. Így például, megvalósulási helytől függetlenül a ROP81

ból támogatandóak a világörökség helyszínek, a kiemelt üdülőhelyen álló
kastélyok, várak és múzeumok vagy a nemzeti parkok (AVOP, 2004). A
disszertációm négy ilyen projektet érint, melyek közül három a Dráva –
medence komplex ökoturisztikai fejlesztésével kapcsolatos két somogyi és
egy baranyai helyszínen (ROP 1.1), míg a negyedik Barcs város
rehabilitációs programjának első üteme (ROP 2.2). A megítélt támogatások
nagysága és a teljes sokasághoz való viszonyulása a következőképpen alakul
(7. táblázat):
7. táblázat: A ROP-os projektek támogatásai és részarányuk a teljes
sokaságban
Prioritás

Támogatási összeg (ezer forint)

ROP

Részesedés

1 520 196

60,15%

ROP 1.1

1 025 196

40,56%

ROP 2.2

495 000

19,59%

Forrás: saját számítások
Mivel a fent említett négy projekt képviseli a megítélt támogatások 60%-át
és mivel az összes többi projekt az AVOP keretében valósult meg, célszerű
és logikus lépésként a további elemzések során nem vettem figyelembe az
említett programokat. Minden későbbi megállapításom tehát a maradék
161 projektre vonatkozik.
A korábban a teljes sokaságra elvégzett számításokat megismételtem
a maradék adatokra is. A támogatások átlagos nagysága így valamivel több,
mint 6 millió forint lett, az átlagtól való eltérés pedig 12,5 millió forint. Ez
sem tekinthető egyenletes eloszlásnak, de jóval kiegyensúlyozottabb, mint a
korábbi eredmények. A 4. ábrán is látható, hogy a torzítást az okozza, hogy
számos, 5 millió forintnál kisebb projekt (a projektek közel 83%-a) áll
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szembe néhány nagyobb, 25 millió forintot is meghaladó projekttel. Az
eredmények 153 ezer forint és 60 millió forint között szóródnak.
4. ábra: A megítélt támogatási összegek eloszlása a maradék sokaságban
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Forrás: saját szerkesztés
Ennek az eloszlásnak az az oka, hogy a projektek három prioritás keretében
valósulnak meg különböző számban, természetesen különböző maximális
támogatási összegek és támogatási arányok mellett. Az AVOP 3.1 esetében
összesen 3 projekt került a sokaságba. Ennél a prioritásnál turisztikai
fejlesztés esetén 20 millió forint, kézműipari fejlesztés esetén 30 millió forint
a teljes elszámolható költség 50%-os támogatási arány mellett. AVOP 3.4
esetében 60 millió forint maximális támogatásról beszélhetünk. Ebbe a
kategóriába 31 projekt esett, melyek közül csupán egy kapta meg a
megítélhető maximális összeget. Az AVOP 3.5, azaz a LEADER esetében
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bonyolultabb a helyzet, hiszen az operatív program helyi akciócsoport
szintjén határozza meg a támogatási összegeket (100 illetve 90 millió forint).
Megfigyeléseim között a legnagyobb arányban ilyen projektek képviseltetik
magukat, összesen 127 ilyen projektet vizsgálok. Ezek közül mindegyik az 5
millió forint alatti kategóriába sorolható. Ez az egyik magyarázója annak is,
hogy a projektek közel 83%-a az 5 millió forintot nem haladja meg.
Általánosan igaz egyébként az AVOP-ra, hogy az alacsonyabb forrásigényű
projekteket

támogatja,

összehasonlítva

az

időszak

többi

operatív

programjával. Ennek megfelelően szám szerint több projekt valósul meg az
AVOP keretében, mint a többiekében.
Mivel a projektek, ahogy a fentiekben láttuk, különböző méretűek
attól függően, hogy az AVOP mely prioritásának keretében valósultak meg,
valamint mivel nem egyenletesen oszlanak el a régió három megyéjében,
nem vonhatunk le következtetéseket csupán abból, hogy az egyes
megyékben hány százaléka valósul meg a programoknak, illetve, hogy a
támogatások hány százaléka jut rájuk. Mindezek ellenére az 5. és 6. ábrán a
vizsgált megoszlások láthatóak. Az 5. ábrán az látszik például, hogy Somogy
megyében valósul meg az összes projekt közel 27%-a, de erre a forrásoknak
csupán 14%-a jut. Ez nem jelent többet, mint hogy Somogyban több olyan
projekt valósul meg, ami kisebb forrásigényű. Ezt magyarázza és a képet
tovább árnyalja a 6. ábra, melyen az látszik, hogy fenti feltevésünk igaznak
bizonyul, hiszen a somogyi projektek 86%-a a LEADER keretében valósult
meg, és bár mindhárom megyében és természetesen a teljes sokaságban ezek
a programok vannak túlsúlyban, de legnagyobb arányban Somogy megyében
képviseltetik magukat. Ezzel szemben például Somogyban nem valósult meg
egy

falukép

javító

projekt

sem,

amelyek

viszont

a

legnagyobb

forrásigényűek.
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5 ábra: A projektek és a rájuk jutó támogatások megoszlása Dél-Dunántúl
három megyéjében
100%
90%

24,22
38,09

80%
70%
60%

26,71
13,86

50%

Tolna

Somogy

40%

Baranya

30%
20%

49,07

48,06

Projektek

Támogatások

10%
0%

Forrás: saját szerkesztés
6. ábra: A projektek és a rájuk jutó támogatások megoszlása Dél-Dunántúl
három megyéjében az AVOP prioritásai szerinti bontásban
Tolnai támogatások

82,41

14,02

3,57

Tolnai projektek

28,21

69,23

2,56
Somogyi támogatások
Somogyi projektek

48,59
13,95

86,05

Baranyai támogatások
Baranyai projektek

51,41

84,06
1,31
17,72
2,53
0%

14,64
79,75

20%

AVOP 3.1

40%
AVOP3.4

60%

80%

100%

AVOP 3.5

Forrás: saját szerkesztés
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A projektek területi megoszlása érdekes képet mutat, ám nem
megmagyarázhatatlan. A vizsgált 161 projekt 78 településen valósul meg.
Ezek a települések közel azonos számban találhatóak meg az egyes
megyékben: Baranyából 29, Somogyból 26, Tolnából pedig 25 település
vesz részt a vizsgálatban. Földrajzi elhelyezkedésüket tekintve nagyobb
csomópontokat alkotnak, szám szerint 6 darabot, amit az 1. térkép
szemléltet.
1. térkép: A nyertes projektek földrajzi elhelyezkedése, valamint a 2004 és
2006 közötti LEADER+ dél-dunántúli nyertes helyi akciócsoportjai

Forrás: www.vati.hu alapján
A csomópontokon kívül is valósulnak meg ugyan projektek, de létszámuk
nem meghatározó. A csomópontok létének magyarázata újfent az, hogy nagy
számban képviseltetik magukat az AVOP 3.5, azaz a LEADER+ projektjei,
ennek megfelelően a csomópontok többé-kevésbé egybe esnek a LEADER
program nyertes helyi akciócsoportjaival.
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Jogosan merül fel a kérdés, hogy a vizsgált terület, a Dél-Dunántúl
sok vagy kevés támogatásban részesült. Ehhez három viszonyítási pontot
vizsgálhatunk meg. Figyelembe vehetjük legelőször is, hogy mennyi
támogatást kapott a Strukturális Alapokból illetve az AVOP vizsgált
prioritásai keretében összesen a dél-dunántúli régió (8. táblázat).
8. táblázat: A régióba érkező támogatások megoszlása az egyes
kategóriákban
Strukturális

AVOP 3.1,

Alapok

Arány

3.4 és 3.5

Arány

(millió

(%)

(millió

(%)

forint)

forint)

Kulturális
támogatások
(millió forint)

Arány
(%)

DélDunántúl

62 554

100

2 046

100

1 007

100

Baranya

28 740

45,94

949

46,37

492

48,93

Somogy

17 244

27,57

477

23,34

140

13,90

Tolna

16 569

26,49

619

30,29

374

37,17

Forrás: www.nfu.hu adatai alapján saját számítás
Látható, hogy a disszertációm keretében vizsgált három prioritás körében
forrásszerzés tekintetében szinte azonos teljesítményt nyújtott a régió
három megyéje, mint általában a strukturális források esetében. A
kulturális témájú projekteket vizsgálva az találjuk, hogy Baranya
megyébe az általános tendenciáknak többé-kevésbé megfelelő mennyiségű
támogatás áramlott, míg Somogy megye az általánosnál rosszabbul
(csupán közel 14%-os részesedéssel), Tolna pedig a maga 37%-ával a teljes
forrásszerzéshez képest jobban teljesített.
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Másodszor megvizsgálhatjuk, hogy a források elegendő nagyságát
fordítják-e kulturális támogatásokra. Korábban már ismertettem, hogy az
EU strukturális kiadásaink 1,7-2,8%-át fordítja kulturális célú programokra.
A 9. táblázat azt mutatja, miként alakult ez a dél-dunántúli kulturális
projektek esetében.
9. táblázat: A kulturális támogatások aránya a Strukturális Alapok összes
forrásához viszonyítva
Kulturális
Strukturális

Kulturális

támogatások

Alapok (millió

támogatások (millió

aránya az SA

forint)

forint)

forrásokon
belül (%)

Dél-Dunántúl

62 554

1 007

1,61

Baranya

28 740

492

1,71

Somogy

17 244

140

0,81

Tolna

16 569

374

2,26

Forrás: www.nfu.hu adatai alapján saját számítás
Megállapítható, hogy a régió összteljesítménye csupán minimálisan
marad el az EU-ban jelenleg általános 1,7%-os aránytól, ám ha mindezt
megyék szintjén vizsgáljuk, akkor hasonló eredményekre jutunk, mint az
első szempont esetében. Baranya megye a maga 1,71%-os arányával az
uniós átlagnak megfelelően részesedik kulturális célra fordítható forrásokból,
Somogy megye mélyen az átlag alatt teljesít azzal, hogy a térségbe áramló
strukturális források kevesebb, mint 1%-át fordítják kulturális programokra.
Tolna megye az átlagnál jobban szerepelt, 2,2%-os részarányával az Unió
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mostani, 1,7%-os és a kilencvenes évekre jellemző 2,8%-os teljesítménye
között áll.
Végül, de nem utolsó sorban összehasonlítási alap lehet az a 2005ben kezdeményezett kampány, melynek értelmében az Európai Unió
törekszik arra, hogy a 2007 és 2013 közötti tervezési időszakban fejenként
évi 70 centet költsön kultúrára az eddigi 7 cent helyett. A 10. táblázatban
az egy főre jutó támogatások láthatóak forintban illetve euróban. Az euró
átváltási arányát 250 Ft/€-ban határoztam meg úgy, hogy a vizsgált
időszakban az MNB adatai szerinti napi árfolyamok átlagát vettem. Az így
kapott támogatásokat pedig három felé osztottam, hiszen Magyarország a
2000 és 2006 közötti programozási időszakban a csatlakozás után, három
éven át vett részt.
10. táblázat: Az egy főre jutó támogatás mértéke
Kulturális
támogatások
(millió forint)

Népesség
(ezer fő)

Egy főre

Egy főre

jutó

jutó

támogatás támogatás
(Ft)

(€)

Évenkénti
támogatás
(€)

DélDunántúl

1 007

975

1 032,21

4,13

1,38

Baranya

492

399

1 233,10

4,93

1,64

Somogy

140

331

422,76

1,69

0,56

Tolna

374

244

1 528,70

6,11

2,04

Forrás: a www.nfu.hu, a KSH valamint a MNB adatai alapján saját számítás
A 10. táblázatban szembe tűnik, hogy Somogy ebben a tekintetben is átlag
alatt teljesített, míg ha a régió egészét illetve Baranya és Tolna megyéket
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tekintjük, akkor az uniós célnál jóval magasabb, kétszeres, sőt, Tolna
megye esetében majdnem háromszoros összegekkel találkozhatunk.
Elmondható
megfelelően

tehát,

részesült

hogy

Dél-Dunántúl

kulturális

célra

az

uniós

fordítható

átlagnak

strukturális

forrásokból. A régión belül Somogy megye rosszabb, Tolna megye pedig
kiemelkedőbb teljesítményt mutatott. Az egy főre jutó támogatások esetében
elért, uniós szintnél magasabb eredmény pedig az alacsony népesség
számlájára írható.
Érdekes megvizsgálni a projekteket abból a szempontból is, hogy kik
a projektek megvalósítói. A 11. táblázat összefoglalóan tartalmazza a
lehetséges projektgazdákat a vizsgált eseteken belül.
11. táblázat: Lehetséges projektgazdák az AVOP vizsgált prioritásai
esetében
AVOP 3.1.

AVOP 3.4.

AVOP 3.5.

 egyéni vállalkozók

 természetes személyek

 természetes személyek

 mikro-és

 Magyarországon

 Magyarországon működő

kisvállalkozások
 egyéb jogi személyek
 helyben lakó

működő egyéni
vállalkozók
 jogi személyek

természetes

 jogi személyiség nélküli

személyek

gazdasági társaságok

egyéni vállalkozók
 jogi személyek
 jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok
 társadalmi szervezetek

 társadalmi szervezetek

 alapítványok

 alapítványok

 önkormányzatok és

 önkormányzatok és

társulásaik

társulásaik

Forrás: AVOP, 2004 alapján saját szerkesztés
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A vizsgált projektek esetében (7. ábra) a kedvezményezettek között találjuk
az önkormányzatokat, természetes személyeket, egyéni vállalkozókat és más
vállalkozásokat valamint a nonprofit szervezetek mellett az egyházakat. Bár
az utóbbiakat a program nem emeli ki a társadalmi szervezetek közül, mégis
fontosnak éreztem külön jelölni státusukat, mivel jelentős számú projektet
hajtottak végre, és tipikus szereplői az általam vizsgált projektcsoportnak.
Főként templomfelújításokkal képviseltetik magukat, mint azt a következő
konkrét példa is mutatja.

Az attalai templom felújítása
A projekt keretében Attala község templomát és három parkját érintő
fejlesztés történt. A közösségi terek felújításánál célul tűzték ki a falukép
javítását. Figyelmet fordítottak a tereken található szobrok és keresztek
restaurálására, állagmegóvására, a megvilágításuk kiépítésére valamint a
közterek körüli járdaszakaszok felújítására. A település központi terén
található római katolikus templomot külsőleg és belsőleg teljesen
felújították (www.kulturpont.hu).

Megállapítható hogy a papíron lefektetett várakozásokhoz képest az
önkormányzatok jelentős szerepet játszottak a 2004 és 2006 közötti
időszakban. Ez egyrészt érthető, hiszen a vizsgált települések életében
túlnyomó részt a helyi önkormányzatok játszzák a legfontosabb szerepet,
úgyis mint legnagyobb foglalkoztató vagy mint a legtöbb beruházást
megvalósító szerv. Örvendetes azonban az eredmény, ha figyelembe
vesszük, hogy számtalan települési önkormányzat azért nem vett részt ebben
az időszakban uniós programban, mert nehézséget jelentett számunkra a
megfelelő önrészt előteremtése (Bitáné – Koponicsné, 2009).
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7. ábra: A projektek kedvezményezettjeinek részaránya
Vállalkozás
4%

Egyéni
vállalkozó
1%

Egyház
8%
Nonprofit
szervezet
18%

Természetes
személy
17%

Önkormányzat
52%

Forrás: saját számítás
Az önkormányzatok meghatározó szerepe mellett jelentős szereplők voltak
még a nonprofit szervezetek és a természetes személyek. Ők tették ki az
összes projekt további 34%-át, így a maradék három projektgazda-típusra
(vállalkozás, egyéni vállalkozó, egyház) összesen 13% jutott.
A vizsgált projektek témájukat tekintve a kulturális területen
belül is nagy változatosságot mutattak. Célszerű volt ezért csoportosítani
őket. Tizenegy nagyobb tematikus kategória volt létrehozható logikai
úton, melyekhez eltérő számú projekt tartozott. Az kijelölt csoportok a
következők:
1. Fesztivál, ünnepség: Ebbe a kategóriába a falunapok, gasztronómiai
és egyéb fesztiválok tartoznak, melyek a települések lakosságának
és/vagy a turistáknak szólnak.
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2. Hagyományőrzés,
tevékenység

kézművesség:

népszerűsítésével,

ide
a

tartoznak

hagyományos

a

kézműves
vidéki

élet

mindennapjait bemutató kezdeményezésekkel kapcsolatos projektek.
3. Kiadvány: Ebbe a kategóriába a valamilyen kulturális attrakciót (pl.:
műemlék épületet, a település történetét és látnivalóit) népszerűsítő,
azt bemutató kiadványokat soroltam.
4. Tábor: Olyan nyári táborok sorolhatók ide, melynek tematikája
valamilyen kulturális érték körül forog.
5. Könyvtár: Könyvtárfelújítással, könyvtárak tartalomfejlesztésével
kapcsolatos projekteket soroltam ide.
6. Közösségi tér: Művelődési házakkal és közösségi házakkal
kapcsolatos projektek, melyeknek egy nagy része infrastrukturális
javításokat foglal magába.
7. Múzeum, kiállítóhely: A projektek tartalma múzeumok és más
kiállítóhelyek infrastruktúrájának látogatóbaráttá tétele, a bemutatott
anyagok a fejlesztése.
8. Településkép javítása: A projekt során felújítják a település
központját, cél a kulturált környezte kialakítása, a helyi vagy
történelmi jelentőségű épületek renoválása.
9. Templom: Templomfelújítás.
10. Épület/Építmény felújítás: Egyéb, a korábbi kategóriákba be nem
sorolható, kulturális szempontból említést érdemlő épület vagy
építmény felújítása.
11. Egyéb turisztika: A korábbi tíz kategóriába nem sorolható turisztikai
attrakció.
Az egyes csoportok részvétele a mintában a 8. ábrán látható. Mint láthatjuk,
a projektek közül viszonylag sok fogalakozik valamiféle infrastrukturális
fejlesztéssel (5.-10. kategória).
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8. ábra: Tematikus kategóriák a vizsgált mintában
Egyéb turisztika
Épület felújítás
Templom
Településkép javítása
Múzeum, kiállítóhely
Közösségi tér
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Hagyományőrzés, kézművesség
Fesztivál, ünnepség
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Forrás: saját számítás
Ebben a hat kategóriában összesen 105 ilyen projektem van. Kiemelkedően
sok az általam „Épület/Építmény felújítás” (10. kategória) kategóriájába
sorolt illetve a településkép javításával kapcsolatos (8. kategória) projekt (36
illetve 24 db), de a közösségi terek (6. kategória) kialakításával kapcsolatos
programok is szép számmal előfordulnak a vizsgáltak között (19 db). Ezeket
reprezentálja az alábbi két konkrét példa. A közösségi terek kialakítását
célzó programokat azért is tartom fontosnak kiemelni, mivel ezek során
olyan többfunkciós központok jöhetnek létre, melyek turisztikai célokat is
szolgálnak ugyan, de legfőbb feladatuk, hogy teret adjanak a helyi lakosság
közösségi megmozdulásai számára. A településkép javító intézkedések
felülreprezentáltságának pedig az az egyik oka, hogy a vizsgált prioritások
közül egy (AVOP 3.4. prioritás) kifejezetten ezeket a programokat célozza.
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A decsi faluház felújítása
A decsi faluház felújításának célja egy minden igényt kielégítő kulturális
központ felújítása volt. A projekt célzottan arra épül, hogy a kulturális
központként szolgáló faluház felújításával minél több hazai és külföldi
turistát, valamint a régióban, kistérségben lakó látogatót vonzzanak ide. A
felújítás magában foglalta a külső homlokzat rendbetételét, a belső festést
és mázolást, a nyílászárók cseréjét, villanyszerelést, a padlóburkolat
cseréjét és a nagyteremben a parketta, a színpad, a hajópadló felújítását.
Sor került egy közösségi (a nagytermet, kiállító termet és négy kisebb
foglalkoztatót magában foglaló) tér, egy könyvtár és információs pont
valamint egy igényes szórakozóhely kialakítására is (www.kulturpont.hu).
Gödre főterének egységes arculata
A projekt megvalósításának elsődleges célja a helyi építészeti értékek
védelme, továbbá a kulturális intézmények állapotának javítása, a lakosság
komfortérzetének növelése volt. A projekt keretében a helyi védettség alatt
álló könyvtár és művelődési ház épületeinek felújítása, bővítése és
akadálymentesítése valósult meg. A beruházással az épületek külső
rekonstrukciójára, tetőszerkezet javítására, vizesblokk kialakítására és
akadálymentesítésére is sor került. Az épületek környezetének szebbé tétele
érdekében térkő burkolat építése és a szomszédos ingatlanon található
polgármesteri hivatal szintén helyi védelem alatt álló kovácsoltvas
kerítésének a felújítása is megtörtént (www.kulturpont.hu).

