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ELŐSZÓ ÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Zöldek/ESS képviselőcsoportja olyan Európát szeretne létrehozni, ahol mindenkinek jó élni, miközben bolygónk fizikai 
korlátait is tiszteletben tartjuk. Ehhez arra van szükség, hogy az Európai Unió a fenntartható beruházások katalizátora 
legyen. Olyan beruházásoké a zöld Európába, amelyek a lehető leginkább erőforrás- és energiahatékonnyá teszik az 
infrastruktúránkat, emellett védik természeti erőforrásainkat, és visszaállítják azok eredeti állapotát Olyan beruházásoké 
a szociális Európába, amelyek céljainak középpontjában a szociális védelem, a befogadás és a kohézió állnak. És 
olyan beruházásoké a művelt és innovatív Európába, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy korunk globális kihívásaira 
megoldásokat találjunk, alakítsunk ki és alkalmazzunk. Számunkra alapvető feltétel a közberuházások tervezésének és 
előkészítésének átláthatósága, valamint a civil társadalom bevonása a döntéshozatalba. Csak ez a Green New Deal (Zöld 
Fordulat) segítheti hozzá Európát a válságból való kilábaláshoz.

Miután a törvényalkotási munkát elvégeztük, szükségét éreztük annak, hogy a programok és kezdeményezések új 
generációjával kapcsolatosan összeállítsunk egy tájékoztatót a beruházási eszközökről és finanszírozási lehetőségekről, hogy 
a 2014 és 2020 között rendelkezésre álló EU-s finanszírozási lehetőségekről teljes képet adjunk.
Meg fog lepődni, hogy mennyi mindent tehet európai pénzekből a jobb fenntarthatóságért és a társadalmi részvétel 
javításáért!
Az új szabályozásokról szóló tárgyalások hosszú - olykor fájdalmas - időszakán vagyunk túl, amelynek során a tagállamok sok 
esetben most először vettek részt egyenrangú partnerként a döntéshozatali folyamatban, és örömmel tölt el bennünket, hogy 
jelentős sikereket könyvelhettünk el. Soha nem irányoztak még elő  ekkora uniós összeget fenntarthatósági projektekhez. 
A civil társadalom szoros bevonása helyi és regionális szinten is erősödött, valamint kihangsúlyozták a helyi és regionális 
résztvevők felelősségét és hatékony munkavégzésének fontosságát.

Itt az idő, hogy cselekedjünk! Annak érdekében, hogy az Európai Parlamentben elvégzett munkánk eredményeit a gyakorlatba 
is átültessük, felhasználóbarát tájékoztatást kell nyújtanunk azoknak, akik részt vesznek a jövőbeli programok, fejlesztési és 
megvalósítási projektek előkészítésében, és akik országos, regionális és helyi szinten megpróbálják a lehető legtöbbet kihozni 
az új lehetőségekből. Azért hoztuk létre ezt az EU-s finanszírozási lehetőségekről szóló útmutatót, hogy segítséget nyújtsunk 
az EU-s alapok felhasználásában. Szeretnénk átadni a tárgyalások során leszűrt tapasztalatainkat a helyi és regionális szintű 
résztvevőknek, különösen a helyi és regionális zöld tanácsadóknak, érdekelt feleknek és partnereknek.

Mindenekelőtt a terepen dolgozó partnereinknek szeretnénk köszönetet mondani minden erőfeszítésükért, azért, hogy 
felveszik a kesztyűt, és küzdenek egy fenntartható európai projektért. Ezen kívül köszönjük a Zöldek/ESS csoportban dolgozó 
kollégáink és munkatársaink segítségét, külön köszönjük továbbá a Green New Deal munkacsoporttól kapott támogatást.

        
NIKOS CHRYSOGELOS ÉS ELISABETH SHROEDTER

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI 
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  1
1)  BEVEZETÉS

Az Európai Unió (EU) jelentős pénzügyi erőforrásokat 
rendel az EU-s szakpolitikákkal és megvalósításukkal 
kapcsolatos projektekhez és akciókhoz. Ezt  az összeget 
beruházásokra használják fel különböző területek széles 
skáláján, mint például a fenntartható gazdasági fejlődés, 
a tisztességes munka, a kutatás-fejlesztés, az oktatás, 
a kultúra, az egészségügy és a környezetvédelem  
esetében. Miközben egyes alapokat az EU tagállamai 
osztanak szét, és ezek végrehajtását az országos vagy 
regionális hatóságok végzik, vannak olyan alapok, 
amelyeket az Európai Bizottság közvetlenül ítél oda és 
kezel. 2013 végén az Európai Parlament és az Európai 
Unió Tanácsa egyezségre jutott a következő 7 év 
(2014-2020) uniós költségvetéséről. Az új költségvetési 
terv nagyon nagy részét - összesen 960 milliárd 
eurót - EU-s finanszírozási eszközökre, programokra 
és kezdeményezésekre fordítják. A 2014-2020 
közötti többéves költségvetésről szóló tárgyalásokkal 
párhuzamosan az EU beruházási programjait és 
finanszírozási eszközeit is átalakították.
Az elmúlt két évben az Európai Parlament és a 
tagállamok, az Európai Bizottsággal együttműködve, 
felülvizsgálták ezeknek a programoknak a stratégiai 
vázlatát, hozzáigazították a jelenlegi társadalmi, 
gazdasági és környezetvédelmi kihívásokhoz, és új 
tematikus prioritásokat állítottak fel az EU-s beruházások 
következő hétéves időszakára. Az Európai Parlament 
Zöldek/ESS csoportja aktívan részt vett a többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalásokban, és a 2014-2020 
közötti időszak EU-s alapjainak felülvizsgálatában. A 
fenntarthatóbb, integráltabb, környezet- és éghajlatbarát, 
átlátható és egyszerűsített EU-s finanszírozási programok 
mellett emeltük fel a szavunkat.
Idén elkezdődik az új programok megvalósítása. 
Szeretnénk biztosítani, hogy az új programstratégiákról 
szóló tárgyalásokon elért eredményeink  tényleges 
változást indítsanak el a zöldebb EU-s beruházások felé 
a megvalósítás során. Ezzel az útmutatóval a helyi és 
regionális szereplőknek, valamint a fiataloknak szeretnénk 
felhasználóbarát tájékoztatást nyújtani arról, hogy hogyan 
használhatnak EU-s finanszírozási lehetőségeket saját 
projektjeikhez és ötleteikhez.
 

A dokumentum 3 fő célkitűzés mentén halad:
 3 A helyben és regionálisan érdekelt zöld partnerek 

számára, vagyis a helyi és regionális tanácsadóknak és 
civil szervezeteknek (NGO-knak) betekintést nyújt az igen 
sokszínű EU-s alapok működésébe.

 3  Az EU-ban élő fiataloknak tájékoztatást ad arról, 
hogyan élhetnek közvetlenül az európai lehetőségekkel, 
ha részt kívánnak venni a számos EU-s program 
valamelyikében.

 3  Útmutatást nyújt arról, hogyan építse fel saját EU-s 
projektjét.

A)  HOGYAN HASZNÁLJA EZT AZ ÚTMUTATÓT
A 2. FEJEZET rövid áttekintést ad a megadott célcsoportokhoz 
igazított EU-s finanszírozási lehetőségekről. Itt 
összesítve megtalálhatók a legfontosabb információk 
arra nézve, hogy pályázhat-e EU-s alapokra, továbbá a 
munkaterületéhez kapcsolódó programokról.

A 3. FEJEZET lépésről lépésre végigvezeti saját, uniós 
támogatásból megvalósítani kívánt projektje  
létrehozásának folyamatán.
Egyfajta útmutatóként szolgál a legelső mérlegelendő 
szempontoktól kezdve a pályázat fontos kérdésein át 
egészen a költségvetés megtervezéséig.

A 4. FEJEZET kézikönyv formátumban íródott. Átfogó 
áttekintést nyújt a 2014-2020 közötti időszak EU-s 
alapjairól, tematikus részekre bontva. Itt rövid 
magyarázat található  az egyes EU-s programokról, 
valamintjavaslatokat tartalmat arra nézve, hogyhová lehet 
fordulni további információkért .

B)  MIK AZOK AZ EU-S ALAPOK?
Az EU-s alapok nagyjából három típusba sorolhatók: 
strukturális és beruházási alapok, programok és 
kezdeményezések, valamint a harmadik világbeli 
országok támogatására szánt alapok. Míg az első két 
típust az EU-n belül osztják szét, a harmadik főként az 
unió területén kívül eső tevékenységeket támogat. Ez 
az útmutató kifejezetten az első két típusúfinanszírozási 
formával, azaz az EU-n belül befektetett alapokkal 
foglalkozik. Az EU-s költségvetésből történő finanszírozás 
többféle típusú lehet. Az EU-s alapokat főként 

támogatásként ítélik oda pályázati kiírások alapján, 
ahol több szereplő verseng az  uniós támogatásért. 
A támogatásoknak két fajtája különböztethető meg: 
a tevékenységekhez kötött támogatások korlátozott 
élettartamú tevékenységeket finanszíroznak, 
amelyek során konkrét feladatok végrehajtására 
kerül sor; a működési támogatások pedig egy adott 
szervezet mindennapi munkája és tevékenységei 
számára biztosítanak pénzügyi támogatást.
Ezen kívül az EU-s intézmények közbeszerzési 
szerződéseket is odaítélnek az EU-s 
intézmények és programjaik működéséhez 
szükséges szolgáltatások, áruk és munkavégzés 
megvásárlására kiírt pályázatokon keresztül. 
Mindezeken túl még számos típusa létezik 
az EU-s alapok felhasználásával történő 
finanszírozásnak, például közvetlen segély, illetve 
közvetett finanszírozás közvetítő szervezeten 
keresztül kölcsön, kockázati tőke, kezdőtőke, 
segélyek stb. formájában.Az EU alapokat 
kezelési struktúrájuk szerint is csoportosíthatjuk. 
Egyes esetekben maga az Európai Bizottság 
kezeli az alapot, ami azt jelenti, hogy az ezért 
felelős osztály (Főigazgatóság) vagy egy külső 
ügynökség teszi közzé a pályázati kiírást. Ebben 
felhívják a jelölteket pályázataik benyújtására, 
majd kiválasztják a projekteket, ellenőrzik a 
megvalósítást és értékelik az eredményeket. 
Más esetekben az alapok megvalósítását az 
EU tagállamainak hatáskörébe utalják, amelyek 
ezután nemzeti vagy regionális kezelő hatóságokat 
neveznek ki. Ezt megosztott kezelésnek nevezzük, 
mivel a Bizottság csak felügyeli az alapok 
megvalósítását, a kezelésért viszont a tagállam 
vállal felelősséget. Ebbe a csoportba tartozik 
például az Európai Strukturális és Beruházási 
Alapok. A pályázati kiírásokat a kezeléssel 
megbízott nemzeti vagy regionális hatóságok teszik 
közzé, az egyes alapok beruházási stratégiáját 
vagy prioritását felvázoló működési programok 
alapján. Ezek figyelembe veszik a nemzeti vagy 
regionális igényeket és kihívásokat is. 
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C)  KULCSFONTOSSÁGÚ FEJLESZTÉSEK A UNIÓS KIADÁSOK ZÖLDEBBÉ  

