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PET UKLJUČENIH PROGRAMA: 

• program „Prometna infrastruktura, okoliš i održivi 
razvoj” u Grčkoj 

• regionalni program za Lublinsko vojvodstvo u Poljskoj  

• regionalni program za Estremaduru u Španjolskoj  

• program „Konkurentnost i kohezija” u Hrvatskoj 

• program „Regije u rastu” u Bugarskoj. 

  

KONTEKST 

Kvalitetne institucije i uprave koje dobro funkcioniraju bitne su za djelotvornost i utjecaj fondova EU-a u državama članicama i 
regijama. Kad je riječ o financiranju kohezijske politike EU-a, u Sedmom kohezijskom izvješću i nedavnim istraživanjima akademske 
zajednice te Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) pokazalo se da se regije sa slabim institucijama suočavaju s većim 
poteškoćama pri djelotvornom povlačenju sredstava za regionalni razvoj i koheziju, kao i pri optimalnom iskorištavanju ulaganja 
koja ta sredstva podupiru. Kvaliteta upravljanja na svim razinama vlasti utječe na to kako ulaganja u koheziju vode većem rastu. Isto 
tako, kvalitetne institucije (i putem ovih institucijskih praksi) mogu pozitivno utjecati na povrate ulaganja u kohezijsku politiku, 
konkurentnost regija i gospodarski rast, dok će slabe institucije imati negativan utjecaj. Stoga je ključno ulagati u upravljanje da bi se 
izgradili odgovarajući kapaciteti na svim razinama vlasti za upravljanje fondovima EU-a i da bi se izradile snažne investicijske 
strategije. 

PILOT-PROJEKT 

Pilot-aktivnost „Jačanje izgradnje administrativnih kapaciteta radi pripreme za programsko razdoblje 2021. – 2027.” pokrenuta je u 
lipnju 2018. kako bi se pružila praktična podrška stručnjaka iz Komisije i OECD-a u svrhu jačanja administrativnih kapaciteta tijela 
koja svakodnevno rade s fondovima EU-a. Cilj je ispitati i razviti nova rješenja za jačanje administrativnih kapaciteta u proračunskom 
razdoblju nakon 2020. 

Prva faza:  
 utvrđivanje prednosti i određenih nedostataka koje je potrebno otkloniti putem postupka sudjelovanja koji uključuje sve 

relevantne dionike  
 priprema planova za otklanjanje nedostataka, a koji sadržavaju ključne etape, ciljeve i rokove. 

Druga faza: 
 provedba ključnih relevantnih radnji iz planova.  

  

Ovaj je analitički okvir usmjerio 
dijagnostički postupak za razvoj planova 
izgradnje administrativnih kapaciteta 

Ljudi

JAČANJE DOBROG UPRAVLJANJA I 

ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA KOHEZIJSKU 

POLITIKU 
- PILOT-AKTIVNOST U SURADNJI S OECD-om -- 

 

 

Okvirni uvjeti koji omogućuju 

provedbu 

 

Strateško planiranje i 

koordinacija 

Organizacija 
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GLAVNI ZAKLJUČCI  

  Područje izazova br. 1: upravljanje ljudima i organizacijom 

• Upravljačka tijela obično imaju kvalificirano i stručno osoblje, ali ono se ne percipira kao strateški resurs niti se 
njime upravlja na takav način.  

• Postoji opća želja za provedbom više osposobljavanja, no modulima za učenje i razvoj nedostaje strateška 
vizija i nedovoljno se iskorištavaju.  

• Iako bi upravljačka tijela trebala moći zapošljavati i zadržati najnadarenije ljude, čini im se da su mogućnosti 
koje im stoje na raspolaganju za to ograničene.  

 Područje izazova  br. 2: strateška provedba programâ  

• Tijela se u svojim strateškim pristupima za provedbu ulaganja suočavaju sa zajedničkim izazovima, koji utječu 
na njihovu djelotvornost.  

• Potrebno je izgraditi jača partnerstva među dionicima, posebice s korisnicima, među ostalim i putem 
prilagođenijih i ciljanih pristupa.  

 Područje izazova  br. 3: okvirni uvjeti koji omogućuju provedbu 

• Okvirni uvjeti, kao što su regulatorna kvaliteta, pravna sigurnost i stabilnost, birokracija te kvaliteta institucija, 
vrše znatan pritisak na ukupne kapacitete za ulaganja i kvalitetu rezultata.  