A 8. ábrán jól látható, hogy az infrastrukturális projekteken túl a déldunántúli pályázók körében legnépszerűbb a fesztiválokhoz és más
ünnepségekhez (1. kategória) kapcsolódó programok voltak. A helyi
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fesztiválok és ünnepségek jelentőségére Csatári Bálint és kutatótársai is
felhívják a figyelmet. Véleményük szerint ezek a kultúraközvetítés sajátos
eszközei és erős kölcsönhatásban állnak a turizmussal. 2006 és 2007 között
241 településen vizsgáltak meg ilyen fesztiválokat, és úgy találták, hogy
ezeknek 20%-a kapcsolható valamilyen élelmiszerhez, tehát gasztronómiai
fesztivál (Csatári et al., 2007). Saját projektjeim körében hasonló
tapasztalatok vonhatók le. A vizsgált 22 fesztivál közül csupán három a
hagyományos értelemben vett falunap, amely főként a helyben lakókat
kívánja megszólítani, a maradék 19 fesztivál a turizmus szolgálatában áll.
Nem ennyire egyértelmű azonban, hogy a gasztronómiai fesztiválok
lennének túlsúlyban a Dél-Dunántúlon, annak ellenére, hogy Somogy
megyében előremutató kezdeményezésként egy programsorozatba is fűzték a
különálló kis fesztiválokat. Az uniós forrásokat elnyert programok között
természetesen megtalálhatóak ezek is (kajszibarackhoz, gesztenyéhez vagy
egyszerűen csupán az „asztali örömökhöz” kötve), de a projektek között
képviseleteik magukat a hagyományőrzők, valamint például egyesületek
jubileumát ünneplők is. Elmondható tehát, hogy a főzőfesztiválok manapság
„divatosak”, mi sem egyszerűbb, mint találni egy kellően vonzó terméket,
nem is kell közvetlenül az adott településhez kapcsolódnia (erre is van
számtalan példa az országban), és fesztivált szervezni köréje. Elméletileg így
a fesztivál gazdasági, társadalmi és kulturális szerepet is betölt, de
véleményem szerint itt a hangsúly a lehetőségen van. Nem minden esetben
működik ugyanis a fenti recept. Egy fesztivál a helyiek számára fontos
adalékokat nyújthat, egy-egy mikroközösség vagy annak egy része újjá
éledhet, a közös főzés, evés-ivás összekovácsolhatja az egy helyen élőket.
Lehetőséget nyújthat arra, hogy amennyiben ténylegesen létező helyi
hagyományra épül, a generációk közelebb kerülhessenek egymáshoz.
Mindez természetesen a helyi identitást is erősíti (Bali, 2007). A fenti
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hatások természetesen nem törvényszerűen következnek be. Még
nagyobb

bizonytalanságot

látok

a

turizmushoz

köthető

hatások

vizsgálatakor. Bár a szabadidő eltöltésének egyre népszerűbb módja az, hogy
valamilyen élményben aktívan részt vegyenek az eddig csupán passzív
nézők, egy ilyen fesztivál csak akkor növelheti a látogatók számát, a
fogyasztást vagy a vendégéjszakák számát és teremthet kézzel fogható
gazdasági előnyöket, amennyiben valami egyedit nyújt és nem csak
egyszeri alkalomra szól, hanem hagyományt teremt. Amennyiben a fenti
feltételek nem teljesülnek, addig egy ilyen fesztivál csupán színesítheti az
amúgy is a településen tartózkodó vendégek programját, de csupán
önmagában nem vonzz vendégeket. Az életképes, fenntartható fesztivál jó
példája a Sárközi lakodalom elnevezésű program, mely nagy múltra tekint
vissza és létének nem kizárólagos meghatározója az, hogy nyer-e uniós
támogatást. Az elmúlt években 2007-ben nyert pénzt ilyen forrásokból, de
2009-ben is megrendezték és 2012-ben is megrendezik.
Sárközi lakodalmak
A legelső sárközi lakodalom előzményét, a Sárközi Napokat 1966-ban
Sárpilisen rendezték meg. Ezt a rendezvényt a Sárpilisi Népi Együttes
megalapításának 20. évfordulójára szervezték sok programmal, egy hetes
időtartammal. Az első Sárközi Lakodalmat 1968-ban már Decsen
rendezték, az évek során ebből nőtte ki magát a későbbi nagy
rendezvénysorozat. Majd az évente megrendezésre került Duna Menti
Folklórfesztivál záró rendezvénye lett, melyre több országból érkeztek
zenészek, táncosok és érdeklődők is. Az utóbbi években az vált szokássá,
hogy az öt sárközi település (Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Báta)
felváltva rendezte meg az eseményt (www.sarkozilakodalom.com).
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A disszertáció célkitűzéseinek bemutatásakor már volt szó a
kulturális projektek azon kettősségéről, hogy két célcsoport számára
valósulnak meg: egyrészt növelhetik a helyben lakók életminőségét,
másrészt

kulturális

attrakciót

jelenthetnek

a

településre

látogató

turistáknak. Ez nem magyar sajátosság, más országok kulturális programjai
is ötvözik ezt a két célt. A vizsgált időszakban Ausztriában a LEADER+
közösségi kezdeményezés keretében is valósultak meg ilyen programok,
mint ahogyan ezt az alábbi példa is mutatja.
Népviseleti- és falumúzeum Lutzmannsburgban
Lutzmannsburgban népviseleti-és falumúzeumot alakítottak ki LEADERes forrásból. A helyszínül szolgáló jellegzetes árkádos parasztházat a helyi
városvezetés bocsátotta a projekt rendelkezésére. Az uniós forrásokat az
épület megfelelő átalakítására és renoválására fordítottak. A projekt célja
az volt, hogy a településen még élő népviseleti hagyományokat, a még
létező eredeti népviseleteket megőrizzék az utókor számára. Ezzel egyrészt
erősítve a helyiek lokális identitását, másrészt bemutatótermet létrehozva a
településre látogatók számára. A falumúzeum élő helyszín abból a
szempontból,

hogy

rendszeresen

szerveznek

benne

kézműves

foglalkozásokat és szakköröket. Megnyitására a település 850 éves
fennállásáról megemlékező ünnepségen került sor, ezzel is kifejezve a
folytonosságot múlt és jelen között (www.leader-austria.at).
A kulturális örökség gyakorlati hasznosításának két fontos területe
lehet tehát: az életminőség megőrzése (identitás, természeti és épített
környezet megőrzése és javítása) valamint a gazdaságfejlesztés (kulturális
turizmus, kézművesség, egyedi termékek előállítása) (Czene, 2007). A 9.
ábra bemutatja a vidékfejlesztésnek azokat az intézkedésterületeit, melyek a
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kulturális szektor számára lehetőséget hordoznak, figyelembe véve a fent
bemutatott kettősséget.
9.ábra A vidékfejlesztés kulturális tartalommal megtölthető intézkedései

Forrás: Sarudi, 2003 idézi Maácz, 2001 alapján valamint saját szerkesztés
Saját projektjeim is besorolhatóak a turisztikai attrakció vagy a helyiek
életminőségének javítását célzó kategóriák valamelyikébe. Természetesen
számos olyan projekt van, melyek mindkét célcsoportot kiszolgálja, de
elemzésem során minden projektet egyértelműen besoroltam, végső esetben
az alapján, hogy melyik csoport az elsődleges címzettje a projektnek. A 12.
táblázat a kategóriákba eső projektek számát mutatja. A 161 projekt közül
64 tartozik az „attrakció”, míg 97 az „életminőség” kategóriájába. Az
előbbit célzó programok csupán az AVOP 3.1 esetében élveznek
kizárólagosságot, melynek nyilvánvaló magyarázata prioritás célja, azaz a
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vidéki jövedelemszerző lehetőségek bővítése, disszertációm témájában
jellemzően a turizmus által.
12. táblázat: Projektek a két kategória szerint csoportosítva
Attrakció Életminőség
(db)

(db)

AVOP 3.1

3

0

AVOP 3.4

4

27

AVOP 3.5

57

70

Összesen

64

97

Forrás: saját szerkesztés
Számbeli fölényüknek némileg megfelelően a két kategóriára jutó
támogatások esetében is az életminőség került fölénybe: 816 millió forint
jutott ennek javítására, míg turisztikai attrakciókra 166 millió forint forrás
érkezett. Vizsgált projektjeim esetében is igaz volt, hogy bizonyos típusú
projektek kizárólag bizonyos célcsoportokat szolgálnak, így a címzettek
szinte determinálják a témát és fordítva. A 13. táblázatban az látható,
hogyan alakul ez az általam létrehozott 11 tematikus kategória esetében. A
táblázatból is nyilván valóan kitűnő szoros meghatározottságot igazolják a
számítások is. A tematikus kategóriára valamint a célcsoportra elvégzett
számítások alapján a Cramer-féle asszociációs együttható
C=0,8814,
azaz szoros pozitív kapcsolat áll fenn a két tényező között. Mindez
magyarázza az „életminőség” kategória forrásbőségét is, hiszen ehhez a
kategóriához tartoznak szinte kivétel nélkül a nagyobb forrásigényű
infrastrukturális beruházások.
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13. táblázat: Életminőséget és turisztikai attrakciót szolgáló projektek a
tematikus kategóriákban
Attrakció Életminőség
(db)
Egyéb turisztika

(db)
7

2

kézművesség

7

0

Településkép javítása

0

24

Közösségi tér

0

19

Épület felújítás

4

32

Templomfelújítás

0

15

Kiadvány

11

0

Fesztivál, ünnepség

19

3

Múzeum, kiállítóhely

9

1

Tábor

7

0

Könyvár

0

1

Hagyományőrzés,

Forrás: saját szerkesztés
Érdekes azt is megvizsgálni, hogy milyen projektgazdák kiket céloznak
meg programjaikkal. A számításokat ebben az esetben elvégezve
C=0,4236-ra
jutunk, tehát közepes pozitív kapcsolatot találhatunk a két tényező között.
Érdemes azonban egy pillantást vetni a tényleges számokra is. A 14.
táblázatból látszik, hogy csupán az egyházak és az önkormányzatok azok,
amelyek nagyobb hangsúlyt fektettek az életminőséget javító, azaz a
helyieket célzó programokra szemben a turisták számára megvalósulókkal.
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14. táblázat: Életminőséget és turisztikai attrakciót szolgáló projektek az
egyes projektgazdáknál
Attrakció Életminőség
(db)

(db)

Egyéni vállalkozó

2

0

Egyház

3

10

Nonprofit szervezet

21

7

Önkormányzat

20

62

Természetes személy

14

15

4

3

Vállalkozás
Forrás: saját szerkesztés

Összefoglalóan elmondható tehát, hogy bár a Nemzeti Fejlesztési
Terv és számos korábbi elemzés nagy hangsúlyt fektet a turizmusra (OTK,
2005; AVOP, 2004; AVOP - Programkiegészítő Dokumentum, 2004; Ficsor,
2007), mint a vidékfejlesztés egyik lehetséges irányára, megdőlt az a
hipotézisem, hogy a vizsgált régióban inkább a városiak érdekében
történő vidékfejlesztésnek lehetünk tanúi a kulturális területen.
Várakozásaimmal ellentétben a kulturális projektek többsége nem valamiféle
turisztikai attrakciót kínál, aminek a tényleges értelme sokszor legalább is
erősen megkérdőjelezhető, hanem a helyben lakók életminőségének javítását
célozza. Míg tehát a helyben lakók számára történő fejlesztésekbe áramló
támogatás nagyságát magyarázza a projektek korábban bemutatott témája,
addig darabszámbeli fölényük egyértelműen cáfolja első hipotézisemet.
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5.1.2. A projektek hatásainak mérése
A rendelkezésre álló alapvető adatok elemzése után meg kell
vizsgálni, hogy milyen hatásai vannak a kulturális projekteknek a
vizsgált régióban. Második hipotézisem értelmében úgy gondolom, hogy
ezeknek a projekteknek a közvetlen hatása település szinten nem vagy
csupán elhanyagolható mértékben mérhető. Természetesen ez nem von le
semmit értékükből, de felhívhatja arra a figyelmet, hogy mekkora a
tényleges jelentőségük nem a projektgazda, hanem a település és az ott élők
vagy az oda látogató turisták számára. Kiindulásként fontos elmondani, hogy
természetesen a hagyományosan megszokott jelzőszámok, mint pl. a
teremtett vagy megőrzött munkahelyek száma, értelmezhetőek ezekre a
projektekre is, ám nem tükrözik azoknak a tényleges sikerességét, hiszen
egy kulturális vagy hagyományőrző fesztivál nem értékelhető csupán az
által, hogy hány munkahelyet teremtett, vagy, hogy mennyivel növekedett a
településen a vendégéjszakák száma. Hasonlóképpen helytelen gyakorlat
lenne egy közösségi könyvtár életben tartását csupán az által megítélni, hogy
egy ember munkáját megőrizték, vagy, hogy a település népessége hogyan
alakult. A megítélést nehezíti, hogy ezeknek a projekteknek a hatása
önmagában nem érvényesül, csupán más, kedvező tényezők együttes léte
esetén ad valamiféle pluszt. Gondolok itt arra, hogy nyilván nem tudja
megtartani fiataljait egy elöregedő község csak azért, mert van művelődési
ház a településen, bár munkalehetőség nincs. Viszont munkahelyek esetén
vonzóbbá teheti azt a lakók számára. Jelen fejezetben mégis arra teszek
kísérletet, hogy kvantitatív adatokkal valahogy megmérjem a projektek
hatásait vagy, hogy adatokkal és számításokkal alátámasztva bebizonyítsam
mérhetetlenségüket.
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A fejlettség vagy esetünkben a fejlődés mérésének hatalmas
irodalma van. Makroszinten a leggyakrabban a vásárlóerő-paritáson
számított, egy főre jutó GDP-t alkalmazzák, de elterjed a különböző
gazdasági és nem gazdasági jellegű mutatók (iskolázottság, kultúrával való
ellátottság, infrastruktúra állapota stb.) kombinálása valamint ezek
változásainak nyomon követése is (Szentes, 2005).
Számos vidékfejlesztési szakember foglalkozott a kisebb területi
egységek fejlettségbeli rangsorolásának kérdésével (Sarudi – Molnár, 2004;
Koltai, 2006). Fehér Alajos felsorolásszerűen közli azokat az alapmutatóak,
amelyek változásával leírhatóak a vidéki térségek feltételei. Ezek közül a
vidékfejlesztő intézkedések sikerességét vagy sikertelenségét az alábbiakkal
mérhetjük:
összetétele,

népsűrűség,

népesség

foglalkoztatás,

termelékenység,

változása,

nemzetgazdasági

beruházások

száma,

háztartások,
ágazatok

munkaerő
megoszlása,

jövedelemviszonyok,

lakáskörülmények, oktatás és egészségügy színvonala (Fehér, 1998).
Saját projektjeim esetében abból érdemes kiindulni, hogy milyen
indikátorokkal kívánta mérni az AVOP pályázatainak sikerességét,
valamint abból, hogy mit is céloztak tulajdonképpen az egyes prioritásokhoz
tartozó intézkedések. Ezek alapján cél volt a létező munkahelyek
megtartása és újak teremtése, a lakosság helyben tartása, azaz a
népességszám emelése, vagy legalább csökkenésének megakadályozása,
megfelelő turisztikai vonzerő teremtésével a települése érkező turisták
számának és ez által a vendégéjszakák számának növelése. A további
elemzés során három dolgot fogok a KSH és saját adataim alapján
megvizsgálni: van-e mérhető összefüggés a településeken megvalósult
projektek (tulajdonképpen a támogatási összegek) és a munkanélküliség, a
népesség valamint a vendégéjszakák számának változásai között. Ehhez a
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161 projekt adatait településsoros adatbázissá formáltam, amiben 78 déldunántúli település képviseltette magát.
5.1.2.1. Támogatások és munkanélküliség
Az AVOP mindhárom vizsgált prioritása esetében indikátor a
munkahelyek megtartása valamint újak teremtése. Természetesen projekt
szinten ez nagyon egyszerűen lemérhető, hiszen a projektgazda jelentésében
kimutatja és igazolja, hogy hány alkalmazottat tartott meg vagy mennyit vett
fel. Feltételezhetjük-e azonban, hogy ezeken túl a programoknak pozitív
tovagyűrűző hatásai is vannak? Serkent-e a megvalósult projekt új
beruházásokra a településen, van-e olyan multiplikátor hatása, hogy a
projektgazdán túl máshol is munkahelyeket teremt? Nem arról van-e szó,
hogy a településen a munkanélküliség nő, csupán a konkrét programban
őriznek meg munkahelyeket, kizárólag az EU-s forrásnak köszönhetően?
Nem mond-e ez ellent a fenntarthatóság követelményének?
Kiinduló

adataimat

a

Nemzeti

Foglalkoztatási

Szolgálat

településsoros munkanélküliségi adatai szolgáltatták. Az összehasonlítás
bázisa az uniós csatlakozás időpontja, 2004. május volt, a végpontja pedig
2007 decembere. Bár a vizsgált programozási időszak csupán 2006-ig tart,
mégis indokoltnak találtam a 2007-es végdátumot, mivel egyrészt így volt
idő a programoknak kifejteni hatásukat, másrészt számos LEADER-es
programról csupán 2007-ben született döntés. A munkanélküliek és a
munkaképes lakosság arányából képzett munkanélküliségi ráta két időszak
közötti százalékos változása és a településekre áramló összes kulturális
támogatás közötti kapcsolatot vizsgáltam, ehhez a 161 adatot hozzá kellett
rendelni az egyes községekhez, városokhoz. Logikailag akkor áll fenn a
kettő között elvárt kapcsolat, amennyiben a minél nagyobb támogatási
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összeghez minél kisebb különbség társul. A ráták eltérése esetén ugyanis
tényleges adatokkal és nem az abszolút értékükkel számoltam, így
nyilvánvalóan a -1,14 azaz a munkanélküliség 1,14%-os csökkenése jobb
eredménynek számít, mint a 0,7, azaz a 0,7%-kal való növekedés.
A korrelációt számoltam egyrészt a teljes sokaságra, másrészt
minden megyére külön-külön. Ezen kívül számításokat végeztem a
különböző nagyságú támogatási összegek esetére, valamint az összes,
bizonyos összeghatár feletti esetre is. Az eredményeket a 15. táblázat
foglalja össze:
15. táblázat: Pearson-féle korrelációs együtthatók a munkanélküliség
változása és a támogatási összegek között
Kategória

r

Teljes sokaság

-0,09

Baranya megye

-0,4

Somogy megye

0,3

Tolna megye

-0,2

Támogatások 1 millió Ft-ig

-0,1

Támogatások 1-3 millió Ft

0,5

Támogatások 3-5millió Ft

-0,1

Támogatások 5-10 millió Ft

-0,2

Támogatások 10-20 millió Ft

0,2

Támogatások 20-50 millió Ft

-0,5

Támogatások 50 millió Ft felett

0,01

Támogatások 10 millió Ft felett

-0,7

Támogatások 20millió Ft felett

-0,7

Támogatások 40 millió Ft felett

-0,6

Forrás: NFSZ adatai alapján saját számítás
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A kapott számítások gyakorlatilag nem vezetnek semmilyen eredményre.
A teljes sokaság esetén nagyon gyenge negatív kapcsolat áll fenn a két
tényező között, azaz szinte elhanyagolható mértékben csökkenne elméletileg
a munkanélküliség a támogatások növekedésekor. Közepes negatív kapcsolat
csak a 20 és 50 millió forint közötti valamint a 10 millió forint feletti
támogatást elnyerő összes eset vizsgálatakor adódott, de a szimpla
statisztikai számítás mögött nincs igazolható szakmai tartalom. Ezt két
tényező is igazolja: egyrészt vannak olyan esetek, mikor még statisztikailag
is teljesen értelmetlen eredményre jutunk. Ilyen például Somogy megye
településeire áramló források esete, amikor is a számítások értelmében
kimutathatóan nő a munkanélküliség, ha támogatás áramlik a településre. A
másik tényező pedig a projektek ellenőrizhető számának köszönhető. A 10
millió

forint

projekteket

feletti

támogatást

szúrópróba

elnyerő

szerűen

településeken

megvizsgálva,

megvalósuló

nem

találtam

munkahelyteremtő projekteket.
Felmerülhet a kritika, hogy a projektek között van számtalan olyan,
amely ténylegesen nem célozza a munkahelyteremtést (hiszen például egy
falunap egyszeri megrendezése nem is célozhatja). Ennek kivédésére a
számításokat újra elvégeztem kizárólag azokkal a projektekkel, melyek
nagyobb

volumenű

infrastrukturális

beruházások

voltak

(ezek

maradéktalanul a korábban már bemutatott „életminőség” kategóriájába
tartoznak). Számításaim eredményeit a 16. táblázat tartalmazza. A kapott
adatok szakmailag szintén nem megalapozottak. Elmondható tehát, hogy
közvetlenül nem mérhető a kapcsolat a munkanélküliség változása és az
adott településre áramló támogatások nagysága között.
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16. táblázat: Kapcsolat a munkanélküliség változása és az infrastrukturális
beruházásokra érkező támogatások között
Kategória

r

Teljes sokaság

-0,1

Baranya megye

0,04

Somogy megye

0,2

Tolna megye

-0,3

Támogatások 2 millió Ft-ig

0,3

Támogatások 2-5 millió Ft

-0,3

Támogatások 5-10 millió Ft

-0,2

Támogatások 10-30 millió Ft

0,3

Támogatások 30-50 millió Ft

0,7

Támogatások 50 millió Ft felett

0,1

Forrás: NFSZ adatai alapján saját számítás
Nyilvánvalóan nagyon nehéz lenne kizárólag a támogatások hatását
kimutatni, hiszen azt számos más, azt közvetlenebbül meghatározó tényező
is

befolyásolja,

nem

ritkán

ellensúlyozva

a

kulturális

projektek

munkahelyteremtő hatását.
5.1.2.2. Támogatások és a népesség alakulása
Nagyon fontos és elvárt hatás a prioritások ismertetésekor a népesség
megtartásának képessége. Tulajdonképpen nem csak a kulturális projektek
esetére igaz, hanem általában véve az egész vidékfejlesztésre is, hogy
véleményem szerint mellékes, hogy milyen eszközökkel, de a vidéken élő
népességet lakóhelyükön tartsák. Nem kényszerként, hanem olyan
életminőséget és életfeltételeket biztosítva számukra, amely mellett nem
108

akarnak jobb esetben a legközelebbi nagyvárosba, rosszabb esetben pedig
Budapestre vándorolni. Vizsgált projektjeim, főként az életminőség javítását,
azaz a helyben lakókat célzó programjaimnak elvárt hatása lenne, hogy
megállítsák az elvándorlást, ha a népességet nem is növelik. Pozitív példák
vannak arra nézve, hogy amennyiben vállalható közelségben, megfelelő
közlekedési infrastruktúrával munkahelyek állnak rendelkezésre, akár a
népesség növekedésének is tanúi lehetünk. Ennek egyrészt oka, másrészt
eredménye a hagyományaiban élő közösség számtalan civil szervezettel és
élénk kulturális élettel. A somogy megyei Orciban például két új utca is
nyílott az újonnan beköltözött, jellemzően értelmiségi fiatalok számára, akik
Kaposváron dolgoznak ugyan, de nem akarnak a továbbiakban a városban
lakni (Bitáné – Koponicsné, 2009).
A tényezők közötti szorosság kiszámításához a KSH Tájékoztatási
adatbázisának

adatait

használtam

(továbbszámított

népesség

száma

települések szerint). A két összehasonlított időszak 2004 és 2008, mivel a
KSH éves adatai januárt tartalmazzák, így ez állt közelebb a korábban
alkalmazott csatlakozási dátumhoz és 2007 decemberéhez. A százalékban
mért népességszám változás és a településekre áramló kulturális
támogatások közötti kapcsolatot mértem meg. Ebben az esetben is a
százalékos változás tényleges és nem abszolút értékével dolgoztam, jelen
esetben azonban a pozitív „r” volt a várt eredmény, mivel azt feltételeztem,
hogy minél nagyobb a támogatás, annál nagyobb a népességnövekedés. A
korrelációs analízis eredményei a 17. táblázatban láthatóak. A korábban is
alkalmazott kategóriákon kívül megvizsgáltam, hogy van-e összefüggés
akkor, ha az egy főre jutó támogatásokat veszem figyelembe, hiszen
egyáltalán nem elhanyagolható szempont, hogy egy 5 millió forintos
támogatás egy 100 fős vagy egy 1000 fős településre érkezik.