 TÉTELE ÉRDEKÉBEN

A Zöldek/ESS csoport sajnálattal veszi tudomásul, hogy 
-  az EU történetében először - a 2014-2020 közötti 
többéves költségvetés reálértéken csökkent (85 milliárd 
euróval csökkentették ez elkövetkezendő hét évre), és az 
EU költségvetése továbbra is a nemzeti hozzájárulásoktól 
függ, így semmiféle lehetősége sincs saját erőforrásainak 
növelésére. Ennek ellenére az Európai Parlament erősebb 
szerepe a finanszírozási programokról szóló tárgyalásokban 
lehetővé tette a Zöldek/ESS csoport számára, hogy az EU-s 
alapok felülvizsgálatát környezet- és éghajlatbarát, szociális 
irányultságú és a társadalmi részvételt elősegítő irányba 
kormányozza. Habár számos szakpolitika területén van még 
mit javítani, szeretnénk sikereinket megosztani veled is, és 
bemutatni a 2014-2020 közötti legfőbb pozitív változásokat a 
zöldebb EU-s kiadások érdekében.
Az EU elfogadta azt, hogy a 960 milliárd eurós költségvetés 
legalább 20%-át az éghajlatváltozással kapcsolatos 
tevékenységekre fordítja. Ennek a célnak az eléréséhez az 
éghajlatváltozás bekerült a legfőbb EU-s kiadási területek 
közé. Ezen felül az EU-s beruházások kinyilvánított célja 
lett, hogy a költségvetés nagyobb részét fordítsák a nemek 
közötti  egyenlőség megteremtésére.
A különböző finanszírozási eszközökről szóló tárgyalások 
során a Zöldek/ESS csoport központi követelése az 
volt, hogy erős horizontális alapelveket alkossunk meg, 
amelyekkel biztosítani lehet a nemek közötti egyenlőség, 
a diszkrimináció-mentesség, a fenntartható fejlődés és az 
éghajlattal kapcsolatos tevékenységek erősebb szerepét az 
EU-s alapok végrehajtása során.
A politikai munkánk egyik fő szempontja ezen kívül az volt, 
hogy a civil társadalmat és a civil szervezeteket partnerként 
vonjuk be az EU-s finanszírozás számos területén, például 
a társadalmi részvétel, a környezetvédelmi tevékenység, a 
kulturális csereprogramok, a kutatás, illetve a nők jogainak 
területén.
Az EU költségvetésének legnagyobb részét kitevő Európai 
Strukturális és Beruházási Alapokon (ESB-alapokon) 
olyan reformokat hajtottak végre, amelyek a kohéziós 
politika valódi „zöldülése” felé vezetnek, és biztosítják 
a beruházások fenntarthatóbb és nagyobb részvétellel 
zajló tervezését és megvalósítását a helyi és regionális 
fejlesztésben, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságban, a foglalkoztatásban és a társadalmi 
részvételben. 
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A Zöldek/Az ESS csoport szakpolitikai munkája, az 
‘EMBEREKBE  FEKTESSÜNK  BE, NE AUTÓPÁLYÁKBA’  kezd beérni: az 
előző időszakhoz képest nagyobb szerepet kapnak 
az ESB-alapokban a tisztességes munkába, a 
szegénység és kirekesztettség elleni harcba, valamint 
a diszkriminációellenes intézkedésekbe történő 
beruházások.
Az új Kohéziós Alapnak és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapnak szintén többféle zöld beruházási 
lehetőséget kell kínálnia: a minimális részesedés 
biztosítja, hogy az eddigieknél több pénzt fektessenek 
be a megújuló energia és energiahatékonyság 
népszerűsítésébe. Habár nem sikerült teljesen 
megszüntetnünk a nagyszabású útfejlesztési projektekre 
irányuló beruházásokat, sikerült megvonnunk a 
finanszírozási lehetőségeket a fosszilis üzemanyagra 
épülő infrastruktúrától, valamint az atomerőművektől. 
Hosszú és kitartó nyomásgyakorlásunk eredményeként 
mára a programok és projektek kötelező eleme és 
előfeltétele lett, hogy konzultációkat kell folytatni a 
regionális és helyi hatóságokkal, a gazdasági és 
társadalmi partnerekkel, valamint a civil társadalommal és 
a civil szervezetekkel.
Az Európai Parlament Zöldek/ESS csoportja 
fáradhatatlanul szót emelt azoknak a tagállamoknak 
és régióknak az EU-s támogatása mellett, amelyeket a 
legsúlyosabban érint a fiatalok munkanélküliségének 
meredek emelkedése. Már a 2009-es fiatalokról szóló 
jelentésben kértük, hogy rendeljenek EU-s finanszírozást 
a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos kérdésekhez, 
ami végre megvalósult: az Európai Szociális Alapból 3 
milliárd eurót, a fiatalok munkanélküliségéhez rendelt 
külön költségvetési tételben pedig további 3 milliárd eurót 
ítéltek oda.
Az ESB-alapok egyik fontos eleme a partnerségi alapelv, 
amelyet a törvényileg kötelező érvényű Partnerségi 
Elvről Szóló Európai Magatartási Kódex is alátámaszt, 
és számos követelményt ír elő a partnerek bevonásával 
kapcsolatban. Ennek az alapelvnek azt kell biztosítania, 
hogy a regionális és helyi hatóságok, társadalmi és 
gazdasági partnerek, valamint a civil társadalom és a 
civil szervezetek aktívan részt vegyenek a stratégiai 
tervezésben és döntéshozatalban a finanszírozási 
programok előkészítése, megvalósítása, ellenőrzése és 
értékelése során.

VEGYEN RÉSZT ÖN IS! Európának szüksége van arra, hogy az 
EU-s alapok alkalmazásának minden egyes szakaszában 
kiaknázza a helyi tudást, szakértelmet és tapasztalatokat, 
és hogy az Unió beruházásai a lehető legátláthatóbbak 
legyenek. A különböző régiókból származó első 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a partnerségi alapelv 
alkalmazásában vannak még hiányosságok és gyenge 
pontok. Ezért arra ösztönözzük, hogy saját régiójában 
éljen a részvétel jogával, és működjön együtt aktívan az 
ESB-alapok alkalmazásában.
A helyi szereplők megerősítése, valamint részvételük 
javítása érdekében egy másik eszköz az ÚJ KÖZÖSSÉGI 
SZINTEN IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS megközelítés. A korábbi 
tapasztalatok alapján, az ESB-alapok alkalmazásának ez 
az alulról felfelé haladó megközelítése lehetőséget kínál 
a vidéki, tengerparti és városi területek helyi szereplőinek 
arra, hogy az EU segítségével kialakítsák SAJÁT FEJLESZTÉSI 
STRATÉGIÁIKAT ÉS ELKÉSZÍTSÉK SAJÁT PROJEKTJEIKET.
A vidékfejlesztés területén az Európai Parlament Zöldek/
ESS csoportja áttörést tudott elérni a tárgyalások 
során az alábbiakkal kapcsolatban: A civil szervezetek, 
helyi fejlesztési hálózatok és vidéki vállalkozások 
továbbra is jogosultak az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatására; a 2014-
2020 közötti időszakban az EMVA 30%-át olyan 
intézkedésekbe fektetik be, amelyek magukban foglalják 
a biogazdálkodást és mezőgazdasági környezetet; 
a rövid élelmiszerellátási láncok érdekében létrejövő 
együttműködési projektek helyet kaptak a a finanszírozott 
tevékenységek között. 
A Zöldek/ESS csoport meg tudta akadályozni, hogy az 
új Foglalkoztatási és Társadalmi Innovációs Program 
tisztán munkaerőpiaci eszköz legyen: sikerült kiemelkedő 
szerephez juttatni a szegénység elleni harcot és a 
társadalmi részvétel  népszerűsítését, így a finanszírozás 
elérhetővé vált a kis projektek, valamint a pályakezdő 
fiatal munkanélküliek támogatása esetében is. 
Az Európai Parlament, azon belül is a Zöldek/ESS 
képviselőcsoport mint az egyik legaktívabb támogató, 
szélesebb hozzáférést ért el a kultúra és média területén 
történő befektetetésekhez a Kreatív Európa program 
keretein belül. Ezen felül meg tudtuk védeni a kisebb 
projektek finanszírozási lehetőségeit, valamint a kulturális 
és nyelvi sokszínűség aktívabb támogatását. A Zöldek/
ESS csoport aktívan kampányolt az Európa a Polgárokért 
program kiterjesztéséért. Úgy gondoljuk, hogy ez fontos 

szerepet játszik a demokratikusabb és szélesebb 
részvételen nyugvó Unió kialakításában. Elszalasztott 
lehetőségnek érezzük, hogy a költségvetést és a program 
tevékenységeinek körét szűkítették erre az időszakra. 
Úgy véljük, hogy a rendelkezésre álló költségvetés túl 
alacsony a támogatásban rejlő hatalmas lehetőségekhez 
képest.
A LIFE Környezetvédelmi és Éghajlatpolitikai Cselekvési 
Program átalakításával kapcsolatban a Zöldek sikereként 
két szempontot kell kiemelni: Először, az új időszakban 
a projektfinanszírozás kiválasztása kiválóság alapján, 
nem pedig egy előre meghatározott nemzeti kiosztás 
alapján fog történni. Ez lehetővé teszi az uniós pénzek 
hatékonyabb felhasználását és azon projekteknek 
való odaítélését, amelyek a környezetvédelemre, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, illetve annak 
mérséklésére a legnagyobb hatással bírnak. Másodszor, 
a biodiverzitás terén működő projektek a Bizottság 
részéről magasabb társfinanszírozásban részesülnek, 
ami megkönnyíti a korábban csak nagy nehézségek árán 
támogatáshoz jutó, biodiverzitással foglalkozó projektek 
megvalósítását.
A kutatással és innovációval kapcsolatos beruházásokat 
kínáló HORIZON 2020 keretprogram kialakításáról 
szóló tárgyalásokban az Európai Parlament Zöldek/ESS 
csoportja módosításokat tudott elérni számos területen. 
Sikeresen integráltuk a több tudományágat átfogó 
megközelítéseket, a társadalomtudományokat, és elértük 
az állampolgárok, a végfelhasználók, a civil társadalom 
és a közszféra szervezeteinek nagyobb részvételét 
a program egészében. A program széles körben 
támogatja az öko-innovációkat, helyi és nemzetközi 
szinten egyaránt, ezek finanszírozása pedig a HORIZON 
2020-ból származó kezdeti tudományos publikációinknak 
köszönhetően nyilvánosan elérhető lesz.
Szeretnénk a civil társadalom, a közösségi alapú 
vállalkozások és kkv-k, illetve a helyi és regionális 
hatóságok mindenféle szereplőjét arra ösztönözni, hogy 
aktívan vegyenek részt az öko-innovatív ötletek és jó 
projektek kialakításában. 

1) 
 BE

VE
ZE

TÉ
S



4
2) UNIÓS FINANSZÍROZÁS CÉLCSOPORTOK SZERINT

Ez a fejezet az EU-s finanszírozásról ad áttekintést. A 
legfontosabb finanszírozási eszközöket célcsoportonként 
mutatjuk be néhány oldal terjedelemben.

a)   HELYI ÉS REGIONÁLIS TANÁCSADÓK
Az EU elismeri, hogy a helyi és regionális szinten érdekelt 
felek a változás fontos szereplői. Az EU-s alapok új 
időszakában a helyi és regionális közszereplőknek 
számos lehetőségük nyílik arra, hogy helyi szinten 
projekteket és akciókat kezdeményezzenek és 
valósítsanak meg. A támogatás olyan tevékenységek 
esetén vehető igénybe, mint például a kapacitásfejlesztés, 
a tisztességes munkát, a társadalmi részvételt és 
a diszkriminációellenességet támogató programok 
finanszírozása, a helyi fenntartható fejlesztési 
kezdeményezések kidolgozása, vagy a helyi 
infrastruktúrába történő beruházás.
Az ESB-alapok kínálják a legfontosabb finanszírozási 
lehetőségeket a helyi és regionális tanácsadók számára. 
Ezeknél az alapoknál közös a megvalósítási alapelvek 
katalógusa (Közös Rendelkezésekről Szóló Rendelet), 
a műveletek hatókörét pedig minden régióban (és 
tagállamban) a működési programok határozzák meg.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap elsődleges 
célja a fenntartható növekedés támogatása, valamint a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése. 
Széles körben kínál finanszírozási lehetőségeket, például 
a helyi infrastrukturális beruházások (pl. középületek 
energiahatékonysági projektjei) és a fenntartható 
városfejlesztés területén kialakított stratégiák (pl. 
fenntartható városi mobilitási koncepciók vagy szén-
dioxid-csökkentési stratégiák) vonatkozásában.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alap a vidéki és a 
tengerparti közösségeknek kínál támogatást a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi kihívások leküzdéséhez. 
Az állami szervek is részesülhetnek az EMVA- vagy 
ETHA- beruházásokból, ha a terület gazdálkodói/halászai, 
illetve vállalkozói részére szeretnének a szegénység 
csökkentésére, vagy a társadalmi részvételre irányuló, 
illetve tanácsadás jellegű szolgáltatásokat nyújtani.
 Az Európai Szociális Alap a közszolgálat modernizációját 
és az intézményi kapacitások erősítését támogatja. 
Ezen kívül projekteket finanszíroz az oktatáshoz 
való egyenlő hozzáférés érdekében, támogatja a 
foglalkoztatási szolgálatok munkáját, valamint a fiatalok 

munkanélkülisége elleni harcot. A CLLD mechanizmusa 
a vidéki, tengerparti vagy városi területek tanácsadói 
számára teremti meg a lehetőséget a helyben érdekelt 
felek aktívabb támogatására. Ez az eszköz az átfogó 
helyi fejlesztési stratégiák kidolgozását támogatja az 
alulról felfelé haladó megközelítésekben, és pénzügyi 
segítséget nyújt a tervezett projektek megvalósításához. A 
tagállamok most először kötelesek az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap 5%-át fenntartható városfejlesztésre 
fordítani, vagyis az európai városok pénzügyi támogatást 
kapnak ahhoz, hogy megküzdjenek a társadalmi, 
gazdasági, ökológiai, demográfiai és éghajlati 
kihívásokkal. Míg egyes tagállamokban és régiókban 
ezeket a városokat már előre meghatározták az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap operatív programjaiban, 
más országokban megpályáztatják a fenntartható 
városfejlesztési programokat.
Az Európai Területi Együttműködés a települések közötti 
együttműködéshez kínál támogatást. Lehetőséget teremt 
a bevált gyakorlatok kicserélésére és a kezdeményezések 
kidolgozására számos területen - például a kultúra, a 
fenntartható turizmus vagy a fenntartható városi mobilitás 
területein.
Az ESB-alapok által finanszírozott regionális projektek 
megvalósításának fontos eszközei az EU speciális 
támogatási eszközei: a JASPERS, a JESSICA és 
az ELENA. Ezek a támogatási eszközök a nagyobb 
projektek, a városfejlesztés és a fenntartható energia 
területén végzett beruházások előkészítő fázisában 
kínálnak segítséget. A helyi és regionális tanácsadók 
érdeklődését esetlegesen felkeltő további EU-s alapokat 
európai szinten nyújtják, az Európai Bizottság közvetlen 
kezelése mellett. Ezeknek a programoknak általában az a 
célja, hogy európai léptékű projekteket támogassanak.
Az EU Foglalkoztatási és Társadalmi Innovációs 
Programja a foglalkoztatási és szociálpolitikai ágazat 
innovatív eszközeinek és megközelítéseinek kialakítását 
és tesztelését támogatja. A Foglalkoztatási és Társadalmi 
Szolidaritási Program az uniós jogszabályok optimálisabb 
alkalmazásának elősegítése érdekében kínál képzéseket 
az állami szervek részére. Az EURES program keretei 
között a foglalkoztatási szolgálatok az együttműködési 
partnerség és a munkát keresők  Európa-szerte használt 
támogatási eszközeinek használata révén élvezhetnek 
előnyöket. A Leginkább Rászoruló Személyeket 
Támogató Európai Segítségnyújtási Alap olyan helyi 