 Izazovi više razine 

• Potrebna je veća inovativnost u načinu rada upravljačkih tijela te po pitanju praktične provedbe programâ.  
• Trebalo bi strateškim i sveobuhvatnim pristupom i u odgovarajućem opsegu pokrenuti inicijative za izgradnju 

administrativnih kapaciteta upravljačkih tijela.  

KLJUČNE PREPORUKE 

 

UPRAVLJAČKA TIJELA 

Preporuke za područje izazova br. 1: upravljanje ljudima i organizacijom 

Kako bi se razvila kvalificirana i prilagodljiva radna snaga s pravom kombinacijom kompetencija za djelotvorno 
upravljanje fondovima EU-a, upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće: 

• utvrditi postojeće i željene kompetencije za djelotvorno upravljanje europskim strukturnim i investicijskim fondovima 
putem alata, kao što su: okvir kompetencija i alat za samoprocjenu Europske komisije, poticanje sudjelovanja zaposlenika i 
dionika te usporedbe s drugim upravljačkim tijelima 

• utvrditi postojeće vještine te prepoznati prednosti i nedostatke 

Stvoriti bazu dokaza za 
inicijative poboljšanja 
organizacije putem 
sustavnijih anketa o 
sudjelovanju zaposlenika

Utvrditi željene 
kompetencije i usmjeriti 
poslovne procese, kao što 
su upravljanje uspješnošću 
te učenje i razvoj, kako bi se 
te kompetencije poboljšale 
i nagradile

Preispitati dopiranje do 
kandidata te strategije 
brendiranja poslodavca
kako bi se proširio izbor 
kvalificiranih kandidata

Istražiti mogućnosti 
unutarnje mobilnosti za 
osoblje, tj. kratkotrajnu 
„rotaciju” u različitim 
dijelovima upravljačkog 
tijela

Utvrditi ulagačke prioritete 
operativnih programa koji 
odražavaju nacionalne i 
regionalne razvojne 
potrebe tako da se dionici
operativnih planova uključe 
u definiranje i odobravanje 
ulagačkih prioriteta

Uspostaviti forum za 
razmjenu među 
upravljačkim i 
koordinacijskim tijelima

Uvesti programe 
osposobljavanja ili 
radionice posvećene izradi 
snažnih pokazatelja 
ostvarenja i rezultata, 
tehnikama evaluacije 
podataka i mjera te 
njihovoj primjeni

Izraditi strategiju i akcijski 
plan za izgradnju 
kapaciteta koji su 
prilagođeni različitim 
vrstama lokalnih tijela 
uključenih u operativni plan 
putem participativnog 
pristupa (dijalog s lokalnim 
tijelima i relevantnim 
nacionalnim tijelima)
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• istražiti kako postojeći alati, kao što su moduli za učenje i razvoj, fokusne skupine, neformalne mreže za razmjenu znanja i 
slično, mogu usmjeriti razvoj ili preispitivanje okvira kompetencija i procjene vještina. 

Kako bi se privukli i zaposlili kandidati s odgovarajućim vještinama, upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće: 

• poslužiti se dodatnim alatima za privlačenje kandidata povrh tradicionalnog izbora kandidata, kao što su društvene mreže, 
veća suradnja sa sveučilištima te rebrendirani opisi poslova i portali za prijave 

• po mogućnosti prilagoditi postupak zapošljavanja kako bi se tijekom procjene ispitao širi raspon vještina i kompetencija 

• razmotriti način na koji bi se postupci uključivanja i uvodni programi mogli djelotvornije upotrebljavati za uključivanje 
novog osoblja i kako bi im se pomoglo razviti vještine da se što prije upoznaju s poslom i postanu djelotvorni. 

Kako bi se poboljšala dugoročna i strateška usmjerenost na učenje i razvoj, upravljačka tijela mogu učiniti 
sljedeće: 

• stvoriti bazu dokaza o potrebnim vještinama putem analize nedostataka (vidjeti prethodno navedeno) i putem prikupljanja 
praktičnih povratnih informacija od osoblja na operativnim razinama i rukovodstva o njihovim potrebama za učenje i razvoj 

• usmjeriti osoblje da snosi veću odgovornost za razvoj vlastite karijere putem širenja mogućnosti za učenje koje im stoje na 
raspolaganju, primjerice putem osposobljavanja u učionici, mrežnih tečajeva ili interaktivnih radionica; u tu bi se svrhu 
mogao iskoristiti alat Europske komisije za razmjenu iskustava među kolegama, instrument TAIEX-REGIO PEER 2 PEER   

• uskladiti inicijative za učenje i razvoj s okvirom kompetencija i uključiti ga kao dio trajnog upravljanja uspješnošću i procesa 
razvoja karijere. 