109

17. táblázat: Pearson-féle korrelációs együtthatók a népességszám változása
és a támogatási összegek között
Kategória

r

Teljes sokaság

0,4

Baranya megye

0,6

Somogy megye

0,3

Tolna megye

0,2

Támogatások 1 millió Ft-ig

-0,6

Támogatások 1-3 millió Ft

-0,3

Támogatások 3-5millió Ft

-0,1

Támogatások 5-10 millió Ft

-0,5

Támogatások 10-20 millió Ft

0,5

Támogatások 20-50 millió Ft

-0,003

Támogatások 50 millió Ft felett

-0,3

Támogatások 10 millió Ft felett

0,5

Támogatások 20millió Ft felett

0,4

Támogatások 40 millió Ft felett

0,4

Átlagosnál nagyobb/kisebb változás esetén

0,2

Egy főre jutó támogatáshoz viszonyítva

0,1

Forrás: KSH adatok alapján saját számítások
Ebben az esetben a bázis időszaki, azaz a pályázat beadásakori
népességszámmal számoltam. Az „r” értéke annyira kicsi ebben az esetben
(0,1), hogy nem beszélhetünk semmiféle kapcsolatról a két tényező között.
A táblázatból az is kitűnik, hogy az értékkategóriánkénti vizsgálatok sem
vezetnek eredményre, hiszen egymásnak ellentmondó, nem egy esetben
negatív Pearson-féle együtthatót kapunk, amely szintén nem támasztható
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alá semmilyen szakmai érvvel. Megvizsgálva a teljes sokaságot és a
megyéket külön-külön is, azt mondhatom, hogy gyenge-közepes pozitív
kapcsolat áll(hat) fenn a támogatások településekre áramlása és a
népesség változása között. A települések nagy része esetében ténylegesen
népességfogyásról beszélhetünk, de úgy tűnik, az valamelyest kisebb
mértékű azokon a helyeken, ahol a nagyobb projektek valósulnak meg. Ezt
igazolja valamelyest az
r=0,2-es
adat, amely a településekre áramló támogatások mértéke és a között keres
támogatást, hogy az adott településen a népességváltozás a régiós átlag alatti
vagy feletti. A fent megállapított gyenge-közepes kapcsolat minden egyes
kategóriában erősödik, ha a munkanélküliség vizsgálatához hasonlóan, itt
is elvégezzük a korrelációs számításokat kizárólag az életminőség javítását
célzó programok esetében. Az eredményeket a 18. táblázat foglalja össze.
18. táblázat: Kapcsolat a népességszám változása és az életminőség
javítását célzó támogatások között
Kategória

r

Teljes sokaság

0,5

Baranya megye

0,7

Somogy megye

0,5

Tolna megye

0,2

Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
Természetesen a munkanélküliséghez hasonlóan a népességszám változás
esetére is igaz az, hogy lehetetlenség kizárólag a támogatások hatását
vizsgálni. És az sem várható el, hogy a támogatások befolyásolják a
természetes népességfogyást, az alacsony születésszámot. Amiben nagy
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szerepük lehet, az az elvándorlás mérséklése. A kultúra szerepe a helyi
lakosok esetében abban ragadható meg, hogy a városi munkahely nem jelenti
automatikusan a városba költözést, vagy esetleg a városi munkahely a
kertvárosias jellegű faluba költözéssel jár együtt. Kutatók ebben látják annak
az okát, hogy a közművelődés és a gazdasági hasznot nem hozó kulturális
intézmények fenntartása fontos cél még a szegényebb önkormányzatok
esetében is (Erdős, 2007).
5.1.2.3. Támogatások és a vendégéjszakák számának alakulása
Harmadik mérési kategóriám a településekre áramló támogatások
és a vendégéjszakák változása közötti felételezett kapcsolat vizsgálata.
Ehhez

a

KSH

Tájékoztatási

adatbázisának

„Magánszálláshelyek

vendégforgalma” valamint a „Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma”
kategóriák adatait használtam fel a 2005-ös, 2006-os és 2007-es évre
vonatkozólag. A kétfajta szálláshelytípus esetében a vendégéjszakák számát
együtt vettem figyelembe, mivel vizsgálatom szempontjából lényegtelen a
szálláshely típusa. A kezdeti 78 településből 43-ra tartalmaztak adatot a KSH
adatlapjai.

A

vendégéjszakák

számának

változását

egy

közös

vonaldiagramon ábrázolva semmilyen szabályszerűség nem figyelhető
meg. Még kisebb a vizsgálható települések köre (17db) abban az esetben, ha
a korábban alkalmazottakhoz teljesen hasonlóan jelen esetben kizárólag a
turisztikai attrakciót támogató projektek helyszíneit vizsgáljuk. Ezek közül
összesen hat településen (Balatonszemes, Berzence, Kötcse, Magyarszék,
Mecseknádasd és Orfű) lehet növekedést megfigyelni, míg nem is egy
esetben

nagymértékű

csökkenés

figyelhető

meg.

Ez

a

további

vizsgálódásokat értelmetlenné tette. Nehezítené az objektív elemzést az is,
hogy egy turisztikai attrakció megléte nem feltétlenül vonja magával azt,
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hogy a látogatók meg is szállnak az adott településen. Szintén esetlegessé
tenné a további elemzést az a tény, hogy a turisták jellemzően egy helyről
járják be a környéket, így több környező település turisztikai potenciálja
csupán egyetlen helyszínen jelenik meg a vendégéjszakák számában.
5.1.2.4. GDP változása, multiplikatív és spill-over hatások
A GDP-t, azaz a bruttó hazai terméket és főként annak egy főre
vetített értékét gyakran használják az átlagos életszínvonal, vagy a
versenyképesség mérésére. Ebből következően a fenti értékek változásával
meg lehet mérni az adott terület fejlődését. Ez azonban csak elméletben
van így, gyakorlati kivitelezhetőségével több probléma akad.
A problémák egy része magából a GDP természetéből adódik. A
GDP ugyanis valójában az egy év alatt, egy adott területen megtermelt és
végső felhasználásra kerülő termékek, és szolgáltatások összességét jelenti
pénzben kifejezve. Nem tesz tehát különbséget például a produktív és
destruktív tevékenységek között. Ezen kívül a GDP figyelmen kívül hagyja
mindazokat a területeket és eseteket, ahol nincs pénztranszformáció, ezért az
itt kifejtett tevékenységek nem mérhetők a közgazdaságtan eszközeivel.
Szélsőséges esetben az is emeli a GDP-t, ha egy nagy természeti katasztrófa
után óriási újjáépítések kezdődnek az adott területen. GDP tehát, mint a
fejlettség mutatója túlzottan leegyszerűsítő, és sokszor elválik például a
társadalmi jóléttől is.
A disszertáció szempontjából nagyobb probléma, hogy GDP adatok
legalacsonyabb szinten csupán megyékre állnak rendelkezésre. Számos
kutatás és tanulmány foglalkozik a mutató kistérségi szintre való
kiszámításával, ám a dolgozat témájához még ez sem megfelelő. A projektek
egyenlőtlenül oszlanak meg a kistérségekben, a megyékben pedig kis
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méretüknél fogva mérhetetlen tisztán a hatásuk. Településsoros GDP
hiányában természetesen semmilyen más, belőle származtatott pontosabb
fejlettségi mutatót illetve annak változását nem tudjuk lemérni. Még ha
létezne is minden településre ilyen adat, nem biztos, hogy a projektet
megvalósító projektgazda (amennyiben nem a helyi önkormányzatról van
szó) az adott településen van bejegyezve. Az infrastrukturális beruházások
megvalósítói sem törvényszerűen helyi szakmunkások. Így számos esetben
elválhat a megvalósítás helye attól a településtől, ahol statisztikailag a
GDP növekményt okozza.
Már a célkitűzések során kifejtettem, hogy vizsgált projektjeim több
szempontból kettős természetűek. Ennek egyik aspektusa az, hogy a
költségek és a hasznok, azaz a projekttel járó kiadások illetve az általa
generált esetleges bevételek nem ugyan annál a gazdasági szereplőnél
(mint fent láthattuk nem is biztos, hogy egyazon településen) jelennek meg.
Mindezek ellenére érdemes leszögezni, hogy az adott projekteknek számos,
szinte mérhetetlen, multiplikatív hatása van, melyet egy későbbi vizsgálat
során

érdemes

multiplikátor

lenne

legalább

megmutatja,

hogy

települések
a

szintjén

gazdaságba

aggregálni.

bevitt

A

egységnyi

pénzmennyiség összességében hány egységnyi jövedelemnövekményt
eredményez. Nem nehéz belátni, de annál nehezebb bebizonyítani, hogy
kulturális projektjeim megvalósulása során fennáll ez a hatás. Egy
hagyományőrző fesztivál megrendezése során számos látogató érkezik a
települése. Az ő elköltött pénzük megjelenik a helyi kereskedők,
szálláshelyet adók bevételében, hozzájárul jövedelmük növekedéséhez. Ez a
növekmény pedig további fogyasztást, esetleg beruházásokat generálhat.
Véleményem szerint ennek a hatásnak a nyomon követése csak
projektszinten lehetséges, ha kivitelezhető egyáltalán.
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Ezen hatáson kívül, projektjeim szinte mindegyikének vannak fontos,
de nem számszerűsíthető spill-over hatásai. Spill-over hatáson olyan
tovagyűrűző hatásokat értünk, melyek a konkrét beavatkozási területen kívül
is érnek el közvetett hatásokat. Így egy intézkedés hatásai tovagyűrűznek a
gazdaság számos területére és újabb beavatkozásokat indukálnak.
Településmérnök interjúalanyom kiemelten fontosnak nevezte például a
településkép javítását célzó intézkedéseket, mivel tapasztalatai szerint a
rendezett környezetnek „nevelő hatása” van. Számos példán tapasztalta,
hogy a település által virágosított köztereknek köszönhetően a helyben lakók
„saját házuk táján is rendet tettek”, nem egyszer virágosítási versenybe
kezdtek, szebbé téve ezzel a település összképét. Elmondása szerint maguk a
helyben lakók is úgy nyilatkoztak, jobban érzik magukat, és ami a fő,
magukénak érzik a települést. Hasonló spill-over hatása lehet a
falunapoknak, melyek több megkérdezett elmondása szerint túlmutattak az
egyszeri

közös

evés-iváson,

és

hozzájárultak

a

helyi

közösség

összekovácsolásában. Újonnan betelepült megkérdezetteim szerint jó
alkalmat nyújtottak az ismerkedésre és a beilleszkedés elősegítésére. Az
aktív közösségi élet lehetőséget teremthet arra, hogy egy idő után a lakosság
„kilépjen a nagyközönség elé” és életét például egy hagyományőrző fesztivál
keretében megmutassa, turistákat vonzva ezzel a településre.
A projektek hatásainak elemzéskor összefoglalóan azt mondhatjuk,
hogy igazolódott második hipotézisem, mely szerint a projektek hatásai
közvetlenül nem mérhetőek településszinten. Sem a munkanélküliség, sem
a vendégéjszakák számának változásával nem volt kimutatható semmiféle
kapcsolat, amikor a településen megvalósult projektekre jutó összes
támogatást vettem figyelembe. Egyedül a népesség szám változásával
kapcsolatban tudtam hatásokat kimutatni, gyenge-közepes kapcsolatot, de itt
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is csak akkor, ha magát a régiót illetve külön az egyes megyéket vizsgáltam.
Támogatási összegek szerinti kategóriáim rendre ellentmondó eredményekre
vezettek. A mérhetetlenség egyik oka megítélésem szerint, hogy még
településszinten sem lehet tisztán az adott projekt hatásait figyelembe venni,
a vizsgált mutatók változását megtisztítani az egyéb hatásoktól. Ehhez a
projektek mérete túlzottan kicsi. A GDP-vel kapcsolatos mutatók mérése
pedig magából a GDP sajátosságaiból következően nem alkalmazhatóak.
Mindezek miatt disszertációm további részében a nem számszerűsíthető
hatásokra helyezem a hangsúlyt.
5.1.3. Klaszteranalízis – lehetséges tipikus projektek
5.1.3.1. A klaszteranalízis módszere a disszertációban
A klaszteranalízis olyan statisztikai módszer, melynek segítségével
viszonylag

homogén

csoportokba

rendezhetjük

megfigyelési

egységeinket (Székely – Barna, 2002). Disszertációm elkészítése során arra
használom fel ezt a módszert, hogy megvizsgáljam, létrehozhatóak-e
különböző projektcsoportok a 161 nyertes pályázatomból. Amennyiben
szakmailag

megalapozott

kategóriák

hozhatók

létre

(hiszen

a

klaszterelemzés bármikor elvégezhető és ad eredményt akkor is, ha annak
egyébként semmilyen értelme nincs), akkor azt szeretném megvizsgálni,
hogy melyek ezek és milyen tulajdonságaik vannak. Így kaphatunk
úgynevezett

„tipikus

projekteket”,

melyek

ismeretében

javaslatok

fogalmazhatóak meg a jövőbeni pályázatok kiírásához. Ki azok, akik
pályáznak és milyen jellegű programokra? A fenti kérdés megválaszolásával
a későbbiekben

célzottabban

fogalmazhatóak

meg a

fejlesztési

programok prioritásai és támogatott intézkedéscsoportjai.
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A klaszterelemzésnek van néhány korlátja, amelyeknek egy része
esetemben kiküszöbölhető. A módszert elsősorban feltáró technikaként
alkalmazzák a társadalomtudományi kutatásokban, mivel egy mintán
elvégzett csoportosításból még semmiféle következtetések nem vonhatóak
le az alapsokaságra nézve (Sajtos – Mitev, 2007). Esetemben ez a korlát
nem merül fel, mivel adatbázisom a 2004 és 2006 közötti dél-dunántúli
kulturális projektek mindegyikét tartalmazza, így nem volt szükség
mintavételi eljárásra. A klaszteranalízis során tehát nem egy mintán,
hanem a tényleges alapsokaságon belül hozok létre csoportokat, így a
következtetések levonásának semmiféle akadálya nincs. Másik fontos
korlátja a módszernek, hogy nem ad egy egyértelmű és végleges megoldást
az elemzés végén. A klaszterbe való tartozás függ a választott módszertől
és az elemzése bevont változók számától (Sajtos – Mitev, 2007). Ennek a
korlátnak a kiküszöbölésére egyrészt több módszerrel is vizsgáltam az
adatokat, másrészt az elemzésbe bevont változók számát is változtattam.
Így összesen közel harminc féle klasztercsoportot hoztam létre attól függően,
hogy melyik módszert hány változóval és hány kívánt klaszterrel
alkalmaztam. Ezeknek a csoportoknak egy része nem volt értelmezhető
szakmailag magának a módszernek a helytelen megválasztása miatt.
A két alapvető klaszterelemzési eljárás a hierarchikus és a K-közép
módszer. Általában célszerű a kettőt kombinálni, a hierarchikus eljárással
meghatározni a klaszterek optimális számát, a klaszterközéppontokat és ezek
ismeretében újra elvégezni az elemzést a K-közép módszerrel, ahol a korábbi
eredményeinket megadva jutunk végső csoportokhoz. Esetemben a torz
eredményeket az okozta, hogy bár a K-közép módszert használják nagyobb
minták (Sajtos és Mitev szerint 2000 eset felett, más szerzők 100 feletti
elemszámnál húzzák meg a határt) elemzésére, változóim különböző szintű
metrikus skálákat használtak, így azokat standardizálni kellett. Erre
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pedig

a

hierarchikus

módszer

képes.

Kiinduló

változóimat

és

skálaszintjüket a 19. táblázat foglalja össze:
19. táblázat: Az elemzésbe bevont változók és skálájuk
Változó
Forrás

Leírás
Az

AVOP

mely

SPSS-be bevitt adat
prioritásából

1–3

valósult meg a projekt
Megye

Mely megyében található a projekt

Támogatás

Mekkora a megítélt támogatás

1–3
153 000 – 60 000 000

Projektgazda A projektgazda státusa

1–6

Téma

1 – 11

Az előre létrehozott témák közül
melyikbe illik

Forrás: saját adatok

Látható, hogy a fő torzulást az okozná, hogy míg a nem számszerű változók
kódokat kaptak egytől maximum tizenegyig, addig a megítélt támogatás,
mint egyetlen számszerű adat, sokkal több értéket felvehet. Ha nem
standardizáljuk az adatokat, akkor a támogatások közötti távolságok több
nagyságrenddel nagyobbak lennének, mint a többi változó esetében.
Az adatok standardizálásán kívül még egy pontosító technikát
alkalmaztam. A klaszterelemzést elvégeztem a változók valamennyi
kombinációjára, figyelembe véve az összes változót majd azoknak csak egy
csoportját. A végső változat kiválasztását két dolog határozta meg: egyrészt
az elemzés eredményeképpen minden esetben kaptam egy dendogramot, ami
grafikus ábrázolása az összevonás folyamatának. A hierarchikus klaszterezés
során ugyan is először minden adat egy külön klaszter és az összevonás
addig folyatódik, míg végül egyetlen nagy csoport marad, mely tartalmazza
az összes elemet. A dendogramból azonban könnyen meg lehetett
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állapítani, hogy az egyes esetekben hány klasztert lenne célszerű
létrehozni. A másik fontos meghatározó tényező az volt, hogy korrelációt
számítattam ki az egyes elemzése bevont változók között is. Ebből kitűnt,
hogy nem meglepő módon a „Forrás” és „Támogatás” változóim erősen
korrelálnak egymással (│r│= 0,644), így egyiküket ki lehet hagyni az
elemzésből anélkül, hogy nagyobb torzulásokat eredményeznék. A végső
eredményeket tehát standardizálás után hierarchikus eljárással a „Forrás”,
„Projektgazda”

és

„Téma”

változók

bevonásával

négy klaszter

létrehozásával kaptam meg.
5.1.3.2. Az elemzés eredményei
Az elvégzett elemzés eredményekén kapott klasztereket a Wardmódszerrel, a négyzetes euklideszi távolság alapján határozta meg az
SPSS. A gyakorlatban ez az egyik legtöbbször alkalmazott módszer az egyes
elemek összevonására (Dernóczi – Józsa, 2006). A négy klaszter az alábbi
elnevezést kapta: 1. „A helyben lakók érdekeit nézők”, 2. „A helyi
érdekeket

szem

előtt

tartó

LEADER-esek”,

3.

„A

turisztikai

attrakciókat kínálók” és a 4. „A profitorientált pályázók”. A klaszterek
létszámának alakulását a 20. táblázat tartalmazza:
20. táblázat: A létrehozott klaszterek elemszáma
Összesen

Klaszter

1. klaszter

2. klaszter

3. klaszter

4. klaszter

Elemszám

34

48

46

33

161

Arány (%)

21

30

29

20

100

Forrás: saját adatok
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Látható, hogy az egyes klaszterek elemszáma nem mutat nagy eltérést. Ez
természetesen nem követelmény, ám mindenképpen jelzés értékű. Egy olyan
csoportosítási folyamatnak, melynek a végén létrejövő csoportok között az
egyikben található az elemek túlnyomó többsége, a többiben pedig csak
néhány elem, nem sok értelme van szakmailag. Ezek az elemszámok azt is
mutatják, hogy a sokaságban nincsenek kiugró értékek, azaz a többitől
gyökeresen különböző projektek.
Mindezek után következik az egyes klaszterek részletes bemutatása.
Az egyes klaszterekhez tartozó projektek főbb jellemzőit a 21. táblázat
foglalja össze.
1. „A helyben lakók érdekeit előtérbe helyezők”
Ebben a klaszterben kapott helyet az összes projekt 21%-a. Ide tartozik
minden olyan program, amelyet az AVOP 3.1. és 3.4-es prioritásából
valósítottak meg. Legfőbb jellegzetességét az adja, hogy bár egy-egy
projektet megvalósított egyház, vállalkozás illetve természetes személy is, a
domináns projektgazda az önkormányzatok. Az ide tartozó projektek,
kevés kivételtől eltekintve, a korában már ismertetett életminőséget javító
intézkedések közé sorolhatók. Jobbára a településkép javítását, közösségi
terek létrehozását célzó programok. Az ide áramló támogatások összértéke
közel 812 millió forint, így ez a klaszter 80%-kal részesedik az összes
támogatásból. Tehát ha elemszámát tekintve nem is, forrásfelszívását nézve
ez a legnagyobb csoport. Ennek magyarázata az ide tartozó projektek
forrása: az AVOP 3.1. és 3.4-es prioritásaiban lényegesen nagyobbak a
projektek, mint a LEADER-ben.
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21. táblázat: Az egyes klaszterekben előforduló projektek megoszlása
változók között (db)
1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter
Forrás
AVOP 3.1.
AVOP 3.4.
AVOP 3.5.