és regionális támogatási rendszerek megvalósításához 
nyújt segítséget, amelyek élelmiszerrel, ruhával és egyéb 
alapvető árucikkekkel látják el a hajléktalanokat és a 
leginkább rászorulókat, különös tekintettel a nélkülöző 
gyermekekre. A segítségnyújtás kiterjedhet a kapcsolódó 
intézkedésekre is, például társadalmi beilleszkedést célzó 
tevékenységekre, vagy a helyi élelmiszerellátási lánc 
hatékonyabb használatát elősegítő lépésekre.
Az Európa a Polgárokért program a testvérvárosi 
programokat és a városok hálózatát támogatja, a 
demokratikus elkötelezettség és a polgároknak az EU 
politikai döntéshozatalában való részvételi arányának 
növelése érdekében. A Jogok, Egyenlőség és Polgárság 
Program lehetőséget kínál a helyi és regionális 
közszereplőknek arra, hogy részt vegyenek az EU-s 
állampolgárok jogaira, nemek közötti egyenlőségre 
és diszkriminációellenes intézkedésekre szakosodott 
testületek közötti európai szintű hálózatépítési 
tevékenységekben. Ezen kívül a szereplők élhetnek 
a képzési programok nyújtotta lehetőségekkel 
is, többek között a személyzeti cserékkel vagy a 
belső trénerképzésekkel. Ugyanez vonatkozik a 
Jogérvényesülés Programra is az Áldozati Jogok, illetve 
a Drogprevencióról és Felvilágosításról Szóló Programok 
területén. A Menekültügyi és Migrációs Program a helyi és 
regionális hatóságoknak nyújt támogatást a bevándorlók 
különböző csoportjainak integrációjához.
A LIFE program környezetvédelmi, éghajlati és további, 
azokhoz kapcsolódó - például a zajcsökkentésre 
vagy a ciklikus gazdasági modell támogatására 
irányuló - projektek megvalósításában támogathatja 
a településeket. Emellett a LIFE lehetőséget kínál az 
állami hatóságok együttműködésének támogatására a 
megelőző intézkedések területén, az úgynevezett integrált 
projektekben. 
Az újonnan kialakított HORIZON 2020 program a kutatás 
és innováció területén végzett beruházások esetén az 
állampolgárok, a végfelhasználók, a civil társadalom és 
az állami szektor szervezeteinek szorosabb részvételét 
integrálja. A helyi hatóságok legfontosabb finanszírozási 
lehetőségei a Társadalmi kihívások és a Tudomány a 
társadalomban programelemeken keresztül érhetők el.
Az Unió Polgári Védelmi Mechanizmusa egy olyan EU-s 
eszköz, amely a természeti és emberi tevékenység 
által okozott katasztrófák megelőzésére és kezelésére 
kialakított rendszerek hatékonyabbá tételét támogatja. 2) 
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A helyi hatóságok számára ezek az eszközök a 
felkészültséggel és a katasztrófák megelőzésével 
kapcsolatos eszközök vonatkozásában érdekesek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Régiók Bizottsága az európai régiók képviseletének 
hivatalos szerve az EU-ban. Honlapján további 
információk találhatók az EU-nak az egyes régiókban 
végzett tevékenységéről, valamint itt találhatók a 
regionális képviselők kapcsolattartási adatai is.

 3  http://cor.europa.eu/hu/Pages/home.aspx

Az Európai Innovációs Partnerség az intelligens 
városokért és közösségekért egy olyan platform, ahol ki 
lehet alakítani és meg lehet osztani egymással azokra 
a főbb környezetvédelmi, társadalmi és egészségügyi 
kihívásokra kidolgozott innovatív megoldásokat, 
amelyekkel az európai városok ma szembekerülnek. 

 3  http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

Az Európai Zöld Párt helyi tanácsadóinak hálózata
 3  http://europeangreens.eu/local-councillors-network

A Polgármesterek Szövetsége azokat a helyi és 
regionális hatóságokat tömöríti egy egész Európán 
átívelő szövetség keretében, amelyek önként elkötelezték 
magukat az energiahatékonyság növelése és a megújuló 
energiaforrások használata mellett saját területeiken:

 3  http://www.polgarmesterekszovetsege.eu/
index_hu.html

B)  CIVIL SZERVEZETEK (NGO-K)
A társadalom majd minden területén aktív civil 
szervezetek tevékenységi körüknek megfelelően 
megtalálhatók szinte az összes olyan területen, melyet 
az uniós támogatások lefednek. Ezért a civil szervezetek 
az EU finanszírozási eszközeinek nagyon nagy részére 
jogosultak, ezek közül ebben a fejezetben csak a 
legfontosabbakat emeljük ki.

MILYEN SZERVEZETEKET  ÉRTÜNK A CIVIL SZERVEZETEK 
DEFINÍCIÓJA ALATT?
Mivel a “civil szervezet” kifejezés nem jogi kategória, 
fogalma nem teljesen egyértelmű. Minden esetben 
az adott pályázati kiírásokban kerül meghatározásra, 
hogy mely szervezetek minősülnek civil, illetve nem 
kormányzati szervezetnek az EU-s finanszírozás 
szempontjából. Ugyanakkor a Bizottság a „Kezdők 

kézikönyve az EU-s finanszírozáshoz” című kiadványban 
bemutat egy listát a civil szervezetek közös jellemzőiről, 
amely segítséget nyújt saját szervezete civilként történő 
meghatározásában:

„A civil szervezeteket nem a profitszerzés érdekében 
hozzák létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik, és 
foglakozhatnak bevételt termelő tevékenységekkel, de 
nem osztják fel a profitot a tagok között);
A civil szervezetek önkéntesek; A civil szervezeteknek 
rendelkezniük kell valamilyen szintű hivatalos vagy 
intézményes formával (pl. a küldetésüket, célkitűzéseiket 
és tevékenységi körüket meghatározó alapszabállyal 
vagy egyéb szabályozó dokumentummal), mivel 
elszámolással tartoznak tagjaik és adományozóik felé; A 
civil szervezetek függetlenek, különösen kormányoktól, 
állami hatóságoktól, politikai pártoktól, illetve kereskedelmi 
szervezetektől; a civil szervezetek céljai és kapcsolódó 
értékei nem önmagukat, hanem a köz egészét vagy egy 
adott társadalmi csoportot szolgálják.” (Európai Bizottság, 
2012: Kezdők kézikönyve az EU-s finanszírozáshoz, 12. 
o.)
A CIVIL SZERVEZETEK KÉT KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ EU-S FINANSZÍROZÁSRA 
JOGOSULTAK: TEVÉKENYSÉGI TÁMOGATÁSRA ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSRA
A projekttámogatások a civil szervezetek korlátozott 
élettartamú programjait finanszírozzák, amelyek során 
konkrét tevékenységek végrehajtására kerül sor. 
Ezek lehetnek európai méretű projektek, amelyeknek 
célja valamilyen hozzáadott érték létrehozása európai 
viszonylatban, illetve nemzeti, regionális vagy helyi 
szinten megvalósított projektek, amelyek például 
a fenntartható fejlődést, a tisztességes munka 
megteremtését vagy a társadalmi részvétel támogatását 
ösztönzik. A működési támogatások egy adott civil 
szervezet szokásos tevékenységei számára biztosítanak 
pénzügyi támogatást. Ezeket a támogatásokat a 
szervezet célkitűzéseinek, tevékenységi körének, valamint 
az általános európai érdekekkel és az EU politikai 
irányvonalával való összeférhetőségének elemzése 
alapján ítélik oda.

5PARTNERSÉGI ALAPELV ÚJ LEHETŐSÉG A REGIONÁLIS
ÉS HELYI FEJLESZTÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A partnerségi alapelv, amelyet a törvényileg kötelező 
érvényű Partnerségi Elvről Szóló Európai Magatartási 
Kódex is megerősít, az ESB-alapok egyik új eleme. Azt 
kell biztosítania, hogy a regionális és helyi hatóságok, 
a társadalmi és gazdasági partnerek, valamint a civil 
társadalom és a civil szervezetek aktívan részt vegyenek 
a stratégiai tervezésben és a döntéshozatalban a 
finanszírozási programok előkészítése, megvalósítása, 
ellenőrzése és értékelése során. Az Európai Parlament 
Zöldek/ESS csoportja hisz abban, hogy a fenntartható 
fejlődés kulcsa a régiókban és a helyi közösségekben rejlik. 
A helyi  társadalmak aktív bevonása és önigazgatásának 
megerősítése fontos hozzáadott érték a fejlesztési stratégiák 
kidolgozása és megvalósítása során. Arra bíztatjuk, 
hogy ne csak haszonélvezője legyen az ESB-alapok 
felhasználásának, hanem partnerként vegyen részt azok 
regionális és helyi szintű ellenőrzésében és kiértékelésében.
Erre egyrészt az ellenőrző bizottságok, másrészt pedig a 
helyi fejlesztési megközelítés, az úgynevezett Közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztés (CLLD) keretei között nyílik 
lehetősége. A CLLD az ESB-alapok megvalósításának 
alulról felfelé haladó módszere, amely lehetővé teszi az 
érintettek erősebb bevonását, és önrendelkezésének 
javítását a vidéki, tengerparti és városi közösségekben.
A korábbi tapasztalatok alapján, az ESB-alapok 
alkalmazásának ez az alulról felfelé haladó megközelítése 
lehetőséget kínál a helyi szereplőknek arra, hogy az EU 
segítségével kialakítsák saját fejlesztési stratégiáikat, 
és elkészítsék saját projektjeiket. Ezen Útmutató 
közzétételének időpontjában (2014 februárjában) az 
ESB-alapok régiókban történő alkalmazásának operatív 
programjai még az előzetes tervezés és tárgyalások 
fázisában tartanak. Az Alapok reformjának sikere nagyban 
függ azok alkalmazási módjától, valamint aktív használatától 
az adott területen. Ezért az alábbiakra biztatjuk:

VEGYEN RÉSZT A KEZELÉSSEL MEGBÍZOTT REGIONÁLIS 
SZERVEZET ELŐZETES TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN

VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A BIZOTTSÁGGAL, HA A 
HATÓSÁGOK NEM TARTJÁK BE A SZABÁLYOKAT

GYAKOROLJON NYOMÁST A BIZOTTSÁGRA, HOGY TARTSÁK 
TISZTELETBEN A HORIZONTÁLIS ALAPELVEKET (NEMEK 
KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG, Diszkriminációellenesség, 
FENNTARTHATÓSÁG)
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A CIVIL SZERVEZETEK LEGFONTOSABB EU-S 
FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI
Ahogy korábban utaltunk rá, a civil, illetve egyéb nem 
kormányzati szervezetekre komolyabb szerep hárul az EU 
finanszírozásban a 2014-2020 közötti időszakban: több 
finanszírozási program célozza meg a civil szervezeteket, 
ezen túl a partnerségi alapelv, valamint a CLLD 
megközelítés megalapozza a civil szervezetek aktívabb 
bevonását az ESB-alapok alkalmazásába, ellenőrzésébe 
és döntéshozatalába regionális és helyi szinten. Ezen felül, 
most első alkalommal a civil szervezetek is megjelennek 
a technikai támogatás potenciális haszonélvezőiként, 
melynek célja a szükséges intézményi kapacitás kialakítása 
a programok alkalmazásához. A civil szervezetek 
támogatására az Európai Szociális Alap kínálja a 
legvonzóbb finanszírozási lehetőségeket az Európai 
Strukturális és Beruházási Alapok közül. Az új időszakban 
a finanszírozási tevékenységek során nagyobb figyelmet 
fordítanak a szegénység és a kirekesztettség elleni 
harcra, valamint a diszkriminációellenes intézkedésekre. 
Az egyszerűsített finanszírozási eljárások megkönnyítik a 
kis civil szervezetek számára a projekttámogatásra való 
jelentkezést. Az EU központi eszköze a civil szervezetek 
támogatására az Európa a Polgárokért program. Ez 
a program olyan civil szervezeteknek nyújt működési 
támogatást, amelyek az európai emlékezet, valamint 
az EU demokratikus működése esetében a polgárok 
részvételének növelése érdekében fejtenek ki aktív 
tevékenységet. Ezen felül az Európa a Polgárokért program 
olyan, az EU-val kapcsolatos tevékenységek széles körét 
felölelő projektek megvalósításában nyújt segítséget a 
civil szervezeteknek, amelyek összehozzák a polgárokat, 
és önrendelkezésük felerősítésével felkészítik őket az EU 
politikai folyamataiban való részvételre. A Foglalkoztatási 
és Társadalmi Szolidaritási Program az EU-tagállamok 
jelenlegi társadalmi-gazdasági kihívásaira adott új 
megoldások kidolgozását, gyakorlati alkalmazását és 
bevezetését támogatja. Működési támogatást nyújt azoknak 
a civil szervezeteknek és hálózatoknak, amelyek aktívan 
részt vesznek a társadalmi részvétel növelésének és a 
szegénység csökkentésének támogatásában.
A Kultúra alprogram (a Kreatív Európa program része) a 
kultúra területén európai szinten aktív szerepet betöltő 
szervezeteket, illetve az EU-n belüli különböző kultúrák 
közötti párbeszéd és kölcsönös megértés elősegítésére 
kialakított speciális akciókat pártolja. Ezeknek az akcióknak 
az a célja, hogy az európai kultúrák gazdagságát és 
sokszínűségét még láthatóbbá tegyék.  

Az új Menekültügyi és Migrációs Alap a menekültüggyel, 
legális migrációval és a harmadik országok 
állampolgárainak beilleszkedésével kapcsolatos 
tevékenységeket, valamint a visszafordítási műveleteket 
támogatja. A civil szervezetek általában a támogatások 
haszonélvezői, a további részletek az alap bevezetésével 
kapcsolatos speciális nemzeti programoktól függenek. A 
civil szervezeteket aktív részvételre szeretnék ösztönözni 
a programok kidolgozásában, a tagállamokat pedig arra, 
hogy lépjenek fel erőteljesebben a menekültek támogatása 
és beilleszkedésének elősegítése érdekében. A LIFE 
Környezetvédelmi és Éghajlatpolitikai Cselekvési Program a 
környezetvédelmi célú civil szervezetek fontos finanszírozási 
eszköze. Két ága, a Környezetvédelmi, valamint az 
Éghajlatpolitikai Cselekvési Terv működési, és tevékenységi 
támogatásokat is kínál.
Az újonnan kialakított HORIZON 2020 program a kutatás 
és az innováció területén végzett beruházások esetében 
az állampolgárok, a végfelhasználók, a civil társadalom 
és az állami szektor szervezeteinek szorosabb részvételét 
integrálja. A civil szervezetek legfontosabb finanszírozási 
lehetőségei a Társadalmi kihívások és a Tudomány 
a társadalomban programelemek alatt találhatók. 
Mindazonáltal a civil szervezeteknek lehetőségük nyílik az 
Ipari vezető szerep programokban való részvételre, ahol 
a társadalmi érdekek integrációjának erősítését biztosító 
tevékenységeket finanszírozzák.

KÖZPONTI PLATFORMOK A CIVIL SZERVEZETEK 
SZÁMÁRA EURÓPAI SZINTEN:
Az Európai Ifjúsági Fórum egy 99 európai ifjúsági 
szervezetet tömörítő platform:

 3  http://www.youthforum.org

A Green 10 környezetvédelmi szervezet:
 3  http://www.green10.org

Szociális Platform - az Európai Szociális Civil Szervezetek 
platformja: 

 3 http://www.socialplatform.org

Európai Szegénység-ellenes Hálózat:
 3  http://www.eapn.eu/en

Európai Rasszizmus-ellenes Hálózat”
 3  http://www.enar-eu.org

c)  FIATALOK: ERASMUS+

Az Erasmus+ az EU-s finanszírozási rendszer új 
keretprogramja az oktatás és képzés, valamint az ifjúság 
és sport területein, amely a fiatalokat célzó legnépszerűbb  
uniós  projekteket foglalja magába: Az Erasmus, a 
Leonardo és a Youthin Action (Fiatalok Lendületben) 
programokat. A várakozások szerint az Erasmus+ 
a következő hét évben több mint négymillió európai 
fiatalnak nyújt támogatást tanulmányaik, szakképzésük, 
munkatapasztalataik vagy külföldi önkéntes munkájuk 
során.
A Leonardo da Vinci a szakképzésben részt vevő 
fiataloknak kínál lehetőséget külföldi munkatapasztalat 
szerzésére, így új szaktudást vagy nyelvet tanulhatnak 
meg. Gyakornoki munkát vagy szakmai gyakorlatot 
vállalhat egy vállalatnál, állami szervezetnél, civil 
szervezetnél, illetve egy szakképző intézményben is 
végezhet munkaközpontú, cégeknél töltött gyakorlattal 
kiegészülő tanulmányokat. A külföldön töltött idő két héttől 
egy évig terjedhet.
Az Erasmus abban támogatja a diákokat, hogy 
felsőoktatási tanulmányaik egy részét - három és tizenkét 
hónap közötti időszakot - külföldön töltsenek (ebbe 
beletartozik a gyakorlati idő is, ha terveznek ilyet). 
A hallgatók mindegyik tanulmányi ciklusban (alapképzés, 
mesterképzés, doktori tanulmányok) kihasználhatják az 
Erasmus-támogatás előnyeit. A Fiatalok Lendületben 
Program fiatalok csereprogramjában, illetve külföldi 
önkéntes elhelyezkedésben történő részvételre kínál 
lehetőséget. A finanszírozás különböző országokból 
származó fiatalok csoportjai számára érhető el, akik 
egy-egy rövid időszakra (1-3 hétre)  találkoznak, és 
ezalatt nem hivatalos képzési programokban vesznek 
részt, illetve olyan fiatalok számára, akik két hét és 
tizenkét hónap közötti időszakra vállalják az önkéntes 
munkát különböző országokban az Európai Önkéntes 
Szolgálaton keresztül.
Három, a fiatalokat megszólító új finanszírozási eszköz: 
„Az első EURES-állásod”, Erasmus Fiatal Vállalkozóknak 
és a Diákhitel-garancia Kedvezmény
„Az első EURES-állásod” egy új program, amely a 
18-30 év közötti fiatalok számára tájékoztatást és 
útmutatást nyújt az EU-n belüli gyakornoki munkákkal, 
szakmai gyakorlatokkal és a munkaerőhiány által érintett 
ágazatok munkalehetőségeivel kapcsolatban. Ezen felül 
ez a program megtéríti az utazási kiadásait abban az 
esetben, ha külföldi állásinterjú helyszínére utazik, illetve 2) 
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ha külföldre költözik, amikor új munkát vállal. Bizonyos 
feltételek mellett nyelvoktatásban és készségfejlesztési 
szemináriumokon is részt vehet. A program 
megvalósítását az EURES programban résztvevő 
regionális vagy országos foglalkoztatási szolgálat kezeli.
Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak Programot úgy 
alakították ki, hogy a saját vállalkozásukat tervező fiatal 
vállalkozóknak nyújtson segítséget. A támogatás külföldi 
Erasmus tartózkodást finanszíroz,  amely során egy 
gyakorlott kisvállalkozótól tanulhat.
A programban akkor vehet részt, ha rendelkezik egy 
részletes üzleti tervvel, vagy még annak tervezési 
fázisában van, illetve ha már elindított, de legfeljebb 
három éve működő saját vállalkozása van. A program 
minden iparág előtt nyitva áll.
A Diákhitel-garancia Kedvezmény egy új eszköz az 
oktatás és képzés területén, amelynek célja, hogy a 
költségek egy részét fedező diákhitel biztosítása révén 
hozzásegítse a hallgatókat ahhoz, hogy egy másik 
országban vegyenek részt mesterképzésen. A résztvevő 
bankoknál és hitelintézeteknél kedvező feltételeket 
biztosít, például a piaci kamatlábnál alacsonyabb 
kamatokat, illetve a visszafizetés megkezdése előtt 
két évet biztosít a tanulmányaikat befejezőknek az 
álláskeresésre.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az Európai Ifjúsági Portál minden információt megad a 
fiataloknak szóló ajánlatokról és lehetőségekről Európa-
szerte:

 3  http://europa.eu/youth/splash_en

Az Eurodesk az európai politikákra vonatkozó, valamint 
a fiatalok és a velük dolgozó személyek számára kínált 
lehetőségekkel kapcsolatos információk elsődleges 
szolgáltatója:

 3  http://www.eurodesk.hu/ 
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3) ÚTMUTATÓ A SAJÁT EU-S PROJEKTJE        

Ez a fejezet a saját EU-s projektje kialakításához 
nyújt útmutatást. Bemutatja azokat az elsődleges 
szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni egy 
pályázat benyújtása előtt, végigvezetve Önt a pályázat 
kidolgozási folyamatának fontos lépésein. Az útmutató 
nem teljes körű, és csak rövid betekintést nyújt az 
EU-s projekt elindításába. Az utolsó fejezetben olyan 
forrásokra való hivatkozásokat talál, amelyek részletesebb 
tájékoztatást adnak az EU-s projektek összeállításáról. 
Ebben az útmutatóban az „EU-s projekt” kifejezés alatt 
olyan projekteket értünk, amelyeket az EU pénzügyi 
támogatásával valósítanak meg. Az EU a pénzügyi 
támogatásokat pályázati kiírások formájában osztja 
szét. A programtól függően ezeket évente egyszer vagy 
többször teszik közzé. Általában az éves munkaprogram 
határozza meg a későbbiekben meghirdetett kiírások 
tematikai prioritásait. Ezek a dokumentumok lehetővé 
teszik a szereplők számára, hogy a pályázati kiírás 
közzététele előtt felkészüljenek a pályázatra. Az EU-s 
finanszírozásra benyújtott pályázat sikere érdekében 
fontos, hogy a pályázati kiírásokról minden érdeklődő 
a lehető leghamarabb információkat szerezzhessen. 
A fejezet végén további részleteket talál a fellelhető 
információs forrásokról.

A) ELŐZETES MEGFONTOLÁSOK
Az EU-s pályázat összeállításának első lépéseként, 
még mielőtt eldöntené jelentkezési szándékát egy 
EU-s projektfinanszírozásra, néhány szempontot előre 
át kell gondolnia. Ezek közé tartozik például annak 
mérlegelése, hogy egyáltalán jogosult-e az EU-s alapok 
igénybe vételére, de ide tartozik a tervezett projekt 
megvalósításának költség-haszon elemzése is.
Egy EU-s projekt megvalósításának általános előfeltételei 
közé tartozik a beavatkozási területen korábban szerzett 
szakértelem, illetve a pénzügyi függetlenség. A projekt 
kiírása további részletes feltételeket tartalmazhat 
a pályázatok pénzügyi és tartalmi részleteivel 
kapcsolatban. A finanszírozás további feltétele az 
érintett szervezet legalább három éves fennállása, 
és az előfinanszírozáshoz szükséges saját források 
garantálása. Azaz egy EU-s projekt megvalósítására nem 
lehet szervezetet alapítani.
Egy EU-s projekt megvalósításának pénzügyi 
ösztönzői nagyban függenek az adott projekt méretétől 
és elszámolható költségeitől - minél nagyobb a 

projekt mérete és időtartama, annál magasabb lesz 
az elszámolható személyi és anyagköltség. Habár a 
szervezetek között elég népszerűek az EU-s projektek, 
nem szabad figyelmen kívül hagyni a meglehetősen 
magas adminisztratív költségeket, amelyek gyakran 
további személyzeti költségekkel is járhatnak. Ezen 
felül számolni kell azzal is, hogy a kifizetés késedelme 
esetén a szervezet saját erőforrások felhasználásával 
kénytelen áthidalni a késedelem időszakát. A pályázat 
tervezésének egy másik - gyakran alábecsült - fontos 
szempontja a megfelelő program kiválasztása. Egyes 
EU-s alapok hasonló tematikájú területeket fednek le, 
és a támogatott tevékenységek átfedik egymást. Ezért 
még a pályázat előzetes tervezésének megkezdése 
előtt fontos tisztázni, hogy a finanszírozási eszköz vajon 
inkább regionális/országos szintű cselekvési programokra 
vonatkozik, vagy európai hozzáadott érték létrehozására 
összpontosít. Elvileg egy projektötlet két különböző pályázat 
elkészítéséhez használható fel. Azonban csak akkor 
van reális esély a sikerre, ha a pályázatot a megfelelő 
program célkitűzéseihez igazítja. A projekt kiválasztásához 
általánosságban jó tanács a specialitás alapelvének 
figyelembe vétele, vagyis annak a programnak kell 
elsőbbséget élveznie, amely specifikusabban kezeli az adott 
témát. Egyes projektek - általában az Európai Bizottság 
által központilag kezelt programok - esetén szükség 
van egy európai partnerszervezet együttműködésére. 
Ugyanakkor a megbízható és hozzáértő partner felkutatása 
sokszor nem egyszerű feladat. Ha szeretné elkerülni, 
hogy órákat töltsön az interneten online keresgéléssel, 
időnként a program hivatalos honlapján is megtalálható a 
lehetséges projektpartnerek felsorolása. A projektpartnerek 
felkutatásának egy másik módja, ha az érdeklődésére 
számot tartó témákban európai konferenciákon vesz részt, 
illetve az újabb közösségi oldalak, mint például a Facebook 
és a LinkedIN használata.