Kako bi poboljšala sudjelovanje i motivaciju zaposlenika, upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće: 

• stvoriti bazu dokaza putem sustavnijih anketa sudjelovanja zaposlenika i anketa na odlasku; one bi se trebale distribuirati 
što široj publici kako bi se poboljšala usporedivost, dok bi istovremeno trebalo pripaziti da se o njihovim ciljevima informira 
unaprijed i da se dobije podrška višeg rukovodstva 

• poboljšati komunikaciju u ključnim poslovnim procesima, kao što je upravljanje uspješnošću, radi bolje dostupnosti 
informacija i veće transparentnosti po pitanju odluka koje utječu na karijere osoblja, kao što su promaknuća, pristup 
osposobljavanju, naknada na temelju uspješnosti i slično 

• ostvariti sustavniju potporu višeg rukovodstva i uprave za inicijative poticanja sudjelovanja zaposlenika putem periodičkih 
„javnih sastanaka”, skupina za raspravu i specijaliziranih programa osposobljavanja za rukovoditelje.  

Kako bi se razvile sposobnosti za strateško planiranje radne snage radi suočavanja s izazovima razdoblja 2021. –
 2027., upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće: 

• poboljšati strateški položaj odjelâ za ljudske resurse kako bi mogli igrati veću ulogu u postizanju organizacijskih ciljeva, 
posebice putem prepoznavanja, zapošljavanja i razvoja nadarenih osoba s velikim potencijalom 

• pratiti utjecaj politika i postupaka u vezi s ljudskim resursima, prikupljati i pregledavati podatke o radnoj snazi te prema 
potrebi prilagođavati politike, uključujući putem preraspodjele proračunskih sredstava i resursa ljudskog kapitala u skladu s 
organizacijskim ciljevima 

• utvrditi željene kompetencije i usmjeriti poslovne procese, kao što su upravljanje uspješnošću te učenje i razvoj, kako bi se 
te kompetencije poboljšale i nagradile.  

Kako bi osigurala svrsishodnost svoje organizacijske strukture, upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće: 

• odrediti odgovaraju li postojeća organizacijska struktura i shema izazovima razdoblja nakon 2020. i jesu li dovoljno 
prilagodljive za iskorištavanje prilika  

• odrediti manevarski prostor u prilikama kad je temeljita promjena nepraktična zbog nefleksibilnog zakonodavstva i to 
uključivanjem operativnog osoblja i rukovodstva u dijalog o resursima i poslovnim procesima 

• utvrditi načine za usklađivanje tijeka rada s resursima osoblja s pomoću strateški usmjerenije upotrebe privremenih ili 
kratkoročnih ugovora. 

Kako bi se poboljšala unutarnja mobilnost i usklađenost vještina, upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće:  

• stvoriti skupinu članova osoblja s odgovarajućim kvalifikacijama, vještinama i kompetencijama, koji mogu sudjelovati u 
kratkoročnom premještaju ili radnoj razmjeni u različitom dijelu upravljačkog tijela 

• uključiti unutarnju mobilnost u upravljanje uspješnošću te planove učenja i razvoja da bi mogli poslužiti rukovoditeljima 
kao alat za razvoj članova osoblja 

• jasno informirati sve članove osoblja o mogućnostima, zahtjevima i očekivanjima te pojednostavniti postupak odobrenja za 
unutarnju mobilnost.  
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Kako bi se poboljšalo upravljanje znanjem i komunikacija, upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće: 

• razvijati i podržavati zajednice prakse ili skupine za raspravu među osobljem na operativnoj razini, uz sudjelovanje 
rukovodstva prema potrebi, s ciljem poboljšanja protoka znanja gdje se smatra da bi organizacijska ili institucijska 
nefleksibilnost mogla dovesti do prepreka za programiranje 

• uvesti intranetski sustav koji bi članovima osoblja omogućio pristup informacijama, a da ne moraju prolaziti kroz formalnije 
kanale (npr. pisani odgovori na pisana pitanja o tumačenju zakona)  

• ako postoje alati poput sustavâ za praćenje dokumenata, upravljačka tijela trebala bi uložiti vrijeme u razvoj zajedničke 
kulture upotrebe tih sustava među osobljem zato što razlike u pristupu često mogu umanjiti djelotvornost sustava.  