3
31
0

0
0
48

0
0
46

0
0
33

Baranya
Somogy
Tolna
Projektgazda
Természetes személy
Vállalkozás
Egyéni vállalkozó
Non-profit szervezet
Egyház
Önkormányzat
Projekt témája
Egyéb turisztika
Épület felújítás
Fesztivál
Hagyományőrzés,
kézművesség
Kiadvány
Könyvtár
Közösségi tér
Múzeum
Tábor
Településkép javítása
Templomfelújítás
Forrás: saját adatok

16
6
12

14
22
12

20
12
14

29
3
1

1
2
1
0
1
29

0
0
0
6
11
31

0
0
1
22
1
22

28
5
0
0
0
0

2
3
0

0
0
0

5
16
21

2
17
1

3
0
0
9
0
0
14
3

1
6
1
9
5
4
10
12

1
3
0
0
0
0
0
0

2
2
0
1
5
3
0
0

Megye

2. „A helyi érdekeket szem előtt tartó LEADER-esek”
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Ez a klaszter némiképpen kakukktojás, mert ez a leginkább sokszínű és
legnehezebben jellemezhető. Ide tartozik a projektek 30%-a és a megítélt
támogatás 10%-a (103 millió forint). A programok kivétel nélkül (ahogy a
további klaszterek esetében is) az AVOP 3.5-ös LEADER prioritásából
valósultak meg. A projektek harmada tartozik a turisztikai attrakció
kategóriájába, nagy része, az első klaszterhez hasonlóan életminőséget
javító, azaz a helyben lakókat célzó projekt. Ebbe a csoportba tartozik a
templom-felújítási programok túlnyomó többsége. A projektgazdákat
tekintve a negyedik klaszter inverze, nem található közöttük egyetlen
profitorientált szervezet sem. A nonprofit szervezetek összes programja,
kettő kivételével az egyházak projektjei és az önkormányzati projektek
nagyjából harmada tartozik ide. Ez a heterogenitás (forrását tekintve a
harmadik és negyedik, témáját tekintve az első, míg projektgazdáit tekintve
az első és a harmadik klaszterhez hasonlít) felvetette azt a problémát, hogy
talán nem is létező klaszterről van szó. Elvégezve kettő újabb elemzést,
három klasztert létrehozva azt vártam, hogy ez a „problémás”csoport
beleolvad valamelyik másik klaszterbe, valamint megpróbálkoztam egy
ötklaszteres megoldással is, feltételezve, hogy egyes elemei beolvadnak, a
„maradékból” pedig új csoportok hozhatóak létre, de az esetek három és öt
klaszter esetében is önálló csoportot alkottak. Ez a két eredmény
bizonyította a csoport tényleges létét.
3. „A turisztikai attrakciókat kínálók”
Ennek a klaszternek az a fő jellegzetessége, hogy ide tartoznak a turisztikai
attrakciókat kínáló projektek. A klaszter 46 projektje közé tartozik szinte
az összes fesztivál, a kiadványok negyede és az egyéb turisztikai
programok nagy része. A projektgazdák, egytől eltekintve ismét az
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egyházak – non-profit szféra – önkormányzatok hármasába tartoznak.
Erre a 29%-nyi projektre a támogatások kicsit több mint 5%-a jut, ami csak
első ránézésre tűnik kevésnek. Egyrészt ezek a programok a LEADER
keretében valósulnak meg, másrészt nem szerepel közöttük a jellemzően az
életminőség javítását célzó nagyobb épület felújítás.
4. „A profitorientált pályázók”
Ez a legkisebb klaszter. 33 projektet, az összes projekt 20%-át
tartalmazza. A második és harmadik klaszterhez hasonlóan, ezek a
programok is az AVOP 3.5. keretében valósulnak meg, így nem meglepő
módon a támogatásoknak csupán közel 4%-át kötik le. Ezeknek a
projekteknek a legfontosabb közös jellemzője, hogy a három előzővel
ellentétben, természetes személyek és vállalkozások a megvalósítóik. Az
önkormányzatokkal, egyházakkal szemben, nem is beszélve a non-profit
szervezetekről, ezeknek a projektgazdáknak valamiféle profit termelése az
elsődleges céljuk. Témájukat tekintve egyaránt megtalálhatóak közöttük a
helyieket és a turistákat célzó programok. Számtalan épület felújítási
program található ebben a csoportban, melyeknek egy része hagyományőrző
mesterséget bemutató műhely, egy nagyobb részük pedig épületek
homlokzatának felújítása.
A klaszterek megismerése után azt a javaslatot tehetjük, hogy a jövőbeni
pályázatok kiírásakor célszerű lenne figyelembe venni egyrészt, hogy a
projektgazda

a

hagyományos

értelemben

vett

profitorientált

tevékenységet folytat-e. Ennek megfelelően külön prioritásrendszert és
támogatandó intézkedéseket fogalmaznék meg kifejezetten a vállalkozások
számára, melyek a kultúrából kívánnak megélni. Itt a támogatási arány
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alacsony

szinten

való

meghatározását

tartom

fontosnak,

hiszen

jövedelemtermelő beruházásokról lesz többnyire szó. Másrészt a tágan
értelmezett non-profit szféra számára két irányban fogalmaznék meg
intézkedéseket. Ezek közül az elsőbe tartoznának a helyben lakók
életminőségét célzó programok. Itt különösen tekintettel lennék az
esetleges épület felújítások, közösségi terek létrehozásának nagyobb
költségigényére a támogatási összegek meghatározásakor. A potenciális
pályázók köre miatt viszonylag magas támogatási arányt állapítanék meg. A
másik irány egy alacsonyabb támogatási összegeket odaítélő, turisztikai
attrakciók létrehozását célzó intézkedéscsomag lenne. Ide kerülnének a
települést megismertető tájékozató kiadványok, a fesztiválok szervezése,
egyéb turisztikai attrakciók megalkotása.
5.2. A mérhetetlen mérése – kvalitatív elemzés
Többször utaltam már rá a disszertációban, hogy a projektek
sikerességének megítélése nehéz feladat. A korábbi fejezetben láthattuk,
hogy kvantitatív adatok elemzésével milyen következtetések vonhatóak le a
megvalósult projektekből. Jelen fejezet célja és témája a kvalitatív elemzés.
A projektek megítélésének ilyen módon történő felmérése szociológiai
megközelítést kíván. Eben a részben nem csak a hagyományos értelemben
vett számoktól szakadok el, de ki kell hangsúlyozni azt is, hogy az
objektivitás sem lesz mindig teljes. Ez természetes is, hiszen itt a
pályázatok különböző „szereplőinek” (létrehozók, kutatók) a véleményét
tudom bemutatni, és rendszerezés után következtetéseket levonni belőle.
5.2.1. A projektek megvalósítói
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Az

egyik

kiválasztott

célcsoport,

melynek

véleménye

elengedhetetlenül fontos, a projektgazdáké. Ők azok, akik érzékelik a vélt
vagy valós igényeket, pályáznak, majd a sikeres pályázat után megvalósítják
a projekteket. Ezért első kézből tudják értékelni, hogy a megvalósult
projektnek milyen hatásai lettek. Beváltották a hozzá fűzött reményeket?
Elérték a megcélozni kívánt fogadóközönséget? Eredményesen zárult a
program? Fenntartható?
Mindezen

kérdések

megválaszolására

a

társadalomtudományi

kutatások egyik legelterjedtebb eszközét használtam, a kérdőívet. A teljes
kérdőív az 1. mellékletben megtalálható.
A kérdésekre elektronikusan kellett válaszolni, melyhez a Google
Docs programot hívtam segítségül. A módszerválasztásnak több indoka volt.
Egyrészt az elektronikus kitöltés egyszerűbb, nagyobb ez esély arra, hogy a
válaszoló rászán pár percet már az e-mail olvasásakor. A program ráadásul
azt is lehetővé teszi, hogy az alanynak ne kelljen a válaszok elküldésével
törődnie, hiszen azok automatikusan rögzülnek, így még válasz e-mailre
sincs szükség. Ez szintén növelheti a válaszadási hajlandóságot. Úgy
gondoltam, hogy elhanyagolható annak az esélye, hogy valaki nem tudja
használni az internetet, és ezért nem tud válaszolni a kérdésekre. A
módszerválasztás másik fontos indoka az volt, hogy 161 projekt esetében
nem lett volna értelme a mintavételnek, hiszen volt esély arra, hogy eamilen keresztül gyorsan és költséghatékonyan elérjem valamennyi
projektgazdát. Ehhez szükségem volt elektronikus elérhetőségükre.
Önkormányzatok és non-profit szervezetek esetében az internet sokszor
hasznos adatbázisnak bizonyult, hiszen feltételeztem, hogy nagy részük
rendelkezik saját honlappal és ott valamiféle elérhetőséggel. A legnehezebb
dolgom a természetes személyekkel volt, hiszen ott csupán egy név állt
rendelkezésemre kiindulásként. Nem várt nehézséget jelentett azonban,
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hogy voltak önkormányzatok, melyeknek nem volt e-mailcíme, legjobb
esetben a körjegyzőséget tudtam elérni elektronikusan és arra is volt példa,
hogy egy polgármester elérhetőségeként a körjegyző volt megadva. Ezek
után kaptam meg a 2004 és 2006 közötti nyertes pályázatok teljes
adatbázisát, amiben szerepeltek a projektgazdák elérhetőségei. Ebben az
időszakban azonban arra törekedtek, hogy telefonos elérhetősége legyen
mindenkinek, az elektronikus címek nem voltak elsődlegesen fontosak.
Végül a 161 projekthez tartozó 135 projektgazda közül 25
projekthez (ami 24 megvalósítót jelent) nem volt e-mailcím. Az átfedések
és személyi egybeesések miatt (volt, aki természetes személyként pályázott,
de önkormányzati pályázatnak is gondozója volt pl. polgármesterként) 106
címre küldtem ki a kérdéseket. Ezeknek közel egyharmada (30 db) nem volt
kézbesíthető, mert a cím azóta megszűnt (Akad köztük olyan is, amely máig
megtalálható hivatalos oldalakon). Három helyről kaptam visszajelzést, hogy
egyéb okokból nem tudnak válaszolni kérdéseimre (pl. súlyos betegség), így
ténylegesen 73 levél ért el címzettjéhez. Ezek összesen 23 kitöltött
kérdőívet jelentettek, ami ebben a leszűkített körben 31,5%-os válaszadási
arányt jelent, ám az összes projekthez képest csupán 17%-os. Egyes szerzők
50%-os válaszadási arányt tartanak minimálisan elvárhatónak (Babbie,
2002), míg mások 30%-nál húzzák meg az elfogadhatóság határát. A
kérdőívem eredménye tehát még az elfogadható határon belül van,
természetesen a fent ismertetett korlátokat figyelembe véve.
Minden címzett személyre szabott bevezető szöveget kapott a
kutatás tartalmáról és céljairól. A személyre szabottságra azért volt szükség,
mivel a projektek közel öt éve valósultak meg, és csupán az én definícióm
szerint kulturálisak (hiszen ilyen kategória nincs és nem is volt a pályázati
kiírásban). Az egyértelműség érdekében minden esetben feltüntettem a
levélben, hogy mely konkrét projektekre gondolok. Maga a kérdőív
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kizárólag zárt kérésekből állt, háttérváltozóként kizárólag a pályázó
státusa (önkormányzat, egyház, vállalkozás stb.) szolgált. A kérdésekre egy
kivételével csupán egyetlen válasz volt adható, megkönnyítve ezzel az
eredmények

értékelését.

Ezen

kérdés

kivételével

a

válaszadóknak

ötfokozatú Lickert-skálán kellett eldönteniük, hogy mennyire értenek
egyet bizonyos állításokkal. Egyes a teljes egyet nem értést, míg ötös a
tökéletes egyetértést jelölte. Az állítások két nagy csoportra oszthatóak,
tíz-tíz megállapítás vonatkozott mind a konkrét megvalósult projektre
mind általánosságban az uniós pályázatokra.
A huszonhárom válaszadó saját magát, mint projektgazdát
besorolta a már korábban megismert kategóriákba. A kérdőív kitöltésében
az egyházak, önkormányzatok, non-profit szervezetek és a természetes
személyek képviseltették magukat (10. ábra). A vállalkozói szférát (egyéni
vállalkozók, vállalkozások) kilenc projektgazda képviselte, ezek közül hat
esetben rendelkeztem elérhetőséggel, de a válaszadói hajlandóság 0%-os
volt.
10. ábra: Válaszadók megoszlása státusuk szerint (db)
egyház
4%

non-profit
szervezet
26%

természetes
személy;
13%

önkormányzat;
57%

Forrás: saját szerkesztés
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A konkrét projektre vonatkozó kérdések közül az első arra
vonatkozott, hogy a projekt beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket, azaz
általánosságban mi a véleményük a megvalósítóknak a pályázatról Ez azért
fontos, mert a projekt és az uniós pályázatok megítélését nagyban
befolyásolhatja az esetleges siker vagy rossz tapasztalat. Szorosan ide
kapcsolódik a második kérdés, amely arra kereste a választ, hogy a projekt
előre megfogalmazott céljai teljesültek-e. Mindkét kérdésre 4,5 feletti
eredményt kaptam, amennyiben a skála értékeit átlagoljuk. A válaszadók
70%-a értékelte 5-ösre összegségében saját projektjét, és 74%-uk értett
teljes mértékben egyet azzal, hogy a projekt elérte a céljait. Egyetlen
olyan projekt volt, amelyben 5-ösre értékelte összességében a programot a
megvalósító, de ennek ellenére úgy gondolta, hogy a célokat szinte
egyáltalán nem érték el. A sikerességet mérte ezeken kívül a kilencedik
állítás, melyben azt kellett megítélni, hogy újra pályázna-e a projektgazda
ugyan erre a programra. A válaszok közepesen erősen korrelálnak az első, a
projekt általános megítélését firtató állítással, az adatok között a szorosság
r=0,51
azaz az általános megítélés és az újrapályázási hajlandóság között
közepes, pozitív kapcsolat van. Összesen három válaszadó állította
határozottan, hogy semmilyen körülmények között nem pályázna újra, ezek
közül két projekt megítélése sikeresség és a célok elérése szempontjából 3mas, vagy annál rosszabb, és mindhárom esetben csak azért valósították meg
programjukat, mert arra uniós forrás állt rendelkezésre.
A következő két kérdés szintén egybe tartozott. Itt azt az állítást
kellett megítélni, hogy a projekt hozzájárult-e a helyiek életminőségének
javításához illetve a turisztikai potenciál növeléséhez. A korábbiak
ismeretében az lett volna várható, hogy a projektek vagy az egyik vagy a
128

másik cél érdekében jöttek létre. Ezek alapján soroltam be az egyes
programokat az „életminőség” és „attrakció” kategóriájába a szekunder
elemzés során. Ezzel szemben a projektgazdák többségének válaszaiból az
derült ki, hogy egy-egy program betöltheti mindkét szerepet, vagy egyiket
sem. A válaszok erősen korrelálnak egymással, a Pearson féle korrelációs
együttható
r=0,81
értéket mutat, azaz erős pozitív kapcsolat van a két kérdés megítélése
között. Az egyes válaszok gyakoriságát a 11. ábra mutatja.
11. ábra: Az életminőségre és a turizmusa gyakorolt hatás megítélése (db)
Egyátalán nem értek egyet
Többnyire nem értek egyet
Egyet is értek, meg nem is
Nagyjából egyetértek
Teljes mértékben egyetértek

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A projekt jótékony hatással volt a településen élők életminőségére
A projekt jótékony hatással volt a turizmusra településükön

Forrás: saját szerkesztés
Mindkét funkció megítélése esetében a válaszadók 13-13%-a ítélte úgy,
hogy

semmilyen

mértékben

nem

járult

hozzá

a

projekt

az
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életminőség/turisztikai potenciál javításához. Ők voltak azok, akik mindkét
kérdésre a „Többnyire nem értek egyet” és az „Egyáltalán nem értek egyet”
válaszokat

adták.

Megkérdőjelezhető

ezeknek

a

válaszoknak

az

objektivitása, mivel az érintett projektgazdák egy része összességében is
kedvezőtlenül ítélte meg a projektjét, így elképzelhető, hogy a negatív
tapasztalatok rontottak a későbbi kérdésekre adott válaszokon is. Egy másik
nagy csoportja a projekteknek viszont a válaszadók szerint nagyon sikeres
volt (az első két kérdés alapján), ám mégsem járult hozzá a fent vizsgált
két dolog javításához. Megállapítható tehát, hogy a 2000 és 2006 közötti
időszakban támogatott projektek közül volt olyan, amely esetén nem az
életminőség javítása vagy a turisztikai potenciál növelése volt a pályázók
fő célja, még akkor sem, ha az AVOP prioritásai és intézkedései ezt is
célozták.
A kérdőív következő nagy egységébe négy állítás tartozik, melyek azt
voltak hivatottak kideríteni, hogy mennyire érvényesült pályázati kényszer
a kulturális programok tekintetében. Azaz létező szükségletek kielégítésére
szolgált az uniós forrás vagy csak az adódó lehetőséget használták ki (jobb
híján) a pályázók. Jellemző napjaink valóságára, hogy sok jó és sok
felesleges (a település életében kevésbé fontos) célra is lehet pénzt szerezni.
A települések nagy része mindenre és

minden címen pályázik,

aktivitásuknak csak az önerő előteremtésének előírása szabhat határt (Varga,
2003). Ebben a részben az alábbi négy állítást kellett Lickert-skálán
értékelniük:
1. Elemi szükség volt a projektre, amit támogatások nélkül is
megvalósítottak volna
2. Elemi szükség volt a projektre, de támogatások nélkül nem tudták
volna megvalósítani
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3. Csak azért fogtak bele a projekt megvalósításába, mert forrást tudtak
előteremteni pályázatok útján
4. A rendelkezésre álló források kihasználásához találták ki a
megvalósult projektet
Nyilvánvaló, hogy az 1. állítással való tökéletes egyetértés jelentette a
rendelkezésre álló források és a ténylegesen szükséges feladatok egymásra
találását, míg a 3. és legfőképpen a 4. állítás fejezte ki a pályázati
kényszer nyilvánvaló megnyilvánulását, azaz arra pályáznak, amire lehet,
nem arra, amire ténylegesen szükség volna. Egyetlen esetben kaptam erre a
kérdésre e-mailben is (kéretlenül is) választ. Az egyik projektgazda tömör
véleménye az alábbi volt: «…úgy általában a pályázati szellemiséggel
kapcsolatban: bárki bármit is mond, "lövünk mindenre, és majd
meglátjuk...".» Erre a négy állításra lefuttattam egy K-közép módszerrel
elvégzett klaszter analízist, előzetes döntés alapján négy klaszterrel. Az
eredményezett négy klaszter a következő: az elsőben 8 projekt kapott helyet,
melyek témája elemi szükségszerűség volt, melyet túlnyomó részt akár
pályázat nélkül is megvalósítottak volna („A pályázat nélkül is beruházók”).
A második csoportba 5 pályázat tartozik, melyek ugyan tényleges igényekre
adnak választ, de uniós forrás nélkül nem jöhettek volna létre („A valós
igényekre támaszkodó

pályázatok”).