b) A PROJEKTVÁZLATTÓL A PÁLYÁZATIG

Az EU-s projekt összeállításának második lépése a 
projektvázlat. Ez nem lehet hosszabb néhány oldalnál, és 
az alábbi alkategóriákat kell tartalmaznia: projekt címe, 
pályázó/fő partner, célkitűzések, tervezett tevékenységek, 
célcsoport, pénzügyi tervezés, valamint a kapcsolattartási 
cím. A vázlat segít abban, hogy a szerteágazó ötleteket 
pontosítsuk, és arra szolgál, hogy világos formában meg 
lehessen osztani elképzeléseit a potenciális partnerekkel, 
valamint jó szolgálatot tehet abban az esetben is, amikor 
az ügyfélszolgálat tanácsára van szükség.
Magát a pályázati anyagot csak a pályázati kiírás, 
valamint a részvételi feltételek és a kiírás tematikus 
fókuszának alapos átolvasása után érdemes megírni. A 
pályázat előzetes tervezése időigényes feladat, amely 
hetekig lefoglalja azt, aki egymaga foglalkozik ezzel. Ezért 
vagy időben el kell kezdeni a pályázat megírását, vagy 
meg kell fontolni egy csapat bevonását a pályázatírás 
folyamatába.
Természetesen a jelentkezési lap elrendezése különböző 
lehet, de mindig hasonló információkat kérnek, és 
a formanyomtatványon szereplő összes információt 
meg kell adni. A legtöbb EU-s program kihasználja 
az úgynevezett eForm (elektronikus űrlap) kínálta 
lehetőségeket, amely az nyomtatott formátumot kiváltó 
online jelentkezési eszköz.
A pályázat legfontosabb eleme az elvégezni kívánt 
tevékenységek, valamint azok várható eredményeinek 
leírása. A pályázati anyagban nem támogatott 
tevékenységek felvázolása, a túl kevés, illetve a nem 
eléggé innovatív tevékenységek mind-mind a pályázat 
elutasításához vezethetnek. További nagy fontossággal 
bíró elemek a költségvetés és a munkaterv, amelyeknek 
kimerítően tartalmazniuk kell a tevékenységeket és a 
várható eredményeket. 
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Alapvető fontosságú a pályázatok fő kifejezéseinek 
megértése: 

3 A PROJEKT CÉLJA: számszerűsített követelmények 
bemutatása, amelyek alapján a projekt végrehajtását 
sikeresnek lehet tekinteni. A célok között szerepelniük kell 
a teljesített minőségről szóló információknak a tervezett 
időkerethez és költségvetési tervhez viszonyítva.
 3 PROJEKT-TEVÉKENYSÉGEK: a projekt folyamán megvalósított 
jellemző intézkedések, például workshopok, egy könyv 
kiadása vagy egy oktatási program új tananyagának 
kialakítása. Ezek a pályázat központi elemei.
3 VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: a projekt tevékenységeinek eredményei. 
Ezek lehetnek anyagi (útépítés, oktatási anyag, konferencia 
megszervezése) vagy immateriális jellegűek (vezetési 
készségek, tapasztalatcsere, szenzibilizáció).
3  EURÓPAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK: ez alatt általában a nemzetek fölötti 
projekteket értjük, amelyek társadalmi, kulturális, gazdasági 
vagy egyéb előnyt termelnek a lehető legtöbb régiónak. 
Erre a célra a projekt eredményeinek és jó gyakorlatainak 
terjesztése, kommunikálása fontos szerepet játszik.
 3 FENNTARTHATÓSÁG: a fenntarthatóság az EU-s finanszírozás 
alapértéke, amelynek azt kell biztosítani, hogy a projekt 
eredményei annak befejezése után, további finanszírozás 
nélkül is fennmaradjanak.

A strukturált projektfejlesztéshez nagyon hasznos eszköz 
a Logikai keretmátrix, amelyet gyakran Logframe-
ként rövidítünk. Ez a hivatalos eszköz a konzisztens 
pályázathoz szükséges összes elem sematikus ábrázolását 
lehetővé teszi egyetlen mátrixban. Minden cellába adott 
információkat kell megadni, például a projekt elindításának 
indoklását, az eredménymutatókat, a feltevéseket és a 
kockázatokat. A Logframe az EU fejlesztési támogatási 
alapjainak megpályázásánál kötelező, de használata a 
többi pályázatnál is ajánlott. A pályázatot mindenképpen 
a határidő lejárta előtt nyújtsa be, és győződjön meg 
róla, hogy a beadott csomag tartalmazza az összes kért 
dokumentumot.

c)  KÖLTSÉGVETÉS ÉS A KÖLTSÉGEK TÁMOGATHATÓSÁGA

A pénzügyi terv és a költségvetés kiszámítása során az 
EU-s finanszírozás korábban kialakult általános szabályait 
kell figyelembe venni a költségek támogathatóságára 
vonatkozóan.
A projekt előkészítésének költségei általában nem 
támogathatók az EU finanszírozásával. Csak az életen át 
tartó tanulás programjai tartalmazzák a projektpartnerek 
előkészítő megbeszéléseinek finanszírozását.
Egy adott projekt megvalósításával kapcsolatos összes 
költség - például berendezés beszerzése, irodai 
anyagok, létesítmények bérlése, biztosítási költségek és 
kommunikációs költségek - potenciálisan támogathatók 
közvetett projektköltségként. Nem szabad elfelejteni, hogy 
egy tétel beszerzésekor annak értékét a használati időnek 
megfelelően amortizálni kell, és csak a használati időszakra 
eső költséghányad támogatható.
A személyzeti költségeknek tartalmazniuk kell az összes 
kapcsolódó kiadást, vagyis nemcsak a bruttó fizetést, 
hanem a munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulást, 
egyéb adókat és illetékeket, szabadságokat és speciális 
kifizetéseket is. Az önkéntesek munkája semmilyen 
hatással nincs az EU-s társfinanszírozásra. További 
költségfajták, amelyek EU-s finanszírozással fedezhetők: 
utazási költségek, szállás és ellátás napi költségei, valamint 
az alvállalkozók - például a tolmácsolási szolgáltatások 
- költségei. A legtöbb projektfinanszírozás nem fedezi a 
költségek 100%-át, csak bizonyos részét társfinanszírozza. 
A maximális társfinanszírozási hányadot, valamint a 
költségek támogathatóságával kapcsolatos pontosabb 
szabályokat az egyes pályázati kiírások tartalmazzák.

D)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ EU-S PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL

Az uniós pályázati felhívásokat közzétevő legfontosabb 
honlap a Tenders Electronic Daily. Ez a honlap információt 
nyújt az összes európai uniós beszerzési dokumentumról, 
naponta frissítik az Európai Unió közbeszerzési 
értesítéseivel, a beszerzésekre pedig ágazatonként, 
országonként és régiónként lehet rákeresni.

 3  http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do 

Emellett a programok hivatalos honlapjai és a felelős 
Főigazgatóság honlapja is tesz közzé információkat a 
tervezett, folyamatban lévő és lezárt szerződésekről. 
A Bizottságnak egy központi honlapja van, amely 
tartalmazza a különböző témakörök linkjeinek listáját:

 3  http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_hu.htm

Egy másik módja annak, hogy naprakész maradjon a 
pályázati felhívások közzétételével kapcsolatban, ha 
feliratkozik annak az intézménynek a hírlevelére, amely az 
érdeklődési körébe tartozik. Ezen kívül számos magáncég 
kínál szakmai tájékoztatási szolgáltatásokat az EU-s 
pályázati felhívásokról.

PARTNERKERESÉSI ESZKÖZÖK
Az Otlas egy online partnerkereső eszköz az ifjúsági 
területen indított nemzetközi projektekhez. A szervezetek 
az Otlas honlapján regisztrálhatják elérhetőségeiket 
és érdeklődési területeiket, valamint projektötleteikhez 
partnerkérelmeket hozhatnak létre.

 3  https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

Az EU finanszírozási programjainak legtöbb honlapja kínál 
partnerkereső eszközöket. Pl. az Oktatásügyi és Kulturális 
Főigazgatóság az oktatás területén futó programjaihoz 
(Erasmus, Comenius stb.) az alábbi partnerkereső 
eszközt kínálja:

 3  http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.
php

LinkedIn EU-s projektek partnerkeresője:
 3  https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner- 

Search-2842114

Facebook partnerkereső az EU-s és a nemzetközi 
projektekhez

 3 https://www.facebook.com/groups/
Partnersearch/?fref=ts
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4) UNIÓS FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK 
     TEMATIKUS TERÜLETEK SZERINT
Ez a fejezet széles körű áttekintést nyújt a 2014-2020 
közötti időszak EU-s alapjairól. Ezeket tematikusan, 
területek szerint rendeztük, így közvetlenül arra a 
fejezetre léphet, amely kapcsolódik a tevékenységi és 
érdeklődési területéhez.
Mindegyik fejezet általános információkkal indul az adott 
EU-s alapról, és felvázolja az Európai Parlament Zöldek/
ESS csoportjának az új programidőszak tárgyalásai során 
elért fontos eredményeit. Emellett röviden bemutatja 
a támogatott tevékenységek körét, a megvalósítási 
módszert, valamint az támogathatóság általános 
feltételeit.

A)  EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)
A 2014-2020 közötti időszakban az EU strukturális alapjait 
és főbb beruházási eszközeit egyetlen szabályozási 
keretrendszerbe, a Közös Rendelkezésekről Szóló 
Rendeletbe gyűjtötték össze. Ez a keretrendszer az Unió 
legnagyobb finanszírozási alapjainak közös szabályait, 
a Kohéziós Politika növekedési és foglalkoztatási 
beruházásait, valamint a mezőgazdasági és halászati 
alapok regionális fejlesztési eszközeit határozza meg az 
alapok koordinációjának javítása, a szinergia növelése, 
valamint az alkalmazás egyszerűsíte érdekében.

I)  KOHÉZIÓS POLITIKA - NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYEKBE     
    TÖRTÉNŐ BERUHÁZÁSOK
Az EU 271 régiójának gazdasági és társadalmi 
helyzete jelentős eltéréseket mutat. Az EU kohéziós 
politikájának fő célkitűzése ezeknek az eltéréseknek a 
csökkentése a munkahelyteremtés, a versenyképesség 
és a fenntartható és befogadó gazdasági növekedés 
támogatásán keresztül. E célok elérése érdekében az 
EU költségvetésének több mint felét, nagyjából 325 
milliárd eurót fektet be az elkövetkező hét év során. 
Ezek a beruházások az európai régiók, polgárok és 
gazdaságok felé irányulnak. Valójában az összes európai 
régió részesül a kohéziós politika finanszírozásából, noha 
a költségvetést az adott régió fejlettségi szintje alapján 
osztják szét. Ezt különböző kategóriák megállapításával 
fejezzük ki: kevésbé fejlett, átmeneti és fejlett régiók. 
A kohéziós politika költségvetésének jelentős részét, 
körülbelül 80%-át az EU legszegényebb 
régióiban fektetik be.