Preporuke za područje izazova br. 2: strateška provedba operativnih programa 

Kako bi se zauzeo strateški usmjereniji pristup planiranju, programiranju i utvrđivanju prioriteta, upravljačka 
tijela mogu učiniti sljedeće:  

• istražiti utjecaj svakog koraka postupka provedbe da bi se utvrdilo kako upravljati programom na način koji bi vodio 
ostvarenju ciljeva, a istovremeno pridonio ambicijama nacionalnog sektora ili regionalnog razvoja 

• utvrditi investicijske prioritete koji odražavaju nacionalne i regionalne razvojne potrebe uključivanjem dionika u postupak 
definiranja i odobravanja investicijskih prioriteta radi osiguranja stabilnosti, doprinosa bazama dokaza i povećanja 
potencijala za odaziv na pozive za projekte (putem veće „nadležnosti”)  

• prepoznati zajedničke ili komplementarne ciljeve među različitim programima ili prioritetima na početku programskog 
razdoblja i razviti kriterije za projekte koji bi mogli poticati takvu komplementarnost 

• uvesti poticaje za iskorištavanje sinergija unutar programâ i među njima, primjerice uvođenjem dodatnih bodova za 
projekte koji pomažu ispuniti ciljeve na više od jedne prioritetne osi ili za integrirane projekte koji doprinose više programa.  

Kako bi se optimizirala koordinacija za izradu i provedbu programâ, upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće:  

• razmotriti postojeće mehanizme dijaloga (tematske radne skupine, mreže, odbore, pododbore itd.) i utvrditi treba li ih 
upotpuniti tijelom za dijalog s više dionika koje bi bilo usmjereno isključivo na program ili tijelo koje bi podržavalo dijalog 
među različitim upravljačkim tijelima u državi. Ako je trenutačna tijela za dijalog potrebno racionalizirati i prilagoditi, 
potrebno je osigurati da mehanizmi dijaloga imaju jasne ciljeve. 

Kako bi se riješio problem nedostatka informacija, poboljšala razmjena znanja i proširila komunikacija, 
upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće:  

• izgraditi jači pristup „odozdo prema gore” za dijeljenje informacija i znanja u čitavom provedbenom sustavu putem 
uvođenja redovitih prilika za interakciju za dvosmjernu komunikaciju s posredničkim tijelima i korisnicima u vezi s 
promjenama propisa, postupaka ili programa  

• osigurati redovitu i dobro strukturiranu komunikaciju s korisnicima, uključujuću putem aktivnog informiranja o koristima 
koje fondovi nude korisnicima u svrhu ostvarenja njihovih ciljeva razvoja 

• pružati prilike građanima da izraze svoja mišljenja i stavove o lokalnim potrebama za ulaganja, predloženim rezultatima 
projekata ili općenito o fondovima EU-a. 

Kako bi se na djelotvoran način izgradili kapaciteti korisnika, upravljačka tijela mogu učiniti sljedeće:  

• poboljšati postupke za pružanje podrške korisnicima i za interakciju s njima, primjerice uspostavom jedinstvene kontaktne 
točke za korisnike tijekom čitavog ciklusa provedbe projekta 

• povećati učestalost i kvalitetu pružanja smjernica i podrške korisnicima, bilo od upravljačkih ili posredničkih tijela, putem 
razvoja sveobuhvatnog razumijevanja korisnika i njihovih stvarnih kapaciteta na početku programskog razdoblja te upotrebe 
utvrđenih nedostataka u pogledu kapaciteta kao osnove za utvrđivanje osoba koje bi trebale pomoći izgraditi kapacitete u 
određenim područjima i načina na koji bi to trebalo učiniti 

• promicati redovitu i neprekidnu razmjenu informacija s korisnicima i među njima putem interaktivnih radionica, mreža, 
internetskih vodiča i slično 

• sklapati partnerstva s organizacijama za pružanje podrške korisnicima, kao što su savjetnici, gospodarske komore i 
podnacionalne vladine organizacije  za utvrđivanje potreba za kapacitetima i za izvođenje relevantnih radionica. 