Legkisebb csoport azoknak a

programoknak a köre (3 db), melyeket csak azért valósítottak meg, mert
lehetőség volt forrásra pályázni („A pályázathoz célt kitalálók”). És végül a
negyedik klaszterbe 7 pályázat tartozik, melyek közös jellemzője, hogy nem
elemi szükségszerűség volt a megvalósult program és uniós forrás nélkül
biztosan nem valósult volna. meg („Az adódó lehetőséggel élők”).
Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy nem lehet egyértelműen
kijelenteni, hogy a kulturális pályázatok esetében pályázati kényszer
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érvényesül, azaz ezek olyan „pót” projektek, melyeket más lehetőség nem
lévén, megvalósítanak. Mindazonáltal ez a jelenség is megfigyelhető, de
nem kizárólagos. Ezzel a dolgozat célkitűzései között megfogalmazott
harmadik hipotézisem csupán részben igazolódott.
A nyolcadik állítás az egyik nagyon fontos uniós elvárásra
vonatkozott, nevezetesen, hogy a projektgazda saját megítélése szerint a
projektek hosszú távon fenntarthatóak-e. Ismeretes, és a gazdasági
racionalitás alapján könnyen be is látható, hogy az Európai Unió csak olyan
programot

támogat,

amely

lehetőség

szerint

hosszú

távon

is

működőképes és nem igényel újabb uniós forrást. Az ilyen projekteknek
csupán egy végső lökés hiányzik ahhoz, hogy megvalósuljanak és
elméletben uniós források nélkül is megvalósíthatóak lennének, csak időben
később. A kulturális projektek esetében több szakértő is felvetette a
fenntarthatóság kérdését, hiszen nehezen értelmezhető ez egy egyszeri
rendezvény vagy egy hosszabb időszakonként aktuális épület felújítás során.
Egy-egy közösségi tér kialakítása egyszeri beruházást igényel, egy
községháza vagy templom felújítása esetében pedig az évtizedek óta
elmaradt állagmegóvást lehetett bepótolni uniós forrásból. Felmerül azonban
a kérdés, hogy a folyamatos napi működésre uniós pályázatok nélkül is lesze a projektgazdának forrása.
Válaszadóim

közepes

mértékben

ítélik

fenntarthatónak

projektjeiket, az adott válaszok átlaga 3,7. Az összes projektgazda 52%-a
ítélte meg úgy, hogy teljes mértékben vagy nagyjából egyet tud érteni (4es vagy 5-ös értékelés) a fenntarthatóságra vonatkozó állítással, azaz 48%uknak vannak ezzel kapcsolatban fenntartásaik. Az összes válaszadó 22%-a
egyenesen úgy véli, hogy a projektje teljes mértékben, vagy többé kevésbé
nem fenntartható (1-es vagy 2-es értékelés).
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Összefoglalóan elmondható tehát, hogy a fenntarthatóság nem
minden kulturális projekt esetében valósul meg maradéktalanul, de
ennek a projektek speciális jellege (nem minden esetben teremt közvetlenül
jövedelmet a projektgazda számára) is magyarázata lehet.
A konkrét projektekre vonatkozó utolsó kérdéscsoport a pályázat
során felmerült esetleges nehézségeket szerette volna felmérni. A
projektgazdáknak egy listából kellett kiválasztani az esetlegesen felmerült
nehézségeket. Enné az egy kérdésnél több válasz megjelölésére is lehetőség
volt. A lehetséges válaszok lehettek:


információ hiány



önrész előteremtése



megfelelő pályázati forrás kiválasztása



kellő pályázatírási tapasztalat hiánya



nem megfelelő pályázati dokumentáció



megfelelő téma, tevékenység kiválasztása



nem volt ilyen



egyéb

A válaszok alakaulását a 12. ábra szemlélteti. Nem várt eredmény az, hogy a
válaszadók 30%-a szerint nem volt semmiféle nehézségük a pályázat
során. Ezek igen sikeres projektek voltak, melyekben a sikerességre és a
célok elérésére vonatkozó állításokra kivétel nélkül, az újbóli megvalósításra
vonatkozó állításra pedig egyetlen kivétellel 5-ös értékelést adtak. A
válaszadók önkormányzatok és non-profit szervezetek képviselői voltak. Az
információhiányt és ezáltal a megfelelő forrás és téma kiválasztását egyaránt
13-13%-nyian említették, mint a projekt megírása során felmerülő
nehézséget. Fontos eredmény, hogy magát a pályázati dokumentációt nem
találták nehéznek a pályázók, ezt a lehetőséget senki nem választotta a
kérdőív kitöltése során.
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12. ábra: A pályázat során felmerült nehézségek említésének gyakorisága
(%)
egyéb
nem volt ilyen
megfelelő téma, tevékenység…
nem megfelelő pályázati…
kellő pályázatírási tapasztalat hiánya
megfelelő pályázati forrás…

önrész előteremtése
információ hiány
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Forrás: saját számítás
Egyetlen esetben kaptam szöveges visszajelzést a nehézségekről. Ahogy a
megkérdezett elmondta: „ A pályázat kezelőjével kapcsolatban nagyon rossz
emlékeink vannak. Felesleges és túlzó bürokrata dolgokkal nehezítették
sikereink elérését. Nem szívesen emlékszünk vissza erre a projektre. Ezekből
okulva nem is kerestünk uniós pályázatokat, mert ezekben is a nagyobb
buktatóktól tartunk. Nem akarjuk az életünket ilyen dolgokkal megkeseríteni,
pedig nagy szükség lenne a támogatásra.” A projekt hagyományőrző
kézműves táborok szerveséről szólt egy non-profit szervezet gondozásában.
A két legnagyobb probléma közül az egyik a hiányos pályázatíró
tapasztalat volt. Összesen hét esetben válaszoltak úgy, hogy ez gondot
okozott. Ezt a tényt némiképp magyarázza, hogy a 2004 és 2006 közötti
időszak volt az első, amikor hazánk uniós forrásokra pályázhatott, ha
eltekintünk az előcsatlakozási forrásoktól. A legnagyobb nehézséget az
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önrész előteremtése jelentett. A válaszok között 57%-ban fordul ez elő.
Általános tapasztalat, hogy esetenként azért nem vesznek rész uniós
pályázatokon szervezetek, mert nem képesek az Unió által megkövetelt
önrészt előállítani. Kulturális projektek esetében árnyalja a képet, hogy
főként a LEADER programok esetében, de a 161 projekt túlnyomó
többségében is, a támogatási arány akár 85-95%-os is lehet, azaz az önrész
nagysága egy „átlagos” uniós projekthez képest relatív kisebb.
Mivel előfeltételezéseim között szerepelt, hogy az önrész biztosítása
széles körben okoz problémát, ezért erre egy külön értékelendő állítás is
kitért. Több kutató által elvégzett korábbi primer adatgyűjtés során is
igazolódott, hogy a települések, szervezetek csak olyan projektekre
pályáznak, ahol a megkövetelt önrész nem több 30%-nál, esetenként 10-%nál. (Varga, 2003; Bitáné – Koponicsné, 2009). A megkérdezettek 65%-a
értett teljesen, vagy nagyjából egyet azzal, hogy a pályázaton való
részvétel függött az önrész nagyságától és csupán hárman válaszoltak úgy,
hogy ez egyáltalán nem játszott szerepet döntésükben.
A kérdőív második része a pályázók általános attitűdjeit volt
hivatott felmérni az uniós pályázatokkal kapcsolatban. Itt szintén tíz
állításról kellett eldönteniük a válaszadóknak, hogy mennyire értenek vele
egyet. A válaszokat nyilván a konkrét projektek eredményesség is nagyban
befolyásolta.
A válaszadók mindegyike elengedhetetlenül fontosnak találta az
uniós pályázatokat, mint lehetőséget (4-es és 5-ös értékelés). 95%-uk
abban is egyetértett, hogy jóval kevesebb fejlesztés valósulna meg
hazánkban, ha nem tudnánk élni ezzel az EU nyújtotta lehetőséggel.
65%-uk szerint egyáltalán nem valósult volna meg projekt (az így
megvalósultak közül) a településeken, ha támogatás nélkül kellett volna
belevágni.
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Az önrész problémájával kapcsolatban általánosságban is kértem
állítások értékelését. A válaszadók 83%-a gondolta úgy, hogy az önrész
előteremtése súlyos problémát jelenthet a pályázat során. 65%-uk szerint
uniós forráshoz jutni nehéz, ám nem gondolják úgy, hogy a gazdagabb
települések előnyösebb helyzetben lennének, ahogy azt a 13. ábra is mutatja:
13. ábra: A forráshoz való hozzájutás megítélése a válaszadók között (%)

Egyátalán nem értek egyet
Többnyire nem értek egyet
Egyet is értek, meg nem is
Nagyjából egyetértek
Teljes mértékben egyetértek
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Az önrész előteremtése súlyos problémát jelent a pályázat során
Uniós forráshoz csak a gazdagabb települések juthatnak
Az uniós forrásokhoz való hozzájutás nehéz
Forrás: saját szerkesztés
Két-két kérdés vonatkozott az egyéb nehézségekre és a pályázati kényszerre.
A nehézségeket firtató állításokra az alábbi válaszok születtek (14. ábra):
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14. ábra: Az uniós pályázatok nehézségei (db)
Egyátalán nem értek egyet
Többnyire nem értek egyet
Egyet is értek, meg nem is
Nagyjából egyetértek

Teljes mértékben egyetértek
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Nem áll rendelkezésre kellő tudású szakembergárda egy
sikeres pályázat megírásához
Nem áll rendelkezésre elég információ egy sikeres pályázat
megírásához
Forrás: saját szerkesztés
Látható, hogy míg a konkrét projektek esetében a válaszadók 13%-a
megjelölte

az

információhiányt,

mint

felmerülő

problémát,

addig

általánosságban úgy gondolják, hogy többé-kevésbe rendelkezésre áll a
megfelelő információ egy sikeres pályázat megírásához (értékelések 91%-a
3-mas vagy annál kisebb). Valószínű, hogy a pályázók feltételezik a
megfelelő információk létét, és csak a konkrét pályázat során szembesülnek
az esetleges információhiánnyal.
A másik nehézség, mely konkrétan nevesítve lett a kérdőívben, az a
pályázatírói tapasztalat, megfelelő szakembergárda hiánya volt. Már a
kulturális projektek esetében is az egyik legtöbbet említett probléma volt ez,
és általánosságban is némiképp így gondolják a válaszadók. Véleményem
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szerint az alacsonyabb, 26%-os egyetértést (4-es és 5-ös értékelést) hasonló
okokkal magyarázhatjuk, mint az információ esetében
Az utolsó két kérdés a pályázati kényszerre vonatkozott. A
válaszadók úgy gondolják, hogy azok a programok, amikre nincs uniós
pályázat, azok nem is valósulnak meg. A megkérdezettek 82%-a tudott
ezzel legalább részben egyet érteni, ahogy ezt a 15. ábra is mutatja:
15. ábra: Pályázati kényszerre vonatkozó állítások megítélése (%)
Egyátalán nem értek egyet

Többnyire nem értek egyet
Egyet is értek, meg nem is
Nagyjából egyetértek
Teljes mértékben egyetértek
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Vannak olyan programok, melyekre nincs uniós pályázat, így azok
nem is valósulnak meg
Az uniós pályázatok nem azokra a célokra nyújtanak forrásokat, amire
szükség lenne

Forrás: saját szerkesztés

A

bizonytalanok

aránya

nagyobb

volt

azzal

a

konkrétabban

megfogalmazott állítással kapcsolatban, mely szerint nem azokra a
célokra elérhetőek források, amelyekre ténylegesen szükség lenne. 34%nyi válasz értett ezzel legalább nagyjából egyet, 13%-uk többnyire nem
osztotta ezt a nézetet, de több mint a válaszadók fele (52%) bizonytalan volt
ennek a kérdésnek a megítélésében. Úgy gondolom, hogy valamiféle
normakövető magatartás is megfigyelhető ebben az eredményben, bár a
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kérdőív anonimitása lehetővé tette volna élesebb kritika megfogalmazását is.
Ezek az eredmények szintén azt támasztják alá, hogy a pályázati
kényszerrel kapcsolatos hipotézisem csupán részben állja meg a helyét.
5.2.2. A szakértők véleménye
Dolgozatomnak ebben a részében két olyan szakértővel készült
mélyinterjú összefoglalását közlöm, akik munkájuk során naponta
találkoznak az általam vizsgált projektekhez hasonló programokkal.
Véleményük és javaslataik fontos adalékul szolgálnak a projektek értékelése
során, mivel mikroszemlélettel tekintenek kutatásom tárgyaira, így tőlük
nem az elefántcsont-toronyban ülő elméleti szakértők megállapításait, hanem
az elveket jól ismerő, a gyakorlattal összevetni tudó szakember javaslatait
hallgathattam meg.
Mindkét mélyinterjú strukturálatlan, az összefoglalás mindkét
esetben hosszas, esetenként többszöri beszélgetés eredménye. A módszerem
az volt, hogy ismertettem alanyaimmal dolgozatom tárgyát, a kulturális
projektek definícióját és konkrét projektjeimet, majd röviden közösen
áttekintettük a szekunder adatok alapján végzett elemzésem eredményeit.
Egyrészt ezekről az eredményekről kértem ki véleményüket, másrészt az
alábbi, nagyon tág és konkrétan meg nem fogalmazott, kérdésekre vártam
választ tőlük:


Van-e létjogosultsága ezeknek a projekteknek?



Milyen szerepet tölthetnek be a vidékfejlesztésben?



Hogyan látják a mérés, a projektek értékelésének a problémáját?
Első interjúalanyom V.O. településmérnök volt. Munkája során

főleg az általam életminőség javítónak titulált projektekkel találkozik.
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Úgy véli, hogy ezek a programok nagyon fontosak, bár
önmagukban nem sokat tehetnek egy település életminőségének
javításáért. Ha nincs ugyanis munkahely (helyben vagy megfelelő
közlekedési infrastruktúra révén elérhető távolságban), elöregszik a
település, hiányoznak az alapvető szolgáltatások, akkor egy kulturális projekt
már hiába valósul meg. Attól, hogy a műemlék épületek állagát megóvják
vagy felújítják a helyi könyvtárat, még nem fog megállni az elvándorlás, az
élhetőbb

településre

költözés.

Amennyiben

azonban

a

fenti

minimumkövetelményeknek legalább egy része fennáll, a projektek nagyon
fontos szerepet játszhatnak abban, hogy kultúrájában élő igazi közösségeket
hozzanak létre, erősítsék a helyi identitást. Ezáltal megállhat a település
népességfogyása, így a projektek betölthetik szerepüket, hiszen végső soron
a vidékfejlesztés feladata a vidéki népesség megfelelő életszínvonal melletti
helyben tartása. Vagyis a kultúra stimuláns szerephez jut ebben a
folyamatban.
A projektek konkrét értelmét keresve két típust emelt ki, melyek
szerinte különösen jelentősek. Az egyik típus a településkép javítását
célzó programok köre. Tapasztalatai szerint fontos példamutató szerepe
van ezeknek, hiszen ha a település közterei ápoltak, gondozottak, akkor ez a
minta „ragadóssá válhat”. Beszámolt egy esetről (nem a vizsgált földrajzi
térségben), ahol virágültetési versenybe kezdtek a lakók annak hatására,
hogy a település központi parkja megújult. A másik fontos projektcsoport a
közösségi házakhoz kapcsolódik. Interjúalanyom kiemelte ugyanis, hogy
amennyiben a közösségi ház helyet ad szabad internetelérésnek, azaz
teleházként is funkcionál, az mindenképpen üdvözlendő. Nagy hiányossága
azonban a vizsgálatba bevont projekteknek, hogy bár az épületek egyszeri
felújításának költségeit nagyrészt fedezik, de nem finanszírozhatók belőlük a
további működés és működtetés költségei, például egy képzett munkatárs
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bére, aki segítséget nyújthatna a számítógéphez kevésbé értő érdeklődők
számára.
Általánosságban is kiemelte a fenntartás és a fenntarthatóság
problémáját. Többek között ezért helyezné a hangsúlyt a projektek
hatásainak mérésénél az utókövetésre. Azokat a projekteket tartja
fontosabbnak, melyeknek hosszú távú hatása van. Szerinte meg kellene
különböztetni azokat a projekteket, melyek csak egyszeri alkalomra szólnak
(egy fesztivál, épület felújítás stb.) azoktól, melyek megismételhetőek. Ebből
a szempontból egy kisebb költségigényű, de rendszeres időközönként
megismételhető projekt (a kisebb költségek miatt akár saját forrásokból)
nagyobb jelentőséggel és a vidékre nagyobb hatással lehet, mint a nagyobb
költségvetésű, ám egyszeri programok (pl. épület felújítások). Ez
természetesen nem jelenti azt, hogy a kisebb költségvetésű projekteknek
minden esetben több pozitív hatása van. A LEADER projektek esetében
V.O. véleménye szerint fennáll az elaprózódás veszélye, azaz hogy egy-egy
projekt részesül ugyan EU-s forrásból, de az olyan kevés, hogy tényleges
értékkel bíró programot megvalósítani nem lehet belőle. Ezeknél a
projekteknél mutatkozik meg leginkább a pályázati kényszer és a magyar
pályázási logika egyik fő jellemvonása: pályázni mindenre válogatás nélkül
és majd csak „kisül belőle valami.”
Interjúalanyom megítélése szerint a turisztikai potenciál erősítését a
vidékfejlesztés eszközeként túlhangsúlyozzák. Amennyiben mégis ki
szeretnék

használni

adottságaikat

a

települések,

akkor

ott

alapos

összefogásra van szükség, több település attrakcióit „csomagban” kell
kínálni, mert egy-egy templom vagy faluház önmagában még a belföldi
turisták számára sem vonzó helyszín.
Az összefogást általánosságban is fontosnak tartja. A kulturális
projektek helyi identitást erősítő szerepe véleménye szerint úgy működik a
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legjobban, ha kistérségi szinten vagy nagyjából egy járásnyi területen
szorosan együttműködnek a települések. A szomszédos falvak, kisvárosok
összefogása elengedhetetlen, itt lehet szerepe az annyira népszerű
fesztiváloknak és falunapoknak. Nem a turisták számára kell látványosságot
nyújtaniuk, hanem az egymás megismerésének kell teret adniuk.
Második interjúalanyom K.G. társadalomkutató, egy olyan
elemzőiroda munkatársa, amely független magáncégként vidékkutatással,
területfejlesztési programokkal, a vidéki munkahelyteremtés problémáival és
projektértékeléssel foglakozik. Fő működési területe Dél-Dunántúl és a
Balaton régió. Alanyom válaszai saját véleményét és tapasztalatait tükrözik.
K.G. elmondta, hogy a téma szempontjából az egyik legfontosabb
kérdésnek a mérhetőség problémáját, a projektek valódi hasznának
megállapítását tartja. Szerinte ezeknél a projekteknél a „klasszikus”
társadalmi-gazdasági

indikátorok

önmagukban

nem

relevánsak,

alapesetben nincs is értelme egy kulturális jellegű beruházásnál annak pl. a
munkahely-teremtési vonzatait vagy fenntarthatóságát vizsgálni. Nincs
kétsége afelől, hogy létezik olyan kulturális alapú vidékfejlesztési program,
mely képes közvetlenül munkahelyeket létrehozni, de ennek tömegesen
nincs realitása. Ebből kifolyólag sokkal inkább azokra a hatásokra kell
figyelni, hogy ezek a projektek milyen változásokat tudtak vagy tudnak
potenciálisan elérni az adott közösség szűkebb-tágabb környezetében és
életében. E projektek értékelését tehát nem szabad csak kvantitatív
módszerekkel vizsgálni, sőt előtérbe kellene helyezni a kvalitatív
projektértékelés

módszertanát

és

mélyinterjúk

sokaságával,

fókuszcsoportos beszélgetésekkel lenne szükséges kideríteni e programok,
befektetések valódi jelentőségét.
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Milyen szerepet tölthetnek be tehát az általam vizsgált projektek a
vidékfejlesztésben?