A kohéziós politika három különböző alapból épül fel: 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), 
az Európai Szociális Alapból (ESZA) és a Kohéziós 
Alapból. Ezeken felül az Európai Területi Együttműködést 
(ETC) és az EU területfejlesztési mechanizmusait az 
ESB-alapok finanszírozzák, és ezek az EU kohéziós 
politikájának részei. Az Európai Parlament Zöldek/ESS 
csoportja komoly és aktív szerepet játszott a Bizottsággal 
és a tagállamokkal az EU kohéziós politikájának új 
generációjáról folytatott tárgyalások során. Részvételünk 
biztosította, hogy az Európai Bizottság számos, valóban 
a kohéziós politika „zöldülése” felé vezető reformjavaslata 
megmaradt és meg is erősödött az új rendelkezésekben. 
A partnerségi alapelv a kötelező érvényű magatartási 
kódex által is megerősített kiemelkedő jelentősége 
biztosítja az alapok megvalósításában a regionális és 
helyi partnerek, a társadalmi és gazdasági partnerek, 
valamint a civil társadalom és a civil szervezetek aktív 
részvételét a stratégiai tervezésben és döntéshozatalban 
a finanszírozási programok előkészítése, megvalósítása, 
ellenőrzése és értékelése során. Ezen felül a horizontális 
alapelvekről - úgymint a fenntartható fejlődésről, a 
nemek közötti egyenlőségről és a diszkrimináció-
mentességről - szóló rendelkezésekben előkelő helyen 
szerepelnek központi politikai értékeink a kohéziós politika  
megvalósításában, valamint a finanszírozott projektekben 
regionális és helyi szinten egyaránt. Hajrá!

“A partnerségi alapelv az EU kohéziós politikájának 
demokratikus pillére, és az átláthatóság növelésének 
alapvető eleme. Folyamatos nyomásgyakorlásunknak 
köszönhetően most először jelennek meg minimális 
normák a partnerek bevonására, valamint egy kötelező 
érvényű magatartási kódex a jó demokratikus gyakorlat 
alkalmazása érdekében.” 
//  Elisabeth Schroedter
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(1)  EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)

Az ERFA az EU-s finanszírozás legnagyobb összegű, 
egyszeri alkalommal igénybe vehető forrása. Az ERFA fő 
célja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése 
a fenntartható fejlődés ösztönzése és a regionális 
gazdaságok strukturális korrekciója segítségével.
Azt követően, hogy a beruházások hatékonyságának 
növelése érdekében felmerült az eszközök 
koncentrálásának igénye, az úgynevezett tematikus 
koncentráció, a tagállamok kötelesek az alapok adott 
minimális hányadát négy fő prioritási területbe befektetni: 
kutatás és innováció, információs és kommunikációs 
technológiák, kkv-k versenyképessége és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság.
A minimális hányad a régió kategóriájától függ: a kevésbé 
fejlett régiók minimum 50%-ot allokálnak ezekre a 
területekre, az átmeneti régiók 60%-ot, a fejlettebb régiók 
pedig 80%-ot. Emellett a tagállamoknak beruházásaik 
20%-ával hozzá kell járulniuk az EU éghajlatváltozáshoz 
történő alkalmazkodással és az éghajlatváltozás 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzéseihez.
Ezen felül az ERFA a területi együttműködés 
(határokon átívelő, régiók közötti és nemzeteken 
átívelő együttműködés) területén is felölel különböző 
tevékenységeket, valamint foglalkozik a speciális területi 
jellegzetességekkel (városfejlesztés, közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztés). Ezeket a programokat a 4) A) 
III. és IV. pont alatt vázoljuk fel.
Az Európai Parlament Zöldek/ESS csoportja lényeges 
pozitív irányú változásokat ért el az új finanszírozási 
időszakban, amelyek összességében zöldebb beruházási 
lehetőségekhez és a fenntartható fejlődési koncepciók 
kiemeltebb szerepéhez vezetnek.
Az eddigieknél több pénzt fektetnek be a megújuló 
energia és energiahatékonyság népszerűsítésébe a 
lakásépítési ágazatban. A közlekedési infrastruktúra 
beruházásait egyértelműen csökkenteni kell, és részben 
át kell csoportosítani a fenntartható városi mobilitási 
koncepciók felé. Tagállamonként az ERFA-költségvetés 
minimum 5%-át kell a fenntartható városfejlesztésre 
fordítani, maguk a városok pedig még nagyobb részt 
vállalhatnak ennek megvalósításában.

SPECIÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK  A JASPERS, A JESSICA 
ÉS AZ ELENA INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEKHEZ 

Az EU kohéziós politikája által finanszírozott regionális 
projektek megvalósításánakfontos eszközei az EU 
speciális támogatásieszközei: a JASPERS, a JESSICA 
és az ELENA. Az uniós finanszírozás általában a 
projektköltségeknek csak egy részét fedezi. A fennmaradó 
költségek finanszírozása esetenkéntnehézséget jelenthet a 
regionális és a helyi hatóságok számára. Az EUtámogatási 
eszközei ezért a nagyobb projektek, városfejlesztési 
projektek és a fenntarthatóenergia területén végzett 
beruházások előkészítő fázisábankínálnak segítséget.

JASPERS (Az Európai Régiók Projektjeit Támogató 
Közös Program) műszaki segítségnyújtási eszköz, amely 
tanácsokat és segítséget nyújt a nagyobb projektek 
előkészítése során abban a tizenkét EU-tagállamban, 
amelyek 2004-ben és 2007-ben csatlakoztak az EU-
hoz. A JASPERS támogatás a nagyobb infrastrukturális 
- pl. vasúttal, vízzel, hulladékkal, energiával és városi 
közlekedéssel kapcsolatos - projektekre irányul, amelyek 
beruházási értéke összesen minimum 50 millió euró.
További információk: 3 http://www.eib.org/products/jaspers/
index.htm?lang=en

JESSICA (A Fenntartható Városfejlesztési Beruházásokat 
Támogató Közös Európai Kezdeményezés) egy olyan 
EU-s kezdeményezés, amelynek célja az összes 
régió támogatása a fenntartható városfejlesztési 
stratégiák kialakításában és a városfejlesztési projektek 
megvalósításában (megújuló) pénzügyi eszközök 
segítségével. További információk: 
 3 http://www.eib.org/products/jessica/index.htm

ELENA (A Fenntartható Városfejlesztési Beruházásokat 
Támogató Közös Európai Kezdeményezés) egy olyan 
EU-s kezdeményezés, amelynek célja az összes 
régió támogatása a fenntartható városfejlesztési 
stratégiák kialakításában és a városfejlesztési projektek 
megvalósításában (megújuló) pénzügyi eszközök 
segítségével.
További információk: 3 http://www.eib.org/products/elena/
index.htm

“Az EU regionális politikájának célja a területi 
egyenlőtlenségek megszüntetése Európában, valamint 
a helyi és fenntartható fejlődés támogatása. Az új ERFA 
kevesebbet ruház be a nagyszabású haszontalan 
projektekbe vagy multinacionális vállalatokba, viszont 
többet áldoz az energiaszektor átalakírására, a szociális 
és szolidáris gazdaságra, a kkv-kra és a kisléptékű 
infrastruktúrák kiépítésére. A fenntartható beruházások 
képesek leginkább demonstrálni az EU-n belüli 
szolidaritást.” //  Karima Delli
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TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:

Az ERFA tematikus célkitűzései számos olyan területet 
érintenek, amelyeknek projektjei és tevékenységei 
finanszírozhatók:

 3  kutatás és innováció (pl. kutatási infrastruktúra, üzleti 
beruházások kutatásának és innovációjának támogatása, 
szociális és öko-innovációk, klaszterfejlesztés)

 3  IKT (információs és kommunikációs technológia, pl. 
szélessávú infrastruktúra kiterjesztése, IKT-termékek 
kifejlesztése, e-kormányzás, e-tanulás, e-befogadás, 
e-kultúra, online egészségügy)

 3  kkv-k versenyképessége (pl. a vállalkozó szellem és az 
új ötletek gazdasági kiaknázásának támogatása)

 3  alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság (pl. 
vállalkozások, állami infrastruktúra és a lakásépítési 
ágazat energiahatékonyságának és megújuló 
energiahasználatának támogatása, intelligens 
energiakezelés, alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
stratégiák támogatása mindenfajta területen, fenntartható 
városi mobilitás)

 3  alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz és 
kockázatkezelés (pl. az éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás beruházásai, ideértve az ökoszisztéma-
alapú megközelítéseket, a katasztrófákkal szembeni 
ellenállást biztosító beruházásokat)

 3  környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság (pl. 
hulladék- és vízgazdálkodási ágazat beruházásai, 
természeti és kulturális örökség védelme, biodiverzitás 
(Natura 2000), zöld infrastruktúra és városi környezet, 
ökoszisztéma-szolgáltatások támogatása, öko-innovációk 
és erőforráshatékony gazdaság)

 3  fenntartható közlekedés (pl. TEN-T, regionális 
mobilitás, környezetbarát - többek között alacsony 
zajkibocsátású - és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedési rendszerek fejlesztése és javítása, 
vasúti rendszerek zajcsökkentési intézkedésekkel, 
okoshálózatok)

 3  foglalkoztatás, szociális és oktatási infrastruktúra

 3  társadalmi részvétel és diszkriminációellenesség (pl. 
a rászoruló közösségek fizikai, gazdasági és társadalmi 
regenerációjának támogatása a városi és vidéki 
területeken, közösségi alapú vállalkozások támogatása, 
beruházások a közösségi szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiák területén) 

 3  állami hatóságok és érintettek intézményi kapacitása

 3 Minden régió (tagállam) egyetért a Bizottsággal az 
alapok alkalmazásához köthető operatív programokkal 
kapcsolatban. Ezek a dokumentumok jelenleg (2014 
januárjában) előkészítés alatt állnak, és részletesebb 
információkat adnak majd a beruházási prioritásokról, 
a finanszírozott tevékenységekről és a régiók 
célcsoportjairól.

ALKALMAZÁS:
Az ERFA megosztott kezelésű alap, ami azt jelenti, 
hogy tagállamtól függően a kijelölt kezelő hatóság az 
ERFA alkalmazását, illetve a projektek kiválasztását 
regionális vagy nemzeti szinten végzi. A Bizottság csak a 
végrehajtást felügyeli.
Az ERFA a hozzájárulást gyakran támogatás formájában 
nyújtja, amelyet az adott projekt társfinanszírozására 
ítélnek oda, általában pályázati felhíváson keresztül. A 
pályázati felhívásokat a kezelő hatóság szervezi, ezeket a 
helyi nyelven teszik közzé. Ezenkívül az ERFA-támogatás 
pénzügyi eszközökön keresztül is rendelkezésre 
bocsátható, például közvetett finanszírozás közvetítő 
szervezeten keresztül érkező kölcsön, kockázati tőke, 
kezdőtőke stb. formájában.
Az ERFA-alapok megvalósításával kapcsolatban 
pontosabb információk az adott régió regionális vagy 
nemzeti kezelő hatóságának honlapján érhetők el. Itt 
további információk találhatók arról, hogy vannak-e 
a munkaterületének megfelelő ERFA-alapok, mi a 
folyamatban lévő és jövőbeli pályázati felhívások 
határideje, valamint példákat is bemutatnak az egyes 
projektekre.

JOGOSULTSÁG:

Általánosságban a szereplők széles köre jogosult ERFA-
finanszírozásra:

 3  helyi, regionális és nemzeti hatóságok és 
adminisztratív szervek 

 3 szociális, kulturális és oktatási intézmények,

 3  civil szervezetek

 3  vállalatok, kkv-k, beleértve a mikrovállalkozásokat és a

 3 közösségi gazdálkodáshoz köthető vállalkozásokat és 
azok szövetségeit is

 3 A jogosultságra vonatkozó kritériumokat a kezelő 
hatóság által közzétett pályázati felhívásban határozzák 
meg pontosan.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
AZ ERFA hivatalos honlapja:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_hu.cfm

Az ERFA kezelő hatóságainak listája az országodban 
vagy régiódban:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_hu.cfm?pay=108&list=no

Az ERFA összes operatív programjának keresőmotorja:
 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/

in- dex_hu.cfm 
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(2)  EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)

 3 Az ESZA az EU szociális és munkaerőpiaci politikájának 
megvalósítása érdekében létrehozott központi eszköz. Az unió 
a humán tőkébe törtébő befektetésekkel a szegénységet, a 
tisztességes munkát és a befogadást célzó helyi, regionális 
és nemzeti projektek érdekében dolgozik Európa-szerte. 
A 2014-2020 közötti új finanszírozási időszakban az ESZA 
négy fő célra vehető igénybe: a tisztességes munkavégzés 
biztosítására, a társadalmi részvétel támogatására, a magasabb 
színvonalú képzések és az oktatás támogatására, valamint a 
közigazgatás minőségének javítására. A Zöldek/ESS csoportnak 
az ESZA beruházások felhasznális körének szélesítése 
érdekében végzett politikai munkája sikeresnek bizonyult: 
az ESZA fókusza a 2014-2020 közötti időszakban eltolódik 
a tisztán foglalkoztatással kapcsolatos finanszírozásoktól 
az átfogóbb projekttámogatások felé, amelyek nagyobb 
figyelmet szentelnek a szegénység és a kirekesztés elleni 
harcnak, valamint a diszkriminációellenes intézkedéseknek. 
Ezen kívül sikeresen kampányoltunk az egyszerűsített 
finanszírozási eljárások mellett, megkönnyítve ezáltal a kis 
civil szervezeteknek a pályázatokhoz való hozzáférését. 
Sikeres kampánytevékenységünk eredménye az is, hogy a 
menedékjogot kérőket és a menekülteket bevonják az ESZA-
finanszírozások hatókörébe. „Emberekbe fektessünk be, ne 
autópályákba” című kampányunk kezd beérni, ezáltal az összes 
strukturális alap közül az ESZA részaránya magasabb lesz, mint 
az előző időszakban.

