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4. sz. melléklet

Kérdések a SAPARD Program utólagos értékeléséhez

Megkérdezettek köre: MVH regionális kirendeltségek SAPARD program
végrehajtásában érintett munkatársai

A Program relevanciája

1. Tapasztalatai szerint mennyire volt összhangban a tervezett és a megvalósult
intézkedések/beavatkozások tartalma és az egyes intézkedésekre/beavatkozásokra
szánt források aránya a vidéki térségek és a mezőgazdaság valós fejlesztési
szükségleteivel?

2. Tud-e, ha igen soroljon fel olyan külső (gazdasági, környezeti, társadalmi stb.)
hatásokat, amelyek a program megvalósítása során befolyásolták annak
eredményességét. Ha voltak ilyenek, hogyan illeszkedtek ehhez a Program
módosításai?

Belső koherencia

3. Véleménye szerint elérhetők /reálisak voltak-e a Program által kitűzött célok a
rendelkezésre álló forráskeretek  felhasználásával?

4. Véleménye szerint elérhetők /reálisak voltak-e a Program által kitűzött célok a
tervezett beavatkozások végrehajtásával?

Végrehajtás

5. Milyennek ítéli a végrehajtás (beleértve pályázatkezelés, szerződéskötés, kifizetés,
ellenőrzés) hatékonyságát? Kérem, osztályozza 1 -től 5-ig, (1 a legalacsonyabb, 5
pedig a legmagasabb minősítési fokozat). Hogyan változott ez a program végrehajtása
során?

1 2 3 4 5 Változás (javult, nem
változott, romlott)

Szakszerűség
Gyorsaság, rugalmasság
Gondosság
Idő és szezon érzékenység
Átláthatóság
Pályázóbarát eljárások
költségtakarékosság
Tisztességes és tiszta (nem
részrehajló) eljárás

Hogyan lehetett volna a különböző pontokon javítani?
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6. Voltak-e és ha igen, milyen hatékonysággal működtek a végrehajtást segítő támogató
rendszerek?

7. Soroljon föl olyan tényezőket a pályázati feltételek között és az eljárásrendben,
amelyek véleménye szerint

a. elriaszthatták a potenciális pályázókat ;
b. fölösleges késedelmet okoztak a pályázat elbírálásában és kifizetésében ;
c. fölösleges költségeket okoztak a pályázóknak;

8. Milyen információs/tájékoztató/képző tevékenység ben vettek részt az egykori
SAPARD Hivatal munkatársai kon krétan?

9. Kérem osztályozza a Sapard programhirdetési és marketing kampány hatékonyságát
és időbeliségét (érthető, célcsoport orientált stb.), amivel a lehetséges pályázók
figyelmét felhívták programra?  (1 a legalacsonyabb, 5 pedig a legmagasabb minősítési
fokozat).

10. Milyen tevékenységgel lehetett volna tovább fokozni a program ismertségét? Ezek
miért nem történtek meg?

11. Tud-e, illetve volt-e olyan kampány/eszköz a SAPARD TS -ből finanszírozva, amely
kimondottan az EU előírások ismertetését célozta? Mit gondol ezek hatékonyságáról?
Milyen tevékenységgel lehetett hatékonyabban terjeszteni az ismereteket? Ezek miért
nem történtek meg?

12. Kérem becsülje meg az információs napokon, tájékoztatókon, kampányokon részt vett
potenciális kedvezményezettek számát , amelyen az ön szervezetének munkatársai is
előadtak. ….. fő

13. Ön szerint sikeres volt-e a program, elérte-e az előre meghatározott célokat? Miként
értékeli a program eredményeit?

14. Mit tart a Sapard program és pályázati rendszer erős és gyenge pontjainak?

Erős pontjai Gyenge pontjai

15. Nevezzen meg a program végrehajtás során elért
a. konkrét sikereket;
b. bekövetkezett kudarcokat és azok okait;
c. követendő, jó gyakorlatokat ;
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16. Van-e olyan kérdés, probléma, amit nem érintettünk a program megvalósításával
kapcsolatban és Ön úgy véli, fontos lenne megemlíteni a z értékelésben?

17. Véleménye szerint a program végrehajtása vidéken és mezőga zdaságban milyen hatást
eredményezett a felsorolt tényezők esetében?

Jelentős hatást Közepes
hatást

Alacsony
hatást

Nem lesz
hatása

Megjegyzés

Az EU vidékfejlesztési
programokhoz szükséges
pályázati ismeretek
megszerzése
Az EU követelmények
megismerése
Intézményrendszer kialakítása
Pályázók és intézmények
szemléletváltása

Mezőgazdasági
foglalkoztatásra
Mezőgazdasági jövedelmekre
Termelési tényezők
hatékonyabb felhasználására
Termékminőségre
Munkakörülmények javulására
Állategészségügyi és állatjóléti
előírások betartására
Élelmiszerbiztonsági
követelmények betartására
Környezet állapotának
javulására
Gépállomány korszerűségére
Mezőgazd. infrastruktúra
színvonalára
Vidéki infrastruktúra
színvonalára
Termelői árak alakulására
Versenyképességre
Hozzáadott érték változására
Minőségi termékek arányára
A helyben előállított és
értékesített termékek arányára
Nem mezőgazdasági
tevékenységből származó
jövedelem növelésére
A vidéken élők életminőségére
A vidéki kulturális és
természeti örökség megőrzésére
A vidéki közösségek
helybenmaradására