A

valós

hatás

megértése

érdekében

tágabb

kontextusba kell helyezni a dolgokat, és az adott program értékelésénél oda
kell figyelni a motivációkra is, bár természetesen nem kell, és nem lehet
minden települést besorolni az alább bemutatandó típusok közé.
Először is szükséges leszögezni azt, hogy e projektek nagy része a
pályázati kényszer miatt jön létre: arra pályázunk, amire lehet, és nem
amire kellene vagy akarunk. Sajnos sok kistelepülés esetében nem létezik
semmilyen fejlesztési koncepció, így a pályázás is csak ad hoc jellegű. Ez
jelentősen leminősíti valós hatásukat. Célszerű lenne tehát ezeket a kényszer
szülte projekteket elkülöníteni, hiszen ezek esetében még nehézkesebb
hosszabb távú hasznokat mérni, vagy csak „külön szemlélettel”.
Természetesen egy ilyen ad hoc projekt is lehet sikeres, de kisebb rá az
esély, mivel valószínűleg nincs mögötte valós koncepció, ami fenntartaná a
rendszert.
Vannak

olyan

települések,

szervezetek,

amelyek

mindenre

pályáznak, de nem feltétlenül áll a pályázat mögött valós igény. Ezek a
pályázatok nem is kényszerből készülnek, hanem „csak úgy”, mert ilyen a
pályázati-, politikai-, fejlesztési-rendszer. Elég csak arra gondolni, hogy a
minél több pályázaton való részvétel sok esetben a siker egyik fokmérője
lehet helyi szférákban. Interjúalanyom ennél a típusnál már lát esélyt arra,
hogy témám projektjei valós hatást érjenek el.
Nagyon

fontosak

a

vidékfejlesztésben

az

úgynevezett

(munkafogalomként használt) forrásközpontok vagy fejlesztési központok.
Lényegük összefoglalva az, hogy az adott település vagy szervezet felállít
egy rugalmas koncepciót, ehhez nem arra pályázik, amire lehet, hanem
gyakorlatilag mindenre, ami egy kicsit is kapcsolódik az ő rugalmas
rendszeréhez. Nagyon sikeres példák vannak már erre az országban. A
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fejlesztési központként viselkedő falu, szervezet esetében valószínűleg
ténylegesen hasznos lesz egy kulturális program, mert feltételezzük, hogy
illeszkedik a már működő koncepcióhoz.
Mit jelenthetnek tehát ezek a projektek? Vannak jó gyakorlatok,
melyek alapján láthatjuk, hogy a szubjektív életminőség javulását (van
valami a településen), a közösségi kohézió erősítését, hosszabb távon a
megtartóerő egy részét jelenthetik. A turisztikai vonzerő szerepét egyre
kevésbé tartja fontosnak, nagyon kevés településnek jelenthet ez kitörést,
és önmagában gyakorlatilag nem működik, egy-egy programmal és templom
felújítással nem lehet tömegesen turistákat vonzani, ez nem lehet valódi
megoldás. Persze fontos ez is, de önmagában kevés értelme van. A projektek
egyik legfőbb értéke tehát a lokális identitás erősítésében lehet, persze
csak ott, ahol még van erre esély.
A társadalomkutató szerint a kulturális vidékfejlesztés egy külön
saját ága lehetne a kulturális örökség/hagyomány alapú vidékfejlesztés.
Vannak már előttünk álló jó példák, melyeknek lényege, hogy az adott
közösség hagyományos érétkeit felderítve, azokat újraértelmezve adunk új
irányt a vidéknek. Ez a helyi gazdaságfejlesztés eszköztárához is csatlakozik.
Természetesen ez csak ott működhet, ahol van mit újraértelmezni, így
falvak tömegeinek nem lehet kitörési pontja. Erre nagyon alkalmas példa a
Vas megyei Oszkó esete, ahol a helyi szőlőhegy „újra feltalálásával” nagyon
sikeres fejlesztési történet zajlott le az elmúlt közel 20 évben.
Összefoglalóan elmondható, hogy a kulturális kapcsolódású
vidékfejlesztési projektekre igen is szükség van, de velük kapcsolatban az
egész támogatási rendszert újra kellene értelmezni. Élesen el kellene
különíteni, hogy mire juthat a támogatás, és azokra a programokra kellene
nagyobb hangsúlyt fektetni, amik mögött életképesnek tűnő koncepciók
húzódnak meg.
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5.3. A 2007 és 2013 közötti költségvetési tervezési időszak
A disszertáció során részletesen a magyar csatlakozás utáni első
tervezési időszak programjait vizsgáltam meg. Ez az időszak Magyarország
számára csonka volt, mivel a 2000 és 2006 közötti folyamatba csupán 2004ben kapcsolódott be. Nem lenne tehát teljes a vizsgálat anélkül, hogy
legalább kitekintést ne tennék az első olyan költségvetési periódusra,
melyben már teljes joggal, a kezdetektől részt vesz, így forrásokhoz jut
Magyarország.
Ebben a fejezetben arra törekszem, hogy a kultúra szemszögéből
bemutassam a jelenleg is folyó időszak releváns fejlesztési programjainak
struktúráját hazánkban. A hangsúlyt minden esetben arra helyezem, hogy a
2004 és 2006 közötti időszak tanulságai közül mely hibák esetén, mely
javítandó

területeken

történt

előrelépés,

milyen

új

jelenségeket

tapasztalhatunk, a korábban megfogalmazottakhoz képest hol és miben
történt változás. Természetesen az egyedi projektek szintjén történő
elemzésre nincs mód, mert megítélésem szerint ennek egy lezárt időszak
végén van létjogosultsága.
A 2007 és 2013 közötti időszak fejlesztési dokumentumai az Új
Magyarország Fejlesztési Tervre (ÚMFT) és az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programra (ÚMVP) épülnek. 2007-től maga az Európai
Unió is szétválasztotta Strukturális Alapokat és a Közös Agrárpolitika
finanszírozását. Így az olyan típusú vidékfejlesztési intézkedések,
amelyeket

korábban

az

Európai

Mezőgazdasági

Orientációs

és

Garanciaalapból (EMOGA), mint az SA-k egyikéből finanszíroztak, most
átkerültek az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
fennhatósága alá. Ennek megfelelően az általam eddig vizsgált programok
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utódai az ÚMVP keretében valósulnak meg. Az időszak pályázati
struktúrája azonban kulturális szempontból ennél jóval összetettebb. A
vidékfejlesztési forrásokon kívül lehetőségeket hordoz még magában a régió
regionális operatív programja (DDOP) valamint a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program (TIOP). A feladatkörök lehatárolása minden esetben
egyértelmű: 100 fő/km2 és 5000 fős lakosság szám alatt az ÚMVP hivatott a
programokat támogatni, így a kulturális vidékfejlesztés csupán a kistérségi
központokban valósul meg DDOP-os vagy TIOP-os forrásból (népsűrűségtől
függetlenül) (ÚMVP, 2007).
Az ÚMVP III. tengelye („A vidéki élet minősége és a vidéki
gazdaság diverzifikálása”) foglalkozik a disszertáció szempontjából fontos
programokkal. Előremutató, hogy a korábbi elemzések során megismert
főbb projekt-csoportok egy-egy intézkedés keretében szinte kivétel nélkül
elkülönülten jelennek meg. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló
intézkedések között természetesen megjelenik a turizmus, mint a
mezőgazdasági termelés lehetséges alternatívája is. Előrelépés, hogy bár
fontos szerephez jut ez a terület, a terv alkotói kihangsúlyozzák azt is, hogy
korábban

a

vidékfejlesztési

stratégiák

és

a

projektek

stratégiai

kidolgozásának hiánya miatt főként az idegenforgalom területén felesleges
kapacitástöbblet jött létre, a fejlesztések egyenetlenek voltak. Az alternatív
jövedelemszerzési lehetőségek között megjelenik ezen kívül a kézművesség
is, bár a 2004 és 2006 közötti időszakban kulturális szempontból ez volt a
legkevésbé sikeres program. Ebben az intézkedéscsoportban a projektek
megvalósítói az AVOP-ból már ismertek: mikro-, kis- és közepes
vállalkozások, települési önkormányzatok, non-profit szervezetek és ezek
társulásai. Előrelépés, hogy a terv sokszor nevesíti az egyházakat. Ők az
AVOP-ban nem voltak kiemelve a társadalmi szervezeteken belül, bár fontos
szerepet játszottak a kulturális pályázatokban, ahogy azt korábban be is
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mutattam. Lényeges újítás, hogy a megítélhető támogatási arányok
tulajdonképpen attól függenek, hogy a pályázó önkormányzat-e vagy sem.
Míg a KKV-k 45-50%-os, addig az önkormányzati és non-profit szféra
100%-os támogatási aránnyal vesz részt a programokban. Az indikátorok
hasonlóak az elmúlt időszakban megismertekhez: a nettó hozzáadott érték, a
vendégéjszakák számának alakulása, a látogatások számának változása
valamint a létrehozott munkahelyek száma (ÚMVP, 2007).
A III. tengelyen belül a másik nagy intézkedéscsoport a vidéki
területek életminőségének javítására irányuló intézkedések. Ez három
olyan témára oszlik, amelyek a korábbi időszakban is fontos projekttípusok
voltak vizsgálataimban: alapszolgáltatások biztosítására, falumegújításra és a
kulturális örökség védelmére. Az első keretében jöhetnek létre a már ismert
közösségi házak és művelődési házak felújítására irányuló projektek. A
második foglalkozik azokkal a kisléptékű projektekkel, melyek a település
képét teszik szebbé. Ide tartoznak a parkosítások, sétányok kialakítása,
látványpiac létrehozása. Ezeknek a projekteknek hangsúlyozottan nem az a
célja, hogy attrakciót kínáljanak a turisták számára, hanem hogy a helyiek
életminőségét javítsák. A harmadik altéma a vidéki kulturális öröksége
megőrzése. Ide kerültek a helyi védettség alatt álló épületek és az azokhoz
kapcsolódó zöldterületek állagmegóvása, védelme. Mindhárom alprogram
esetén az önkormányzatok a kedvezményezettek, 100%-os támogatási
aránnyal. Az indikátorokat tekintve nem történt előrelépés a megelőző
időszakhoz képest. Bár több és differenciáltabb indikátort (output, hatás,
eredmény) kíván mérni a program, a főbb változók egyike még mindig a
teremtett munkahelyek száma, a másik pedig a nettó hozzáadott érték
(ÚMVP, 2007).
A városi területek, esetünkben a kistérségi központok esetében a
DDOP és a TIOP az irányadóak. A regionális operatív programban az előző
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időszakhoz hasonló módon külön jelenik meg a turizmus (attrakciók
létrehozása, szálláshelyfejlesztés). Előremutató jelenség, hogy megjelenik az
on-line tartalmak fejlesztése, mint támogatandó intézkedés. Ezen kívül a
hangsúly az egyes projektek fontosságáról átkerül a potenciális attrakciócsomagokra, így több település összefogására. A turizmuson kívül az
operatív

programban

humán

közszolgáltatásoknak

és

közösségi

településfejlesztésnek hívott prioritása tartogat még lehetőséget a kulturális
szektor számára. Ide tartoznak a közösségi funkciójú város-rehabilitációs
programok. A DDOP esetében is elmondható azonban, hogy az indikátorok
rendszere nem változott 2004-2006-hoz képest. Egyetlen nem kvantitatív
mérőszámként a közelebbről meg nem határozott társadalmi elégedettség
szintje szolgál (DDOP, 2006). A TIOP szintén a közösségi színterek
létrehozásával nyújt lehetőséget a kulturális szektor számára (kulturális
infrastruktúrafejlesztés) (TIOP, 2006).
Összefoglalva, a 2007 és 2013 közötti fejlesztési tervek számos
előremutató elemet tartalmaznak. Fontos fejlődésnek tekintem, hogy
világosan elkülönülnek a turisztikai, a falukép-fejlesztési és a közösségi
tereket létrehozó programok. Úgy tűnik, hogy a turizmus kevésbé van
túlhangsúlyozva 2004-2006-hoz képest. Nehezebb azonban a szféra
szereplőinek feladata abból a szempontból, hogy a pályázati struktúra
számukra jóval széttagoltabb.
Az egyik legfontosabb területen, a projektek hatásainak mérésénél
azonban nem történt előrelépés. Az újonnan meghatározott indikátorok
még mindig kvantitatívak, a vizsgált projektek valós hatásainak mérésére
alkalmatlanok. Már a 2004 és 2006 közötti időszak tényleges programjai
esetén is bebizonyosodott, hogy a kulturális projektek közvetlen illetve a
közvetett, multiplikatív hatását ezekkel az eszközökkel nem lehet mérni. A
jövőt illetően is aktuális tehát egy olyan, minőségi paramétereken alapuló
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értékelési rendszer kidolgozása, mely nem csupán a minél több forrás
lekötésén keresztül méri az egyes pályázatok sikerességét. Megállapítható
tehát, hogy az első programozási időszak megvalósult projektjeinek
elemzése nyomán megfogalmazott észrevételek még mindig helytállóak.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Disszertációm megírásával célom volt megvizsgálni azokat a DélDunántúlon az Unió Strukturális Alapjai által támogatott projekteket, melyek
az általam meghatározott definíció szerint kulturális projektek. Arra a
kérdésre kerestem a választ, hogy van- e létjogosultsága ezeknek a
programoknak, és ha igen, akkor milyen szerepet tölthetnek be a
vidékfejlesztésben.
Meghatározásom értelmében ezek olyan projektek voltak, melyek
vagy valamilyen kulturális intézmény, mint projektgazda gondozásában
valósultak meg, vagy a támogatás címzettje volt valamiféle kulturális
tevékenység (turisztikai attrakciók létrehozása, fesztiválok stb.).
A releváns szakirodalmak és az uniós gyakorlat megismerése után
bebizonyosodott, hogy az Európai Unió szintjén gyökeres változás történt
a kultúráról való gondolkodásban. A tág értelemben vett kulturális- és
kreatív ipart az ezredforduló óta, mint stratégiailag fontos politikaterületet
tartják számon. Számos bizottsági közlemény, tanácsi következtetés és az
EU különböző szervei számára készült elemző tanulmány jut arra a
következtetésre, hogy a KKI komoly szerepet tud játszani abban, hogy az
EU versenyképessége növekedjen. A szektor nagy gazdasági potenciálját
olyan makrogazdasági mutatószámok igazolják, mint az 1999 és 2003
közötti 19,7%-os növekedés, vagy a kulturális turizmust is beleértve az uniós
munkavállalók 3,1%-nak foglalkoztatása (KEA European Affairs, 2006). A
Strukturális Alapokból az EU egész területén megvalósult konkrét
programokat vizsgáló tanulmány megállapította, hogy a szektor fontos
szerepet tölt be a vidékfejlesztésben is. Korábbi tapasztalatok alapján ebben
a tekintetben a kulturális turizmus a leginkább megjelenő terület. Az
elemzők javaslatokat tesznek a jövőbeni komplexebb, integrált megközelítés
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alkalmazására. Szerintük a kultúrának fontos szerepe lehet abban, hogy a
vidéki területeket általánosságban vonzóbbá tegyék, ne csak az oda
látogatók, hanem az ott élők és a munkahelyteremtő beruházások
számára is.
Azzal kapcsolatban, hogy a fenti uniós folyamatok mennyiben
vannak jelen Magyarországon, közelebbről a Dél-Dunántúlon, empirikus
adatok alapján vonhatok le következetéseket. A 2004 és 2006 közötti nyertes
projektek teljes adatbázisa rendelkezésemre állt, így nem volt szükségem
semmiféle mintavételi eljárásra, megállapításaim az összes nyertes projekt
vizsgálatára támaszkodnak.
Bár a fejlesztéspolitikai dokumentumok nem nevesítik külön a
kultúrát, így prioritásról prioritásra, projektről projektre haladva kellett
(hasonlóan az uniós tanulmány készítőihez) kiválogatni a dél-dunántúli
nyerteseket, de ezek egy logikai séma alapján világosan elkülöníthetőek.
Azokra az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program prioritásokra pályázó
projektek tartoznak ide, melyeknek témája az alternatív jövedelemszerzési
lehetőségek bővítése (AVOP 3.1.), a falufejlesztés- és felújítás, a vidék
tárgyi és szellemi örökségének védelme (AVOP 3.4.) valamint a LEADER
kezdeményezések (AVOP 3.5.).
Az empirikus adatok alapján kiderült, hogy a vizsgált térségben két
témában

valósulnak

meg

kulturális

tartalmú

vidékfejlesztési

programok: egyik részük turisztikai attrakcióként szolgál, másik
részüknek célja a helyi életminőség javítása. Mivel a vidékpolitika két
célcsoport számára fogalmazódhat meg (helyeik és a településre látogatók),
így a vizsgált programoknak is két címzettje lehet: a helyben lakók
(életminőség javító projektek) valamint a turisták (turisztikai attrakciókat
kínálók). Disszertációm első hipotézise az volt, hogy bár a dél-dunántúli
régió a rurális területekhez tartozik, így az elméletek alapján a
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vidékfejlesztés címzettjeinek a helyben lakóknak kellene lenniük, a
fejlesztési dokumentumok célkitűzései alapján feltételezhetően a
turisták számára megvalósuló programok lehetnek többségben. Ezt a
hipotézisemet az eredmények ismeretében megcáfoltam. A 161 nyertes
közül 64 tartozott az „attrakció” kategóriájába, míg 97 célozta az
életminőség javítását.
A helyieket megcélzó programokat nagyrészt az egyházak és az
önkormányzatok valósították meg. Ezek többnyire a falukép javítását célzó
épület felújítások, közösségi terek kialakítása voltak. Ezek a programok
kötik le az összes elnyert támogatás közel 80%-át, melyet egyik részről
természetesen magyaráz az, hogy ezek nagyobb költségigényű programok,
mint a turisztikai attrakciókat kínálók. Fontosságukat azonban az is jelzi,
hogy a vizsgálatok során kialakított négy nagy projektcsoportból
kettőben („A helyben lakók érdekeit nézők” és a „Helyi érdekeket szem
előtt tartó LEADER-esek”) kizárólagosan képviseltetik magukat, míg egy
klaszterben („Profitorientált pályázók”) a pályázatok felét adják. A
szakértőkkel folytatott interjú során is kiderült, hogy ezeket a programokat
értékelik hasznosabbnak. Nem szabad megfeledkeznünk ugyanis arról, hogy
„a falu nem sok ház együtt, hanem sok ember együtt.” (Szendrőné Dr. Font
Erzsébetet idézi Kozsdáné – Szabóné, 2007)
Több program is kiemelkedő szerepet játszhat abban, hogy a helyben
lakók életminősége javulhasson. Az egyik fontos program a közösségi
házak, művelődési házak életben tartása. A művelődési házak összekötő
kapcsot jelenthetnek a vidéki lakosság és a városi kultúra között. Míg
értelmes tartalommal megtölthető közösségi terek vannak vidéken, addig az
ott lakók nem szakadnak el a csak városokban elérhető kulturális
programoktól, fennmarad igényük a színház- vagy koncertlátogatásra
(Antalóczy –Füstös – Hankiss, 2010). Az uniós források fontosak lehetnek
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ebből a szempontból, mert a vizsgált térségben országos átlagnál magasabb
számban vannak jelen közösségi házak, ám állaguk megóvása szempontjából
már

a

huszonnegyedik

órában

vannak.

Tekintve,

hogy

az

önkormányzatoknak egyre kevesebb forrásból kell gazdálkodnia, ezek
felújítására máshonnan kell előteremteni az anyagi eszközöket. A
strukturális támogatások erre nyújthatnak és nyújtottak lehetőséget, bár a
fenntarthatóság, a működtetés problémáira nem jelentenek megoldást.
Kiemelkedő szerepe volt és lehet a jövőben a faluképjavító, a
kulturált és rendezett környezet kialakítását célzó programoknak. Ezeknek
fontos spill-over hatása az ápolt környezetre nevelés. Egy rendezett
faluközpont az ott lakókat is ösztönözheti.
Harmadik kiemelendő projekttípus a falunapok kategóriája. Bár
ezeknek nagy része valamilyen gasztronómia fesztivál képében valósul meg,
a legtöbb esetben csupán egy „felcímkézett” falunapról beszélhetünk. Ezek a
programok a helyi közösségek összekovácsolásában, a helyi identitás
kialakításában játszanak fontos szerepet.
Összefoglalva elmondható tehát, hogy ezek a programok fontos
szerepet töltenek be abban, hogy a községek élettel teli munka- és életterek
legyenek, ne csak alvóhelyek az ingázók számára (Orosz, 1999). Fontos
azonban kihangsúlyozni, hogy ezek a programok szükséges, de korántsem
elégséges feltételei annak, hogy a vidékfejlesztés betölthesse végső feladatát,
a vidéki népesség helyben tartását. Még a komplex vidékfejlesztés sem
képes önmagában megoldani a falu összes problémáját (Ficsor, 2006). A
vidéki népesség életminőségének javításához ennél sokkal több kell,
gyökeresebb változásokra van szükség, elsősorban a munkahelyteremtés és a
(közlekedési) infrastruktúra javítása terén.
A második nagy terület, ahol kulturális tartalmú vidékfejlesztő
intézkedések valósultak meg, az a turisztikai potenciál erősítése, a
153

turisztikai

attrakciók

támogatása

volt.

Az

általam

létrehozott

projektcsoportok között csupán egyben dominál a kulturális turizmus, a
„Turisztikai attrakciót kínálók” klaszterében. A fejlesztési stratégiák
szintjén ez a témakör véleményem szerint túlhangsúlyozott, bár a 2007 és
2013 közötti időszakra jelentősége mérséklődött. Ez a probléma uniós
szinten jelen van, számos más tagország sem képes a kultúrával
kapcsolatban komplex fejlesztésekben gondolkodni, csupán a turizmusra
szűkítve le mozgásterét (Centre for Strategy & Evaluation Services, 2010).
Hazánkban felesleges turisztikai vonzerőről beszélni olyan aprófalvas
térségekben, ahol az alapvető infrastrukturális feltételek is hagynak kívánni
valót maguk után. Ennek eredményeképpen csak összefogással tudnak a
vizsgált települések versenyképes kínálattal megjelenni, amennyiben
valamiféle „csomagként” mutatják be látnivalóikat. A projektek
közvetlen hatásainak vizsgálatakor ki is derült, hogy a turisztikai potenciál
növelését támogató források nagysága és a vendégéjszakák alakulása között
semmiféle mérhető kapcsolat nem mutatható ki. Elemzések ugyan a 2007-től
kezdődő tervezési időszakra a vidéki turizmus reneszánszát várják, de
semmiképpen nem a megismert formában, hanem 8-10-15 piacképes
mikrovállalkozás és település összefogásának eredményeként, valamiféle
speciális helyi termékre alapozódva (Ficsor, 2006).
A disszertációm témakörébe tartozó projektekkel kapcsolatban
második hipotézisem az volt, hogy ezeknek a programoknak közvetlen
hatásai nem mérhetőek. Ez be is bizonyosodott. A pályázati kiírásokban
szereplő indikátoroknak illetve azok változásainak (munkanélküliségi ráta,
népességszám alakulása, vendégéjszakák száma) valamint a megítélt
támogatásoknak semmiféle statisztikailag mérhető kapcsolata nincs. Ez alól
csupán a népességszám alakulása jelent kivételt. Ezen mutató és a
támogatások nagysága között gyenge-közepes pozitív kapcsolat áll fenn, de
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csak abban az esetben, ha ezt a teljes régióra vagy az egyes megyékre vetítve
vizsgáljuk meg.
A célkitűzéseim között megfogalmazott harmadik hipotézisem a
pályázati kényszerre vonatkozott. Az volt a kiindulópontom, hogy ezek a
jellemzően kisebb költségvetésű pályázatok amolyan „pót” beruházások, és
az „arra pályázunk, amire lehet, nem amire szükségünk van” mentalitás
jegyében születtek. Előfeltevéseim csak részben igazolódtak. Empirikus
adatok alapján, a kérdőíves felmérés eredménye azt bizonyította, hogy van a
vizsgált projekteknek egy jelentős része, mely valós igényekre reagált. A
pályázók motivációi szempontjából létrehozott típusok közül két olyan
csoport is volt (a válaszadók 57%-a tartozott ide), ahol szándékolt
beruházások

valósultak

meg,

akár

úgy,

hogy

feleslegessé

tettek

rendelkezésre álló egyéb forrást („Pályázat nélkül is beruházók”), akár úgy,
hogy forrásaikkal tették lehetővé a projekt megvalósulását („Valós igényekre
támaszkodó pályázatok”). Ennek ellenére kétségtelenül jelen vannak a
pályázati kényszer szülte projektek is, melyeknek ettől függetlenül
jelentőségét elvitatni nem lehet, csupán hatásaik vizsgálatakor kell
figyelembe venni a megvalósulás szempontjait és motivációt.
Mindösszességében tehát bebizonyosodott, hogy a kulturális témájú
projekteknek van létjogosultsága a vidékfejlesztésben, de a kulturális
gazdaság önmaga nem jelent megoldást a falusi települések problémáira,
ám egy komplex fejlesztési stratégia részeként fontos szerephez juthat.
Ehhez azonban az kell, hogy a projektek palettája szélesebb legyen és
túllépjen a klasszikus helyi termékfejlesztés – kézművesség – falusi turizmus
hármason (Ficsor, 2007).
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A fentebb és disszertációm egészében ismertetett eredmények és
következetések fényében az alábbi javaslatokat fogalmazom meg:


A jövőbeni pályázati kiírásokban és a megvalósult programok
elemzése során célszerű lenne differenciálni a különböző kulturális
pályázatok között. Az általam létrehozott klaszterekre alapozva eltérő
feltételrendszert kellene létrehozni a különböző projektcsoportok
számára.