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Az ESZA tevékenysége négy fő cselekvési területet foglal 
magába:

 3  A „fenntartható és minőségi foglakoztatás, valamint a 
munkahelyi mobilitás támogatása” tematikus célkitűzés az 
alábbi tevékenységekkel kapcsolatban végez beruházásokat: 
munkához való hozzájutás támogatása, tisztességes munka, 
fenntartható munkaerőpiaci integráció, önfoglalkoztatás és 
vállalkozó szellem, férfiak és nők közötti egyenlőség, aktív és 
egészséges időskor, valamint a munkaerőpiaci intézmények 
modernizációja.

 3  A „társadalmi részvétel támogatása, a szegénység és 
diszkrimináció minden válfaja elleni harc” tematikus célkitűzés 
az alábbi tevékenységekkel kapcsolatban végez beruházásokat: 
aktív beilleszkedés támogatása, a társadalom szélére 
sodródott közösségek társadalmi-gazdasági integrációja, 
harc a diszkrimináció minden formája ellen, a jobb minőségű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a közösségi vállalkozó 
szellem és a közösségi szinten irányított helyi fejlesztési 
stratégiák.

 3  Az „oktatási, képzési és szakképzési beruházások a 
szaktudás és az életen át tartó tanulás érdekében” tematikus 
célkitűzés az alábbi tevékenységekkel kapcsolatban végez 
beruházásokat: egyenlő hozzáférés a minőségi oktatáshoz, 
a felsőoktatás és az azzal egyenértékű egyéb oktatási 
formák minőségének javítása és elérhetősége, az egyenlő 
hozzáférés javítása az életen át tartó tanulási lehetőségekhez 
minden korcsoport számára, valamint az oktatási és képzési 
rendszerek munkaerőpiaci jelentőségének növelése. Először 
fordul elő, hogy a program minden korcsoport oktatását 
figyelembe veszi, az óvodától az időskorig bezárólag.

 3  Az „állami hatóságok és az érintettek intézményi 
kapacitásainak javítása, valamint hatékony közigazgatás” 
tematikus célkitűzés beruházásai a szegényebb tagállamok 
egy adott csoportját célozzák meg, amelyeknek támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy maximálisan ki tudják használni az 
ESZA nyújtotta lehetőségeket. Olyan intézkedések tartoznak 
ide, mint a közigazgatás és további érintettek - például az 
oktatás, diszkriminációellenesség, életen át tartó tanulás, 
integráció és szegénység területén működő szervezetek 
- kapacitásának növelése. Ha bővebb információkra van 
szüksége az adott tagállam vagy régió ESZA-prioritásairól, 
olvassa el az ESZA adott régióra vagy országra vonatkozó 
operatív programjait, vagy lépjen kapcsolatba a megfelelő 
kezelő hatósággal.

ALKALMAZÁS:
Az ERFA-hoz hasonlóan az ESZA kezelése is megosztott. 
Ez azt jelenti, hogy az adott tagállamtól függően, az ESZA-t 
egy kezelő hatóság bírálja el nemzeti vagy regionális szinten. 
Az Európai Bizottság csupán felügyeli az alkalmazást.
Az ESZA szétosztása főként projekttámogatásokon keresztül 
történik, amelyeket a felelős kezelő hatóság által szervezett 
pályázati felhívások alapján ítélnek oda. Az ESZA támogatása 
másfajta finanszírozású is lehet, pl. közvetítő szervezeteken 
keresztül biztosított közvetett finanszírozás. Ennek a 
kölcsönformának vagy kezdő finanszírozásnak a célja az 
új, közösségi alapú üzletek támogatása, hogy fejlődjenek 
és befektetőket találjanak a tevékenységükhöz. Az ESZA 
alapok megvalósításával kapcsolatban pontosabb információk 
az adott régió regionális vagy nemzeti kezelő hatóságának 
honlapján érhetők el. Itt további információkat találhat 
arról, hogy vannak-e elérhető alapok, továbbá, hogy mi a 
folyamatban lévő és jövőbeli pályázati felhívások határideje. 

Ezen kívül mintaprojekteket is megtekinthet, és informálódhat 
azzal kapcsolatban is, hogy az  Önt érdeklő projektekre mikor 
várható az ESZA pályázati kiírása.

JOGOSULTSÁG:
Számos testület és szervezet jogosult ESZA-támogatásokra:

 3  Társadalmi, kulturális és oktatási szervezetek

 3  Munkavállalói és munkáltatói szervezetek, valamint a 
képzést, munkavállalói támogatást, munkaerőpiaci támogatást 
nyújtó szervezetek.

 3  Civil (NGO-k) és egyéb jótékonysági szervezetek

 3  Közigazgatási és önkormányzati intézmények

 3  Vállalatok és szövetségek 

A jogosultságra vonatkozó kritériumokat a pályázati 
felhívásban határozzák meg pontosan.a)
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“Elértük, hogy az ESZA a szegénység csökkentését célzó 
intézkedések széles körét támogassa. Az ESZA már nemcsak 
a közvetlen munkaerőpiaci integrációra fókuszál, hanem az 
esélyegyenlőségre és a társadalmi részvétel szélesítésére is.“                   
//  Elisabeth Schroedter
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Az ESZA hivatalos honlapja:
 3  http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=hu

Információk az ESZA tevékenységéről az országodban 
vagy régiódban:

 3  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=hu

ESZA-prioritások adatbázisa:
 3  http://ec.europa.eu/social/esf_projects_117/search.cfm

(A) IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK)
Az IFK a fiatalok fenntartható munkaerőpiaci integrációja 
érdekében végzett tevékenységek támogatásával veszi fel 
a harcot a fiatalok munkanélküliségével szemben. Ez az 
eszköz kifejezetten azokat a régiókat célozza meg, ahol a 
legmagasabb a fiatal munkanélküliek aránya, alkalmazása 
pedig az ESZA (lásd fent) részeként történik, de eltérő 
jogosultsági feltételekkel.
Az Európai Parlament Zöldek/ESS csoportja 
fáradhatatlanul szót emelt azoknak a tagállamoknak 
és régióknak az EU-támogatása mellett, amelyeket a 
legsúlyosabban érint a fiatalok munkanélküliségének 
meredek emelkedése. Tulajdonképpen már a 2009-es 
fiatalokról szóló jelentésben kértük, hogy rendeljenek 
EU-s finanszírozást a fiatalok munkanélküliségével 
kapcsolatos kérdésekhez, ami végre megvalósult: az 
Európai Szociális Alapból 3 milliárd eurót, a fiatalok 
munkanélküliségéhez rendelt külön költségvetési 
tételben pedig további 3 milliárd eurót ítéltek oda. Az IFK 
megvalósításáról szóló tárgyalások során ragaszkodtunk 
az ESZA-n keresztül történő célzott és integrált 
finanszírozáshoz, valamint ahhoz, hogy ne egyszerűen a 
munkaerőpiacra összpontosítsunk, hanem egyértelműen 
a legrászorultabb fiatalokra.

Költségvetés: 6 milliárd euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Mindegyik projektnek a közvetlen célja a fiatalok 
helyzetének javítása. Különös tekintettel azokra, akik 
nem vesznek részt oktatási, képzési vagy foglalkoztatási 
programokban, ideértve a társadalmi kirekesztettség 
veszélyével szembenéző, illetve a társadalom szélére 
sodródott közösségekben élő fiatalokat. A támogatott 
tevékenységek ezen fiatalok munkaerőpiaci kilátásainak 
javítását, valamint képzéshez és oktatáshoz való 
hozzáférésük növelését célozzák meg. 

Ezen kívül a finanszírozott tevékenységek között 
biztosítani kell az iskolát korán befejezők támogatását, 
előmozdítva társadalmi részvételük növelését. Az IFK 
tevékenységeinek részletes bemutatása a támogatásra 
jogosult tagállamok vagy régiók ESZA operatív 
programjaiban olvasható.

ALKALMAZÁS:
Az IFK-t az ESZA programjába integrálták, vagyis minden 
támogatásra jogosult tagállamnak és régiónak egy 
operatív programban kell rögzítenie az IFK pályázatok 
előkészületeivel kapcsolatos elképzeléseket, melyet jóvá 
kell hagyatni a Bizottsággal.

JOGOSULTSÁG:
Az alábbi régiók támogathatók IFK-finanszírozással:

 3  NUTS* 2. szintű régiók, ahol a fiatal munkanélküliek 
aránya a 15 és 24 év közötti fiatalok körében 2012-ben 
meghaladta a 25%-ot,

 3  NUTS* 2. szintű régiók, ahol a fiatal munkanélküliek 
aránya meghaladja a 20%-ot olyan tagállamokban, ahol 
a fiatalok munkanélküliségi rátája 2012-ben több mint 
30%-kal nőtt,

Az IFK haszonélvezői olyan 25 évnél fiatalabb 
személyek lehetnek, akik nem vesznek részt oktatásban, 
képzésben, illetve nem foglalkoztatottak, a támogatásra 
jogosult régióban tartózkodási hellyel rendelkeznek, 
inaktívak vagy munkanélküliek, ideértve a hosszú távú 
munkanélküliséget is, akár regisztrált munkakeresők, akár 
nem. Önkéntes alapon dönthetnek úgy a tagállamok, hogy 
kiterjesztik a célcsoportot a 30 év alattiakra is.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Az ESZA hivatalos honlapja a fiatalokat célzó 
tevékenységekről:

 3  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=hu

Tudj meg többet a Zöldek/ESS csoport követeléseiről és 
kezdeményezéseiről az Ifjúsági Foglalkoztatásra és az 
ehhez kapcsolódó kérdésekre vonatkozóan:

 3  http://www.reclaimyourfuture.eu

a)
  E

SB
-A

LA
PO

K

“A fiatalok magas munkanélküliségi rátája teljesen 
elfogadhatatlan - a társadalmi kohézió és az EU jövője 
szempontjából egyaránt. Mi voltunk az elsők, akik 
követelték a fiatalok foglalkoztatásához előirányzott 
finanszírozást, valamint az EU lényegi reagálását a 
fiatalok részére történő munkahelyteremtéssel. Végül 
elfogadták az Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezést, 6 
milliárd euró eurós költségvetéssel. Tudjuk, hogy ez nem 
elég, és ambiciózusabb lépéseket kell tenni a fiatalok 
munkanélkülisége, valamint az Európai Unión belül 
fennálló egyenlőtlenségek megfelelő kezelése érdekében, 
különösen Spanyolországban, Görögországban és 
Portugáliában. Nekünk, Zöldeknek az uniós ifjúságügyi 
politika hosszú távú és folyamatos befektetést jelent a 
fiatalok minőségi munkájába, oktatásába és képzésébe.”  
//  Raül Romeva i Rueda

* A Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS) az Európai 
Unió által kidolgozott statisztikai szabvány az EU-tagállamok kisebb 
közigazgatási egységeire való hivatkozás megkönnyítése érdekében. A 
NUTS-rendszer három NUTS-szint hierarchiájából áll, amelyek általában, 
de nem minden esetben  megfelelnek a tagállamok közigazgatási 
struktúrájának.
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(3)  KOHÉZIÓS ALAP

A Kohéziós Alap fontos szerepet játszik a tagállamok közötti 
fejlettségi különbségek csökkentésében. A legkevésbé fejlett 
- többségükben 2004-ben, 2007-ben és 2013-ban csatlakozott 
- EU-tagállamokat támogatja fontos közlekedési infrastrukturális 
projektek finanszírozásával, valamint a környezetvédelmi 
szabványoknak való megfelelés előmozdításával. A Kohéziós 
Alapra ugyanazok a programozási, kezelési és ellenőrzési 
szabályok vonatkoznak, mint az ERFA-ra és az ESZA-ra.
A Kohéziós Alap fontos eleme a környezetvédelmet és 
az éghajlatváltozással szembeni ellenállást támogató új 
finanszírozási lehetőségek megjelenése: a lakások megújuló 
energiaforrásaival és energiahatékonyságával összefüggő 
projektek finanszírozása, a hatékonyabb környezetvédelem és 
alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, ökoszisztéma alapú 
katasztrófa-megelőzés, a Natura 2000 területek védelme, 
valamint az atomerőművek kizárása a támogatási körből. 
Egy másik pozitív elem az, hogy kötelezővé vált a regionális 
hatóságokkal, a gazdasági és társadalmi partnerekkel, 
valamint a civil társadalommal való konzultáció a tervezés és a 
megvalósítás során, ahogy az is, hogy a fogyatékkal élők jogait 
is figyelembe kell venni a tervezésnél.