Kako bi se uspostavila aktivna suradnja sa širokim rasponom vanjskih dionika, upravljačka tijela mogu učiniti 
sljedeće:  

• pobrinuti se za uključivanje dionika tijekom čitavog programskog ciklusa ulaganja , od postupaka planiranja i provedbe do 
faze praćenja i evaluacije 
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• izgraditi platforme za dijalog s više dionika radi šireg i djelotvornijeg primanja informacija od dionika, kao što je 
uspostavljanje međusektorskog foruma za dijalog europskih strukturnih i investicijskih fondova sa širokom bazom sudionika 
koja uključuje korisnike, druga tijela javnog ili privatnog sektora i tijela civilnog društva itd.  

Kako bi se poboljšala strateška usmjerenost postupaka provedbe programâ, upravljačka tijela mogu učiniti 
sljedeće:  

• uključiti nove kanale putem kojih se objavljuju pozivi (npr. putem društvenih mreža, posebnih aplikacija, sastanaka 
gospodarskih komora, strukovnih udruženja, sveučilišta, mreža nevladinih organizacija i slično)  

• izraditi pilot-projekt za ispitivanje novih pristupa za postupke poziva i odabir projekata 

• osmisliti plan provedbe spremnih projekata kako bi ih upravljačko tijelo moglo što prije pokrenuti nakon početka novog 
razdoblja i kako bi se umanjio utjecaj prenošenja projekata u novo programsko razdoblje. 

Kako bi se proširile prakse mjerenja uspješnosti u prilog bazama dokaza i evaluacijama rezultata, upravljačka 
tijela mogu učiniti sljedeće:  

• uvesti programe osposobljavanja ili radionice o izradi snažnih pokazatelja ostvarenja i rezultata, tehnikama evaluacije 
podataka i mjera te vještini primjene naučenog na izradu programa, programiranje i prilagodbe; takve se radionice mogu 
osmisliti i uvesti na nacionalnoj razini za sva upravljačka tijela (npr. može ih uvesti nacionalno koordinacijsko tijelo uz 
suradnju s agencijom za statistiku) ili na razini EU-a za nacionalna koordinacijska tijela i upravljačka tijela 

• dopuniti kvantitativno prikupljanje podataka kvalitativnim prikupljanjem podataka, među ostalim uz pomoć anketa, 
istraživanja fokusnih skupina i evaluacijskih istraživanja. 

NACIONALNA TIJELA 

U ovom pilot-projektu istraženo je više problema čije rješavanje zahtijeva podršku i mjere na višoj razini. Među 
njima ističu se sljedeći: 

• potrebno je podržati veću inovativnost u načinu rada upravljačkih tijela i po pitanju praktične provedbe njihovih programa  

• administrativne kapacitete upravljačkih tijela treba izgraditi u odgovarajućem opsegu  

• preispitivanje pristupa nacionalnim propisima i zakonima kojima se uređuju Europski strukturni i investicijski fondovi 
moglo bi ojačati pravovremenu provedbu ulaganja  

• potrebno je razmotriti, a možda i prilagoditi institucijske mjere za sustave upravljanja i nadzora te odbore za praćenje kako 
bi ih se učinilo svrsishodnijima  

• potreba za razmatranje i prilagodbu obuhvaća i praktičnu suradnju s odborima za praćenje  

• moglo bi se aktivnije tražiti ili poticati veće sudjelovanje i dijeljenje informacija upravljačkih tijela u strateškim i 
operativnim razmatranjima.  

EUROPSKA KOMISIJA 

Informacije prikupljene putem ovog pilot-projekta istaknule su više dodatnih područja u kojima bi Europska 
komisija trebala razmotriti najbolji način za poboljšanje kapaciteta upravljačkih i drugih tijela kako bi se pružila 
potpora ciljevima kohezijske politike EU-a. Četiri se područja posebno ističu: 

• administrativne kapacitete upravljačkih tijela treba izgraditi u odgovarajućem opsegu  

• upravljačka tijela mogla bi imati koristi od ciljanije podrške koja uzima u obzir raznolikost institucionalnih subjekata i 
ograničenja s kojima se susreću  

• nacionalna tijela mogla bi se dodatno potaknuti na savjetovanje s upravljačkim tijelima pri osmišljavanju sustava 
upravljanja i nadzora te postupaka potrebnih za provedbu programâ  

• uspostava foruma za razmjenu među upravljačkim tijelima bila bi dobrodošla i korisna.  

 

 

 