A profitorientált pályázók számára külön prioritásrendszert hoznék
létre. Mivel projektjeik keretében jövedelemteremtő beruházások
valósulnak meg, alacsonyabb támogatási arányt tartanék célszerűnek.



Ezzel ellentétben a non-profit és az önkormányzati szféra számára
eltérő feltétekkel, az előbbiektől elkülönült pályázati lehetőségeket
hoznék létre. A potenciális pályázók köre miatt magasabb támogatási
arányt (80% felett) tartanék indokoltnak. Ezen belül a helyben lakók
életminőségét célzó programok (épület felújítások, közösségi terek
létrehozása) esetében figyelembe kellene venni azok nagyobb
költségigényét a támogatási összeg meghatározásakor, míg a
turisztikai attrakciók létrehozását célzó intézkedéscsomag esetén
alacsonyabb támogatási összegekre lennének jogosultak.



A pályázati kényszer problémáját úgy lehetne kezelni, hogy az elmúlt
időszakok

felmerült

igényeihez

kellene

igazítani

a

jövőben

támogatandó intézkedések körét. Az önrész és a maximálisan
elnyerhető támogatási összeg nagyságát a fentebb leírtak szerint lenne
célszerű meghatározni. A településeknek komplex, a kulturális
területet is szervesen magában foglaló fejlesztési koncepciót kellene
készíteniük. A regionális szintű fejlesztési terveknek pedig integrálniuk
kellene ezeket a helyi stratégiákat.
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Mivel a kulturális témájú projektek hatásai a klasszikus kvantitatív
mérőszámok segítségével nem vagy csak alig mérhetőek, kiemelt
hangsúlyt kellene fektetni a kvalitatív elemzésekre. Ebből a
szempontból viszont differenciálni kell a projekteket abból a
szempontból, hogy mi is motiválta azok létrejöttét. Azaz egy
kényszer szülte programtól vagy egy mindenre pályázó településtől nem
feltétlenül ugyan azok az eredmények várhatóak el, mint egy valós
igényekre felelő beruházástól.



Legfontosabb

következtetésként

hangsúlyeltolódásnak

kell

bekövetkeznie a klasszikus turisztikai potenciált növelő, a kézművesség
hagyományait
tartalommal

bemutató
bíró,

sematikus

komplex

projektekről

fejlesztési

a

tényleges

stratégiába

illeszkedő

életminőséget javító programok irányába.
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7. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
Kutatásaim alapján az alábbi új és újszerű tudományos eredmények
fogalmazhatóak meg:

1.

A fejlesztési tervekben kialakított indikátorok nem alkalmasak a

kulturális projektek közvetlen hatásainak mérésére. A pályázatokban
meghatározott

konkrét

indikátorok

(munkanélküliség

változása,

népességszám változása, vendégéjszakák számának növekedése) és az
elnyert források között statisztikailag kimutatható közvetlen kapcsolat nincs,
kivéve a népességszám változása (vizsgálataimban tulajdonképpen a
csökkenés mérséklődése) és a megítélt támogatások között fennálló gyenge –
közepes pozitív korrelációt. Ennek következtében a klasszikus kvantitatív
mutatószámokkal a kulturális projektek nem értékelhetőek, ezért esetükben a
jövőben a kvalitatív mutatószámok használatára kell a hangsúlyt fektetni.

2.

A tényleges projektek a helyben lakók életminőségének javítását

célozzák a fejlesztési programok által hangsúlyozott turizmus helyett.
Bár a fejlesztési tervekben és stratégiákban a kultúra, mint turisztikai
attrakció kapott hangsúlyos szerepet a vidékfejlesztés egyik lehetséges alapja
és kitörési pontjaként, empirikus vizsgálataim alapján arra a következtetésre
jutottam, hogy a dél-dunántúli térségben a kulturális projektek nem
elsősorban a turisztikai attrakciók létrehozását, hanem a tág értelemben vett
életminőség javítását célozzák, címzettjei pedig elsősorban a helyi
közösségek. Ezeknél a valós helyi igényeket tükröző projekteknél a pályázati
kényszer szerepe a feltételezettnél ma is kisebb. Ennek megfelelően ezt a
projekttípust helyesnek és jövőben tovább erősítendő, támogatandó
törekvésnek ítélem.
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3.

A kulturális projektekből a vizsgált szempontok, így a projektek

forrása, a projektgazda státusa és a projekt tematikus kategóriája, alapján
négy jól elkülönülő klasztert képeztem, melyek „A helyben lakók érdekeit
előtérbe helyezők”, „A helyi érdekeket szem előtt tartó LEADER-esek”, „A
turisztikai attrakciókat kínálók” valamint „A profitorientált pályázók.”
Minden klaszter saját, a többitől jól elkülöníthető jellegzetességekkel bír,
amelyek figyelembe vételével a jövőben a helyi szükségletekre jobban építő
pályázati rendszert kell létrehozni és működtetni.

4.

Álláspontom szerint a jövőbeni pályázati rendszernek az

eddigieknél

sokkal

egyértelműbben

a

projektgazdák,

illetve

a

leggyakoribb kulturális projekttípusok igényeihez kell igazodnia Ennek
megfelelően külön kellene kezelni a profitorientált pályázókat az
önkormányzati valamint a non-profit szférától. Az utóbbiak esetében
határozottabban támogatva az életminőség javítását célzó intézkedéseket.
Indokolt lenne továbbá különbséget tenni projektméret alapján a nagyobb
forrásigényű infrastrukturális és a kisebb költségigényű egyéb programok
között
Kutatásaim elvégzéséhez szükség volt egy saját módszertan kialakítására.
Ennek megfelelően az alábbi új módszertani eredmény fogalmazható meg:

1.

Bár az időszak fejlesztéspolitikai dokumentumai sem az Európai

Unió, sem bármely más alsóbb terület szintjén nem nevesítik a kultúrát, mint
támogatandó prioritást, világosan elkülöníthetőek ezek a programok az
általam kidolgozott, és az értekezésben alkalmazott logikai séma
alapján. A Nemzeti Fejlesztési Terv releváns prioritásaiból kiindulva („A
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termelő szektor versenyképessége” és „A regionális és helyi potenciál
erősítése”) megvizsgáltam a hozzájuk tartozó operatív programokat (ROP,
AVOP). A programok fejlesztési stratégiáinak részletes ismeretében jutottam
el a konkrét támogatandó intézkedésekig (AVOP 3.1, 3.4, 3.5, ROP 1.1 és
2.2). Így állítottam össze a kulturális projektek 2004 és 2006 közötti
időszakra vonatkozó dél-dunántúli teljes adatbázisát.

160

8. ÖSSZEFOGLALÁS
Disszertációm megírásával az volt a célom, hogy megvizsgáljam,
játszhatnak-e és ha igen, milyen szerepet a kulturális tartalmú strukturális
pályázatok a vidékfejlesztésben.
A téma elméleti megalapozása során bemutattam az Európai Unió
viszonyulását a kultúrához. Míg kezdetben a terület a tagállamok kizárólagos
hatáskörébe tartozott, így uniós szinten nem szenteltek neki figyelmet, addig
napjainkra a tág értelemben vett kulturális- és kreatív ipar a versenyképesség
megőrzésének és növelésének fontos eszközévé vált. Vidéken azt a feladatot
szánják neki, hogy tegye vonzóvá a rurális területeket a beruházások és a
munkahelyek számára is. Bemutattam a kultúra támogatását lehetővé tevő
jogszabályi és fejlesztéspolitikai hátteret: a támogatásokat az Unió
alapszerződésének 107. és 167. cikkei teszik lehetővé, a legtöbb forrást
pedig a Strukturális Alapok biztosítják a terület számára.
Az elvárt eredményekkel kapcsolatban három hipotézist fogalmaztam
meg, melyek közül egyet cáfoltam, egyet igazoltam és egyet csupán részben
bizonyítottak az empirikus adatok. Hipotéziseim a következők voltak:
1. A dél-dunántúli régióban a kulturális projektek címzettjei nagyobb
arányban a városiak mint a helyben lakók, bár a vizsgált régió egyértelműen
a rurális területekhez, és így a falusaik érdekében való vidékfejlesztés
célterületéhez tartozik. (megcáfolva)
2. A projektek közvetlen hatása egy-egy településen nem, vagy szinte
alig mérhető. (igazolva)
3. A kultúrával összefüggésbe hozható projektek jelentős része
csupán a pályázati kényszer hatására jött létre. (részben igazolva)
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Elemzéseim alapját egy 165 nyertes projektből álló, általam
létrehozott adatbázis alkotta, mely tartalmazta valamennyi, a 2004 és 2006
között Dél-Dunántúlon megvalósult kulturális pályázatot. A vizsgálatok
során szekunder adatok alapján megnéztem, hogy milyen és mennyi
támogatás áramlott az egyes megyékbe, hol helyezkednek el földrajzilag a
nyertesek. Arra is kerestem a választ, hogy az egyes kategóriákban elnyert
összegek soknak vagy kevésnek tekinthetőek-e. Arra is választ kaptam, hogy
kik és milyen témában, milyen célcsoport számára valósították meg ezeket a
programokat. Mindezek alapján a nyertes projektek négy nagy csoportját
hoztam létre:


A helyben lakók érdekeit előtérbe helyezők



A helyi érdekeket szem előtt tartó LEADER-esek



A turisztikai attrakciókat kínálók



A profitorientált pályázók
Megvizsgáltam, hogy van-e kimutatható statisztikai kapcsolat a

támogatások összege és a fejlesztési tervekben meghatározott indikátorok
között (a munkanélküliség, a népességszám és a vendégéjszakák számának
változása). Bebizonyítottam, hogy ezen pályázatok értékelésekor a kvalitatív
módszerekre kell fektetni a hangsúlyt.
A projektgazdák motivációit vizsgálva feltártam, hogy nem minden
esetben beszélhetünk pályázati kényszerről a projektek megvalósulása során.
Elemzésemet két szakértővel folytatott strukturálatlan mélyinterjú is
segítette.
Mindezen munka fényében fogalmaztam meg következtetéseimet és
javaslataimat, melynek lényege, hogy a kulturális tartalmú pályázatok
fontosak, ám csupán kiegészítő szerepet játszhatnak a vidékfejlesztésben. Fő
feladatuk az életminőség javításával a népesség helyében tartása. Ezt a
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feladatukat azonban csak akkor tudják betölteni, ha a korábbi sematikus
témáktól elszakadva, komplexebb megközelítést alkalmaznak.

Q.E.D.
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9. SUMMARY
The goal of dissertation was to clear up, whether the structural
projects with cultural content could play and if so, what kind of role could
play in rural development.
In the theoretical summary I present the European Union's attitude to
culture. At first the area belonged to the exclusive competence of the
Member States, it means at EU level wasn’t paid attention to the area, but
nowadays the wider sense of cultural and creative industry has become an
important tool to preserve and increase competitiveness. In rural areas the
task was defined for culture to increase attractiveness of rural areas also for
investments and workplaces. I introduced legislation making the support of
culture possible and the background in development policy context: the
support is allowed by the EU treaty’s 107th and 167th Articles, and Structural
Funds ensure the most resources for the area.
I defined three hypothesises in connection with the expected results.
One of them was confirmed, another one was confuted and the third one was
only partially proved by the empirical data. My hypothesises were the
follows:
1. In the South Transdanubian region the cultural projects were
addressed to tourist rather than local residents, although the examined region
belongs to rural areas, where the rural development’s target audience is the
local resident. (Confuted)
2. The direct effects of projects are not or hardly measurable at the
level of settlement. (Confirmed)
3. A significant proportion of culture-related projects were only the
result of tendering pressures. (Partially confirmed)
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The analysis was based on a database of 165 winning project, I
created. It included all of the cultural application in South Transdanubia
between 2004 and 2006. During the analysis based on secondary data I
examined what kind of and how much support has flowed into the individual
counties, where the winners are located. I also looked for the answers if the
amounts awarded in each category are considered to be enough or
insufficient. I also got an answer for the question: who, in what subjects and
with which target audience these programs are implemented. Based on these
I created four major groups of the winner projects:
• The local resident’s interests viewers
• LEADER programs for local interests
• Providers of tourist attractions
• The for-profit applicants
I examined whether there is a statistical relationship between the
amounts of support and development plans’ specific indicators (the change
in unemployment, population and the number of overnight stays). It was
proved that when these projects will be estimated the focus should be on
qualitative methods.
Examining the motivations of the applicants turned out that we can’t
always talk about tendering pressure during the projects take place. Some
unstructured in-depth interview with two experts also helped in my analysis.
I made my conclusions and formulated my proposals keeping these
efforts in view. The substance is that the cultural applications are important,
but only plays a supplementary role in rural development. Their main
function is to keep the local population in place with improving the quality
of life. But their job could only be fulfilled when the previous schematic
themes would be forgotten and a more complex approach would be used.
Q.E.D.
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Assessment

of

the

Winner

LEADER+

Project

sin

South
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Transdanubia.

50.

Jubileumi

Georgikon

Napok,

Nemzetközi

Tudományos Konferencia, Keszthely, 2008. szeptember 25-26. (CD)
ISBN 978-963-9639-32-4

Magyar nyelven
1. Györke Diána: Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program
kulturális célra fordítható támogatásai. A lehetőségek és a
megvalósulás. XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely, 2008.
április 3. (CD) ISBN 978-963-9639-24-9
2. Györke Diána: Kulturális támogatások az Agrár- és Vidékfejlesztés
Operatív Program keretében. II. Terület- és Vidékfejlesztési
Konferencia, Kaposvár, 2008. április 25, 203-207 p. ISBN 978-96306-5394-7
3. Bitáné Biró Boglárka – Györke Diána: LEADER aktivitás DélDunántúlon.

Pécsi

Tudományegyetem

Regionális

Politika

és

Gazdaságtan Doktori Iskola: „Önkormányzatok gazdálkodása –
helyi fejlesztés” című nemzetközi konferencia, Pécs, 2008. május 1617. 410-415. p. ISBN 978-963-642-243-1
4. Bitáné

Biró

Boglárka

–

Koponicsné

Györke

Diána:

A

munkanélküliség és a kulturális ráfordítások kapcsolata két somogyi
falu példáján. II. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia,
Kaposvár, 2009. április 2-3. (CD) ISBN978-963-9821-08-8
5. Koponicsné Györke Diána: Kulturális projektek a Dél-Dunántúlon.
II. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia, Kaposvár, 633638.o. 2009. április 2-3. (CD) ISBN978-963-9821-08-8
6. Koponicsné Györke Diána – Varga Gyula: A tanulás és a művelődés
esélyei vidéken. Mezőgazdaság és a vidék jövőképe című
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konferencia, Mosonmagyaróvár, 2009. április 17. Konferencia
kiadvány I. kötet, 120-132. p. ISBN 978-963-9883-28-4
7. Gál Veronika – Koponicsné Györke Diána: Dél-dunántúli EU-s
kulturális pályázatok finanszírozásának problémái. XVI. Ifjúsági
Tudományos Fórum. Keszthely, 2010. március 25. (CD) ISBN 978963-9639-36-2
III. Egyéb
Előadások
1. Györke Diána: Az Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program
kulturális célra fordítható támogatásai. A lehetőségek és a
megvalósulás. XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, 2008.
április 3.
2. Koponicsné Györke Diána: Analyzing Assessment of the Winner
LEADER+ Project sin South Transdanubia. 50. Jubileumi Georgikon
Napok, Keszthely, 2008. szeptember 25-26.
3. Varga Gyula – Koponicsné Györke Diána: A tanulás és a művelődés
esélyei vidéken. Mezőgazdasás és a vidék jövőképe című konferencia,
Mosonmagyaróvár, 2009. április 17.
4. Gál Veronika – Koponicsné Györke Diána: Dél-dunántúli EU-s
kulturális pályázatok finanszírozásának problémái. XVI. Ifjúsági
Tudományos Fórum. Keszthely, 2010. március 25.

TDK dolgozat
1. Györke Diána: A kultúra támogatásának lehetőségei a Strukturális
Alapokból

Magyarországon.

Kari

Tudományos

Diákköri

Konferencia, 2007. április 1. Budapesti Corvinus Egyetem
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14. DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜL MEGJELENT
PUBLIKÁCIÓK
I. Egyéb
Fordítás
1. Heinz-Dieter Wenzel – Thomas Geppert – Holger Kächelein – Jörg
Lackenbauer: Finanzpolitik in Europa. Bamberg Economic Research
Group (1., 3.2.2, 5.1., és 6. fejezetek)

TDK dolgozat
1. Györke Diána: Scheidung von Tisch und Bett: Die Aufteilung des
gemeinsamen Vermögens der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
zwischen Österreich und Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg. Kari
Tudományos Diákköri Konferencia, 2005. Budapesti Corvinus
Egyetem, III. hely
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15. SZAKMAI ÉLETRAJZ
Koponicsné Györke Diána 1983. október 4-én született Keszthelyen.
Érettségi bizonyítványát a keszthelyi Vajda János Gimnázium speciális
matematika tagozatos osztályában szerezte 2002-ben. Ebben az évben nyert
felvételt a Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar jogelőd
intézményébe, Nemzetközi tanulmányok szakra. 2007-ben okleveles
nemzetközi kapcsolatok szakértői végzettséget szerzett Európa szakirányon,
német EU-s szakfordító mellékszakirányon. 2005 óta tagja a Corvinus
Külügyi és Kulturális Egyesületnek. Egyetemi tanulmányai alatt aktív
részese volt az egyesület szakmai munkáinak. 2007-ben nyert felvételt a
Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori
Iskolájába, nappali tagozatra. 2009 októbere óta egyetemi tanársegéd a
Kaposvári Egyetem Regionális és Vidékpolitikai Tanszéken, majd 2010 óta
a Pénzügy és Számvitel Tanszéken, ahol kutatással, és az EU ismeretek,
Világgazdaságtan, Nemzetközi gazdaságtan, Nemzetközi adótan illetve
Makroökonómia gyakorlat című tantárgyak oktatásával foglalkozik. Több
szakdolgozat konzulense. Doktori szigorlatát 2010. április 1-én „summa cum
laude” eredménnyel abszolválta. Államilag elismert, általános, felsőfokú,
„C” típusú angol és német, valamint közgazdasági szaknyelvvel bővített,
felsőfokú „C” típusú német nyelvvizsgákkal rendelkezik. Alapfokon beszél
oroszul.
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16. MELLÉKLETEK
1. Kérőív a projektgazdákhoz
Tisztelt …………….!
Koponicsné Györke Diána vagyok, a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és
Szervezéstudományok Doktori iskolájának doktorjelöltje. Az alábbi kérdőív
kitöltésével doktori disszertációm elkészítéséhez nyújt nélkülözhetetlen
segítséget.
Azért fordulok Önhöz, mert doktori disszertációm témája az EU-s
forrásokból megvalósuló kulturális projektek hatása a vidékfejlesztésre a
Dél-Dunántúlon 2004 és 2006 között. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
nyertes projekteket tartalmazó adatbázisa szerint az Ön településén / az ön
gondozásában valósult meg definícióm szerinti kulturális projekt ebben az
időszakban, mégpedig a ………………………………
A kitöltés mindössze 5 percet vesz igénybe idejéből. A kitöltés teljesen
anonim, a válaszadók utólag semmilyen módon nem azonosíthatóak.
A kérdőív az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFGT3RFeEk5Z
Wd2OC1RaEhQMDRxbkE6MQ
Válaszait tisztelettel köszönöm!
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Ha kérdése, észrevétele van a kérdésekkel kapcsolatban, kérem, írjon a
gyorke.diana@ke címre.

Tisztelettel:
Koponicsné Györke Diána
1) Kérem, értékelje egytől ötig terjedő skálán, hogy a településén
megvalósult projekt összességében mennyire volt sikeres!
1- egyáltalán nem, 5-teljes mértékben sikeres volt
2) Kérem, jelölje meg, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal a
megvalósult konkrét projekttel kapcsolatban!
Teljes mértékben egyetértek –5
Nagyjából egyetértek – 4
Egyet is értek, meg nem is – 3
Többnyire egyetértek – 2
Egyáltalán nem értek egyet – 1
1. A projekt a pályázatban kitűzött célokat elérte
2. A projekt jótékony hatással volt a turizmusra településükön
3. A projekt jótékony hatással volt a településen élők életminőségére
4. Elemi szükség volt a projektre, amit támogatások nélkül is
megvalósítottak volna
5. Elemi szükség volt a projektre, de támogatások nélkül nem tudták
volna megvalósítani
6. Csak azért fogtak bele a projekt megvalósításába, mert forrást tudtak
előteremteni pályázatok útján
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7. A rendelkezésre álló források kihasználásához találták ki a
megvalósult projektet
8. A projekt eredményeinek fényében újból pályáznának erre a
programra
9. A projekt keretében megvalósult tevékenység hosszú távon is
fenntartható
10. A pályázaton való részvétel függött az önrész nagyságától
3. Az alábbiak közül melyek jelentettek nehézséget a megvalósult
projektre való pályázás során? (Több választ is megjelölhet!)


információ hiány



önrész előteremtése



megfelelő pályázati forrás kiválasztása



kellő pályázatírási tapasztalat hiánya



nem megfelelő pályázati dokumentáció



megfelelő téma, tevékenység kiválasztása



nem volt ilyen

4) Kérem, jelölje meg, hogy mennyire ért egyet az alábbi állításokkal
általában az uniós pályázatokkal kapcsolatban!
Teljes mértékben egyetértek –5
Nagyjából egyetértek – 4
Egyet is értek, meg nem is – 3
Többnyire egyetértek – 2
Egyáltalán nem értek egyet – 1
1. Az uniós pályázati lehetőségek elengedhetetlenül fontosak
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2. Az uniós pályázatok nem azokra a célokra nyújtanak forrásokat,
amire szükség lenne
3. Az uniós forrásokhoz való hozzájutás nehéz
4. Uniós pályázatok nélkül kevesebb fejlesztés valósulna meg
5. Uniós források nélkül is ugyan úgy minden megvalósult program
elkészült volna a településen
6. Uniós forráshoz csak a gazdagabb települések juthatnak
7. Az önrész előteremtése súlyos problémát jelent a pályázat során
8. Vannak olyan programok, melyekre nincs uniós pályázat, így azok
nem is valósulnak meg
9. Nem áll rendelkezésre elég információ egy sikeres pályázat
megírásához
10. Nem áll rendelkezésre kellő tudású szakembergárda egy sikeres
pályázat megírásához
5. Kérem, sorolja be magát, mint a megvalósult projekt projektgazdáját
az alábbi kategóriák valamelyikébe!


Egyéni vállalkozó



Egyház



Non-profit szervezet



Önkormányzat



Természetes személy



Vállalkozás
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2. Dél-dunántúli települések, ahol kulturális tartalmú projektek
valósultak meg
24. Szászvár

18. Somogyjád

25. Tormás

19. Somogysárd

1. Abaliget

26. Túrony

20. Somogyszob

2. Alsómocsolád

27. Vásárosdombó

21. Somogyudvarhely

3. Bezedek

28. Vékény

22. Szenta

Baranya megye

23. Törökkoppány

4. Bikal
5. Bodolyabér

Somogy megye

6. Drávaszabolcs

24. Zákány
25. Zics

7. Egyházaskozár

1. Balatonszemes

8. Gödre

2. Berzence

9. Kárász

3. Bonnya

10. Kozármisleny

4. Csurgó

1. Alsónyék

11. Köblény

5. Csurgónagymarton

2. Attala

12. Liget

6. Gyékényes

3. Báta

13. Mágocs

7. Iharosberény

4. Bikács

14. Magyaregregy

8. Kadarkút

5. Bogyiszló

15. Magyarhertelend

9. Kereki

6. Bonyhádvarasd

16. Magyarszék

10. Kőröshegy

7. Decs

17. Máza

11. Kötcse

8. Döbrököz

18. Mecseknádasd

12. Nágocs

9. Dúzs

19. Mindszentgodisa

13. Őrtilos

10. Fadd

20. Nagyhajmás

14. Patalom

11. Gyulaj

21. Orfű

15. Somogyacsa

12. Kaposszekcső

22. Oroszló

16. Somogycsicsó

13. Kéty

23. Sásd

17. Somogydöröcske

14. Kisdorog

Tolna megye
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15. Kisvejke
16. Kurd
17. Lengyel
18. Magyarkeszi
19. Mórágy
20. Mucsfa
21. Pörböly
22. Sárpilis
23. Tamási
24. Tevel
25. Závod
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3. A nyertes projektek listája
Pályázat

Pályázat megnevezése

Beruházás helye

Pályázó státusza

AVOP 3.1

Mézesház építése

Tamási

természetes személy

AVOP 3.1

Bortároló és borkóstoló látványpince Mecseknádasdon II. ütem

Mecseknádasd

vállalkozás

A hagyományőrző mézeskalács sütésének minőségi és mennyiségi igényekhez való
AVOP 3.1

igazítása egy korszerűbb, energiatakarékosabb sütőkemence és a hozzávaló Magyarszék

egyéni vállalkozó

kiegészítők beszerzésével
AVOP 3.4

A falu főutcájának felújítása

Magyarkeszi

önkormányzat

AVOP 3.4

Művelődési ház felújítása és bővítése

Kozármisleny

önkormányzat

AVOP 3.4

Egységes településkép kialakítása Kadarkúton: Közösségi központ fejlesztése

Kadarkút

önkormányzat

AVOP 3.4

"Bikácsi tó" felújítása

Bikács

önkormányzat

AVOP 3.4

Kozármisleny település vízfolyásainak felújítása

Kozármisleny

önkormányzat

AVOP 3.4

Faluház Orfű és az idegenforgalom szolgálatában

Orfű

önkormányzat

AVOP 3.4

Kaposszekcső megjelenésének javítása, közösségi találkozóhely kialakítása.

Kaposszekcső

önkormányzat

AVOP 3.4

Szociális és közösségi szervezetek klubja felújítása

Somogyszob

önkormányzat

AVOP 3.4

Közösségi célú épület felújítása

Bezedek

önkormányzat

AVOP 3.4

Köztársaság téri és a Fő utcai zöldterületek felújítása

Drávaszabolcs

önkormányzat

AVOP 3.4

Közösségi ház kialakítása Kétyen

Kéty

önkormányzat

AVOP 3.4

Magyarhertelend természeti értékeinek revitalizációja, sétányok és pihenők kialakítása Magyarhertelend

önkormányzat

AVOP 3.4

Egységes településkép kialakítása, utcák és közterületek felújítása

Somogyszob

önkormányzat

AVOP 3.4

Parképítés Bikácson

Bikács

önkormányzat

AVOP 3.4

Faluközpont egységes képének kialakítása

Vásárosdombó

önkormányzat

AVOP 3.4

"Építészeti érték megóvása, felújítása"

Somogyjád

önkormányzat

AVOP 3.4

Az attalai templom teljes felújítása, közösségi terek kialakítása

Attala

önkormányzat

AVOP 3.4

Egységes falukép kialakítása

Mecseknádasd

önkormányzat

AVOP 3.4

Gödre főtere egységes arculatának kialakítása és építészeti örökségének megőrzése

Gödre

önkormányzat

AVOP 3.4

Közcélú, turisztikai potenciálnövelő falufejlesztés Mágocson

Mágocs

vállalkozás

AVOP 3.4

Templom felújítás

Nagyhajmás

önkormányzat

AVOP 3.4

Volt malomépület revitalizációja Somogysárdon

Somogysárd

önkormányzat

AVOP 3.4

Mesterségek háza kialakítása

Mecseknádasd

önkormányzat

AVOP 3.4

"Vágóhídból turisztikai központ"

Mecseknádasd

önkormányzat

AVOP 3.4

Művelődési otthon rekonstrukciója

Patalom

önkormányzat

AVOP 3.4

Kisdorogi Római Katolikus Műemlék templom felújítása

Kisdorog

egyház

AVOP 3.4

Decsi faluház felújítása

Decs

önkormányzat

AVOP 3.4

Művelődési ház felújítása, új funkció betelepítése

Gyulaj

önkormányzat

AVOP 3.4

Túrony településközpont felújítása.

Túrony

önkormányzat

AVOP 3.4

Mórágyi helytörténeti gyűjteményt bemutató hengermalom helyreállítása

Mórágy

önkormányzat

AVOP 3.4

"Fadd településközpontjának rekonstrukciója a növekvő turizmus szolgálatában"

Fadd

önkormányzat

AVOP 3.5

Kultúrház infrastrukturális fejlesztése

Abaliget

önkormányzat
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AVOP 3.5

Kálvária-domb stációk és keresztek felújítása

Alsómocsolád

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Alsómocsoládi Pap-kereszt helyreállítása

Alsómocsolád

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Alsónyéki értéktár

Alsónyék

önkormányzat

AVOP 3.5

Sárköz-Dunavölgye hagyományai

Alsónyék

nonprofit szervezet

Lengyel

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Jubileumi ünnepségek a hagyományok és a gasztronómia jegyében (60 éves a lengyeli
agrárszakképzés)

AVOP 3.5

Helytörténeti kiállítás szervezése

Balatonszemes

önkormányzat

AVOP 3.5

Fazekasműhely, bemutatóterem létesítése

Szászvár

természetes személy

AVOP 3.5

Pajta Múzeum kiállítási területének bővítése

Abaliget

természetes személy

AVOP 3.5

Helyi védettségű épület külső megjelenésének rehabilitációja

Abaliget

természetes személy

AVOP 3.5

Népi kismesterségek kézműves tábora

Abaliget

természetes személy

AVOP 3.5

Ipari műemlék "szeszgyár" tetőfelújítása

Somogyudvarhely

természetes személy

AVOP 3.5

Jézus Szíve kápolna felújítása

Berzence

önkormányzat

AVOP 3.5

Bodolyabér falukép megújítása

Bodolyabér

önkormányzat

AVOP 3.5

Keleti-Mecsek Nyár záró est

Szászvár

természetes személy

AVOP 3.5

Bogyiszló települési értéktára

Bogyiszló

önkormányzat

AVOP 3.5

Út menti és temetői kereszt felállítása, valamint egyes keresztek felújítása

Bonnya

önkormányzat

AVOP 3.5

Bonyhádvarasdi templom felújítása

Bonyhádvarasd

önkormányzat

AVOP 3.5

Virágos, tiszta Bonyhádvarasd a hagyományok jegyében

Bonyhádvarasd

önkormányzat

AVOP 3.5

"Madárház" című mesekönyv kiadása

Kárász

természetes személy
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AVOP 3.5

Közösségi ház felújítása

Csurgó

önkormányzat

AVOP 3.5

A városi könyvtár felújítása

Csurgó

önkormányzat

AVOP 3.5

A szentai református templom felújítása

Szenta

egyház

AVOP 3.5

Kiadvány a térségi református templomokról

Csurgó

egyház

AVOP 3.5

A csurgónagymartoni református templom felújítása

Csurgónagymarton egyház

AVOP 3.5

A bátai festőművész, Czencz János (1885-1960) életművének albumban történő
bemutatása

Báta

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

A mágocsi Szent Antal szobor rehabilitációja

Mágocs

természetes személy

AVOP 3.5

Templom külső homlokzatának felújítása

Dúzs

önkormányzat

AVOP 3.5

A csurgói evangélikus templom felújítása

Csurgó

egyház

AVOP 3.5

Hagyományőrző lovastábor a Tekeresi Lovaspanzióban

Orfű

vállalkozás

AVOP 3.5

A gyékényesi evangélikus templom tetőzetének felújítása

Gyékényes

egyház

Gyulaj

önkormányzat

AVOP 3.5

Egységes

hagyományőrző

falukép

kialakítása

Gyulaj

községben,

a

helyi

munkanélküliek foglalkoztatására alapozva

AVOP 3.5

Werbőczi lakomája - őszi fesztivál

Döbrököz

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

"A Magyar Népdal Ünnepe" testvérvárosi kórustalálkozó a zene világnapján

Csurgó

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Hegyháti Fesztivál

Sásd

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Lakóházak homlokzat felújítása hagyományőrző jelleggel

Bikal

természetes személy

Iharosberény

önkormányzat

Csurgó

nonprofit szervezet

AVOP 3.5
AVOP 3.5

Műemlék környezetben lévő, az önkormányzat tulajdonát képező vendéglátó épület
felújítása
A Népmese Program honlapjának elkészítése és folyamatos tartalomfejlesztése
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AVOP 3.5

Diákbázishely Kézműves Alkotóház kialakítása

Kadarkút

önkormányzat

AVOP 3.5

Közösségi ház építése erdészeti emlékek bemutatása Kárászon

Kárász

önkormányzat

AVOP 3.5

11. Keleti-Mecsek Hagyományőrző Tábor megrendezése Kárászon

Kárász

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Kilátó-Völgyi Szabadidőpark és Játszótér Kialakítása

Kereki

önkormányzat

AVOP 3.5

Helyi védettségű parasztház felújítása, bemutathatóvá tétele

Köblény

természetes személy

AVOP 3.5

Kisvejkei vándortábor

Kisvejke

önkormányzat

AVOP 3.5

Kisvejkei Kajszis Fesztivál

Kisvejke

önkormányzat

AVOP 3.5

Védett épület rekonstrukciója településünk bemutatása, arculatának javítása érdekében Csurgó

vállalkozás

AVOP 3.5

Homlokzat helyreállítása

Nagyhajmás

természetes személy

AVOP 3.5

Széchenyi Emlék- és Pihenőhely Létrehozása

Kőröshegy

önkormányzat

Kötcse

egyház

Báta

önkormányzat

Báta

önkormányzat

AVOP 3.5
AVOP 3.5
AVOP 3.5

Kötcsei Evangélikus Parókai gazdasági épületének felújítása / Egyház és helytörténeti
kiállítóhely kialakítása/
Sárközi Lakodalom 2007
Sárköz-Dunavölgye természeti, kulturális, turisztikai nevezetességeinek újszerű
hirdetése

AVOP 3.5

Jakab havi folklór fesztivál

Magyarszék

önkormányzat

AVOP 3.5

Főtér egységek kialakítása

Magyarszék

önkormányzat

AVOP 3.5

Lakóház homlokzatának helyreállítása

Mágocs

természetes személy

Kurd

önkormányzat

Závod

természetes személy

AVOP 3.5
AVOP 3.5

Egységes

hagyományőrző

falukép

kialakítása

munkanélküliek foglalkoztatásra alapozva
Lovas Taxival Závodon

Kurd

községben,

a

helyi
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AVOP 3.5

Hagyományőrző - faluképjavító program Lengyel községben

Lengyel

önkormányzat

AVOP 3.5

Főtér egységes kialakítása

Liget

önkormányzat

AVOP 3.5

Kereszt Rekonstrukciója Mágocson

Mágocs

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Kereszt "Szentelmény" Felújítása

Mágocs

önkormányzat

AVOP 3.5

Kelet-Mecseki Nyár, Falusias Ízek Fesztiválja

Magyaregregy

önkormányzat

AVOP 3.5

Magyarhertelend Falukép megújítása

Magyarhertelend

önkormányzat

AVOP 3.5

Magyarhertelend-Barátúr falukép megújítása

Magyarhertelend

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Magyaregregyi Falunap

Magyaregregy

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

A kárászi Kereszturi porta hagyományőrző megújítása

Kárász

természetes személy

AVOP 3.5

Mázai Falunap

Máza

önkormányzat

AVOP 3.5

Diófesztivál

Máza

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Takaros ház teremtése

Mindszentgodisa

természetes személy

AVOP 3.5

Mindszentgodisai I. Világháborús emlékműről hiányzó turulmadár rekonstrukciója

Mindszentgodisa

önkormányzat

AVOP 3.5

Tájjellegű épület megóvása felújítással és funkcióváltással

Mucsfa

önkormányzat

AVOP 3.5

Maratoni fogathajtó találkozó

Nágocs

önkormányzat

AVOP 3.5

Kereszt felújítása

Nagyhajmás

önkormányzat

AVOP 3.5

Régi iskolából kiállítóterem kialakítása

Máza

önkormányzat

AVOP 3.5

Iharosberényi Gesztenyefesztivál

Iharosberény

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Szórakozzunk együtt az Orfű Napon

Orfű

önkormányzat

AVOP 3.5

Hagyományőrző kézműves táborok szervezése kicsik és nagyok részére

Orfű

nonprofit szervezet
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AVOP 3.5

Lovas hagyományőrző tábor Orfűn

Orfű

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Az orfűi Malommúzeum épületeinek rehabilitációja

Orfű

vállalkozás

AVOP 3.5

Oroszlói temetői kőkereszt felújítása

Oroszló

önkormányzat

AVOP 3.5

Oroszlói Faluház funkcióbővítése

Oroszló

önkormányzat

AVOP 3.5

ÖTE 130 éves évfordulója

Szászvár

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Őrtilos Központjában Közösségi tér kialakítása

Őrtilos

önkormányzat

AVOP 3.5

Pajta-színházi tábor

Kárász

természetes személy

AVOP 3.5

"Keleti-Mecsek Hagyományőrző Táborok" című kiadvány készítése

Kárász

természetes személy

AVOP 3.5

"Népi színjátszás" elemeinek bemutatása a Pajta-Színházban

Kárász

természetes személy

AVOP 3.5

A koromszói régészeti feltárás látogathatóvá tétele, rendezése

Máza

természetes személy

AVOP 3.5

"Sárközi Lakodalom 2007"

Pörböly

önkormányzat

Pörböly

nonprofit szervezet

Pörböly

nonprofit szervezet

AVOP 3.5
AVOP 3.5

Jubileumi rendezvény a Hagyományőrző Egyesület 25 éves fennállásának
megünneplésére
Népzenei Kincseink - Zenei és Népdal CD kiadása
Csurgó és térsége katolikus templomainak története I. a csurgói Szentlélek templom

AVOP 3.5

(szentai és porrogszentkirályi filiák) története - fejezetek a csurgói római katolikus Berzence

egyház

elemi népiskola történetéből
AVOP 3.5

Római katolikus templom bástyafalának felújítása

Berzence

egyház

AVOP 3.5

Kulturális emlék-és pihenőhely kialakítása a műemlék katolikus templom mellett

Kőröshegy

egyház

AVOP 3.5

Az Őrtilos-Szentmihályhegyi Római Katolikus templom tető fejújítása

Őrtilos

egyház

AVOP 3.5

Egységes

hagyományőrző

falukép

kialakítása

Döbrököz

községben,

helyi Döbrököz

egyház
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munkanélküliek foglalkoztatására alapozva
AVOP 3.5

Somogydöröcskei Imaház homlokzatának és nyílászáróinak rekonstrukciója

Somogydöröcske

egyház

AVOP 3.5

Sárközre jellemző tájház részleges felújítása

Sárpilis

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Tájház és fonó kialakítása a Kemencés Udvarban Orfűn

Orfű

természetes személy

AVOP 3.5

Somogyacsa-Gerézdpuszta Szent Márton kápolna felújítása II. ütem

Somogyacsa

önkormányzat

AVOP 3.5

Somogyacsa-Gerézdpuszta Szent Márton kápolna felújítása I. ütem

Somogyacsa

önkormányzat

AVOP 3.5

A somogycsicsói közösségi tér kialakítása

Somogycsicsó

önkormányzat

AVOP 3.5

A somogycsicsói feszület felújítása

Somogycsicsó

önkormányzat

AVOP 3.5

Somogyudvarhelyi faluház felújítása

Somogyudvarhely

önkormányzat

AVOP 3.5

Bányászati emlékhely kialakítása

Szászvár

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

"Látványosságok, nevezetességek Szászváron"

Szászvár

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Mecsek Háza bemutatóhely kialakítása Orfű

Orfű

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Régi parasztház felújítása

Egyházaskozár

vállalkozás

AVOP 3.5

Színpad, tánctér kialakítása

Egyházaskozár

vállalkozás

AVOP 3.5

Tormás Község I. világháborús emlékmű felújítása

Tormás

önkormányzat

AVOP 3.5

Tormás faluház-tárház felújítása

Tormás

önkormányzat

AVOP 3.5

Homlokzat felújítás a Kossuth utcában

Mágocs

természetes személy

Decs

egyéni vállalkozó

Abaliget

nonprofit szervezet

AVOP 3.5
AVOP 3.5

Sárköz-Dunavölgyi hagyományos és helyi termékek bemutatása Tóth Sándorné
boltjában
Régi Középületrész rehabilitációja
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AVOP 3.5

Bányászati múltat bemutató kiállítás

Szászvár

természetes személy

AVOP 3.5

Bányaépület felújítása

Szászvár

természetes személy

AVOP 3.5

Régi mesterségek eszközeinek megóvása és bővítése a helytörténeti gyűjteményben

Törökkoppány

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Závodi "Forgó" fesztivál

Závod

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Lakóház homlokzat felújítása

Gödre

természetes személy

AVOP 3.5

Lakóház homlokzat felújítása

Gödre

természetes személy

Gödre

természetes személy

AVOP 3.5

Gödre Dobó u. 20. szám alatti helyi védelem alatt álló épület homlokzat felújítása II.
ütem

AVOP 3.5

Gödre Dobó u. 20. szám alatti helyi védelem alatt álló épület homlokzat felújítása

Gödre

természetes személy

AVOP 3.5

Vékényi Falunap

Vékény

önkormányzat

AVOP 3.5

Épület utcai homlokzatának és környezetének rekonstrukciója

Tevel

nonprofit szervezet

AVOP 3.5

Közösségi tér kialakítása

Zákány

önkormányzat

AVOP 3.5

"A múlt értékeinek megőrzése"

Závod

önkormányzat

AVOP 3.5

Településközpont képét rontó épület felújítása

Zics

önkormányzat

AVOP 3.5

Koppányvölgyi hagyományőrző és amatőr lovasnapok

Zics

önkormányzat

AVOP 3.5

Kulturális és természeti értékek feldolgozása

Somogydöröcske

természetes személy

ROP 1.1

A Dráva - medence komplex ökoturisztikai fejlesztése DRÁVA III.

Nagyharsány

önkormányzat

ROP 1.1

A Dráva - medence komplex ökoturisztikai fejlesztése DRÁVA II.

Őrtilos

önkormányzat

ROP 1.1

A Dráva - medence komplex ökoturisztikai fejlesztése DRÁVA I.

Gyékényes

önkormányzat

ROP 2.2

"Barcs szíve újra dobogjon" - város rehabilitáció első üteme

Barcs

önkormányzat
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