Költségvetés: 66 milliárd euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK: A KOHÉZIÓS ALAP 5 KÜLÖNBÖZŐ 
BEFEKTETÉSRE HELYEZI A HANGSÚLYT 

 3  minden ágazatban támogatja az elmozdulást az alacsonyabb 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé,

 3  támogatja az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást, az 
ökoszisztéma alapú kockázatmegelőzést és -kezelést,

 3  megőrzi és védi a környezetet, és támogatja az erőforrások 
hatékony felhasználását,

 3  támogatja a fenntartható közlekedést, valamint a forgalmi 
dugók felszámolását a főbb infrastruktúrális hálózatok esetében

 3  növeli az állami hatóságok és az érintett felek intézményi 
kapacitásait

ALKALMAZÁS:
A Kohéziós Alapot nemzeti szinten alkalmazzák a tagállamok 
megfelelő kezelő hatóságai. A támogatásokat pályázati 
felhívásokon keresztül osztják szét.
 

JOGOSULTSÁG:

 3  Minden olyan tagállam jogosult a Kohéziós Alap 
támogatására, amelynek bruttó nemzeti jövedelme 
kevesebb, mint az EU-s átlag 90%-a. A 2014-2020 közötti 
finanszírozási időszakban ezek az országok: Bulgária, 
Cseh Köztársaság, Horvátország, Észtország, Ciprus 
(phasing-out, vagyis jogosultságot elvesztő régió), 
Lettország, Litvánia, Görögország, Magyarország, Málta, 
Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia és 
Szlovákia.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A Kohéziós Alap hivatalos honlapja:

 3 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/
index_hu.cfm

II)   VIDÉK- ÉS TENGERPARTFEJLESZTÉS
(1)   EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP (EMVA)
Az EMVA az EU fő eszköze a vidéken és a mezőgazdasági 
ágazatban végzett beruházások területén. A vidéki 
területeken nagyon sokféle tevékenységet finanszíroz, 
amelyeknek célja a fenntartható gazdasági fejlődés 
támogatása, a szociális és környezeti jóllét, valamint az 
éghajlattal kapcsolatos tevékenységek előmozdítása. 
A Zöldek/ESS csoportnak sikerült megőriznie a 
környezetvédelmi szempontból fenntartható projektek 
kritikus fontosságú beruházásait a Vidékfejlesztési Alapban. 
Minden országban és régióban a finanszírozás 30%-át 
zöld programokhoz kell rendelni, például az agrár-
környezetvédelmi sémák és a biogazdálkodás területén. 
Nagyobb lesz azoknak a beruházásoknak a támogatási 
aránya, amelyek az éghajlatváltozást ellensúlyozzák és 
a biodiverzitást támogatják, továbbá külön támogatás 
adható a rövid élelmiszerellátási láncok és a helyi piacok 
fejlesztésére.

Költségvetés: 85 milliárd euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Az EMVA az alábbi 6 elsőbbséget élvező területen végez 
beruházásokat:

 3  tudásátadás és innováció a mezőgazdaságban, 
erdészetben és a vidéki területeken (pl. tudásbázis 
fejlesztése a vidéki területeken, kutatás és innováció a 
környezet jobb kezeléséért, egész életen át tartó tanulás és 
szakképzés a mezőgazdasági és erdészeti ágazatokban),

 3  a gazdálkodás életképességének és 
versenyképességének javítása, innovatív gazdálkodási 
technológiák és az erdők fenntartható kezelésének 
támogatása (pl. gazdálkodások átszervezésének 
megkönnyítése, modernizáció és mezőgazdasági 
diverzifikáció, generációs megújulás és megfelelően 
képzett gazdálkodók belépésének elősegítése),

 3  élelmiszerellátási láncok szervezeteinek támogatása (pl. 
mezőgazdasági termékek feldolgozása és marketingje, az 
állatok jóléte, és kockázatkezelés a mezőgazdaságban),

 3 a mezőgazdasághoz és az erdőgazdasághoz kapcsolódó 
ökoszisztémák visszaállítása, megőrzése és javítása (pl.: 
biodiverzitás visszaállítása, megőrzése és javítása, ideértve 
a Natura 2000 területeket, a víz- és talajkezelés javítását),

 3 erőforrás-hatékonyság támogatása és az áttolódás 
előmozdítása. 

“Sikerült az Alapot zöldebbé tennünk. Nagyon fontos 
azonban, hogy a civil társadalom, a helyi és a regionális 
hatóságok az EU-s eszközöket arra használják, 
hogy valóban zöld irányelveket valósítsanak meg. 
Az EU-s alapok hatékonyabban használhatók fel 
alulról felfelé haladó megközelítéssel. Ezért az alapok 
decentralizációjának politikáját át kellene ültetni a 
gyakorlatba, és a tagállamoknak több hatalommal és 
erőforrással kellene felruháznia a helyi szereplőket!”                         
//  Nikos Chrysogelos
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ALKALMAZÁS: 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és éghajlatnak ellenálló 
gazdaság felé a mezőgazdaságban, élelmiszer- és erdészeti 
ágazatokban (pl. hatékony víz- és energiahasználat, 
megújuló energiaforrások, melléktermékek, hulladékok 
és egyéb nem-élelmiszer jellegű nyersanyagok 
maradékainak beszállítása és használata, üvegház-
hatású gázok és az ammónia-kibocsátás csökkentése, 
szénmegőrzés és megkötés, társadalmi részvétel, 
szegénység visszaszorítása és gazdasági fejlődés (pl. 
diverzifikáció, kisvállalkozások létrehozása és fejlesztése, 
munkahelyteremtés, akadálymentesítés, információs és 
kommunikációstechnológiák használata és minősége, 
elsődleges gyártók versenyképessége).
Ezeket az intervenciós területeket és cselekvésfajtákat az 
egyes tagállamok vagy régiók határozzák meg részletesen 
a vidékfejlesztési programjaikban. A tagállamok ezen 
túlmenően a megvalósítási stratégiájuk részeként tematikus 
alprogramokat alakíthatnak ki, amelyek a fiatal gazdálkodók, 
a családi gazdálkodások, a hegyvidéki területek, a rövid 
ellátási láncok támogatása, a nők helyzetének javítása 
vidéken, az éghajlatváltozás enyhítése, valamint az 
alkalmazkodás és biodiverzitás területén foglalkozhatnak 
jobban körülhatárolt tevékenységekkel.
Az EMVA egy másik fontos eleme a LEADER-program, 
amely a helyi fejlesztési kezdeményezések kialakításának 
eszköze. A LEADER a „Liaison EntreActions de 
Développement de l’ÉconomieRurale” rövidítése, amelynek 
jelentése: „kapcsolatok a vidék gazdasága és a fejlesztési 
tevékenységek között”. Az előző finanszírozási időszakban a 
LEADER sikeres eszköznek bizonyult a helyi érintetteknek a 
helyi fejlesztési stratégiák kialakításába és megvalósításába 
történő bevonására. Az új, 2014 és 2020 közötti 
finanszírozási időszakban a LEADER továbbra is az EMVA 
által finanszírozott vidékfejlesztési programok kötelező része 
marad. Ezen felül az ESZA-alapok (ERFA, ESA, ETHA) 
esetében is van lehetőség a közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztési kezdeményezésekbe (CLLD) történő befektetésre. 
A CLLD új helyi fejlesztési mechanizmusáról információk 
az alábbiakban, a területfejlesztésről szóló fejezetben 
olvashatók. Az EMVA megosztott kezelésű alap, ami azt 
jelenti, hogy tagállamtól függően a kijelölt kezelő hatóság az 
EMVA megvalósítását regionális vagy nemzeti szinten végzi. 
A Bizottság csak a megvalósítást felügyeli, és hozzájárulását 
adja a nemzeti és regionális megvalósítási stratégiákhoz - 
azaz az operatív programokhoz.

Az EMVA-támogatások szétosztása projekttámogatásokon 
keresztül történik, amelyeket pályázati felhívások alapján 
ítélnek oda. Az EMVA-támogatásban a maximális 
társfinanszírozási arány:

 3   a támogatható közkiadások 85%-a a kevésbé fejlett 
régiókban, a legtávolabbi régiókban és a kisebb égei-
tengeri szigeteken.

 3  a támogatható közkiadások 50%-a a többi régióban.

A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy 10%-kal 
növeljék a társfinanszírozás arányát az éghajlattal és a 
biodiverzitással kapcsolatos beruházásokban.
JOGOSULTSÁG:
Általánosságban számos szereplő veheti igénybe az 
ERFA-finanszírozási eszközeit:

 3  települési intézmények és igazgatási szervek

 3  társadalmi, kulturális és oktatási intézmények,

 3  civil szervezetek

 3  vállalatok, kkv-k és szövetségek

A jogosultságra vonatkozó kritériumokat a kezelő hatóság 
által közzétett pályázati felhívásban határozzák meg 
pontosan.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A nemzeti mezőgazdasági minisztériumok listája itt 
található:

 3  http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat az EMVA-ról szóló 
információk atadásáért felel, illetve a helyi érintetteket 
igyekszik bevonni a programok megvalósításába, és 
támogatja a helyi akciócsoportokat:

 3  http://enrd.ec.europa.eu/en/home-page_hu.cfm

(2)  EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA)
Az ETHA igyekszik elősegíteni az EU halászatának 
fenntarthatóbbá tételét, támogatja a tengerparti 
közösségek gazdaságának diverzifikációját, és 
pénzügyi támogatást nyújt a tisztességes munkahelyek 
kialakításának, valamint az életminőség javításának 
területein.

Költségvetés: 6,4 milliárd euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
A beruházások központi területe a halászatok 
fenntarthatóvá tétele, az akvakultúrával kapcsolatos 
tevékenységek fejlesztése, a halászati tevékenységet 
végzők ellenőrzése, az adatgyűjtés, a szélsőségesen 
perifériára szorult régiók megsegítése, a tárolás, valamint 
a megosztott irányítású integrált tengerészeti szakpolitika.
A halászati alapok egy másik fontos eleme a halászok 
helyi akciócsoportjainak (FLAG-ok) támogatása volt 
az előző időszakban, ami tulajdonképpen a halászati 
szereplők és az egyéb helyi, magán és állami érintettek 
közötti partnerséget jelentette. A FLAG-ok olyan alulról 
felfelé haladó stratégiákat alkotnak és alkalmaznak a 
tengerparti közösségekben, amelyek megfelelnek az 
adott terület kihívásainak, és támogatják a fenntartható 
fejlődést. A 2014-2020 közötti időszakban ez az eszköz 
továbbra is rendelkezésre áll a közösségi szinten irányított 
helyi fejlesztési (CLLD) mechanizmuson belül. A CLLD-ről 
további információk az alábbiakban, a területfejlesztésről 
szóló fejezetben olvashatók. A)
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“Sikerült megőriznünk a környezetvédelmi 
szempontból fenntartható, kritikus fontossággal bíró 
projektek beruházásait a Vidékfejlesztési Alapban. 
Minden országban és régióban a finanszírozás 
30%-át zöld programokhoz kell rendelni, például az 
agrár-környezetvédelmi tervek és a biogazdálkodás 
területén. Nagyobb lesz azoknak a beruházásoknak a 
támogatási aránya, amelyek az éghajlatváltozás hatásait 
ellensúlyozzák,  miközben támogatják a biodiverzitás 
megőrzését, valamint további támogatás adható a rövid 
élelmiszerellátási láncok és a helyi piacok fejlesztésére.”                             
//  A Zöldek/ESS CSOPORT
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ALKALMAZÁS:

Az alapokat a projektek nemzeti finanszírozás melletti 
társfinanszírozására használják. Minden ország bizonyos 
arányban részesül az ETHA-ból, amelyhez kijelöli a helyi 
kezelő hatóságot, és kialakítja a beruházás prioritásait, 
célcsoportjait és regionális célkitűzéseit felvázoló operatív 
programot.

JOGOSULTSÁG:
Általánosságban a szereplők széles köre veheti igénybe 
az ETHA-finanszírozást, ide tartoznak például:

 3  Települési intézmények és igazgatási szervek 

 3  Szociális, kulturális és oktatási intézmények,

 3  Civil szervezetek

 3  Vállalatok, kkv-k és szövetségek

A jogosultságra vonatkozó kritériumokat a kezelő hatóság 
által közzétett pályázati felhívásban határozzák meg 
pontosan.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Hivatalos honlap:

 3 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_hu.htm

A FARNET (Halászati Területek Hálózata) további 
információkat nyújt a 2014-2020 közötti időszak helyi 
fejlesztési kezdeményezéseiről: 

 3 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/
local-development-2014-2020

III)  ITERÜLETFEJLESZTÉS
 (1)  FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS
A 2014-2020 közötti időszakban a fenntartható 
városfejlesztés az EU Kohéziós Politikájának új 
prioritása. Ez elsősorban a városi területek vagy a városi 
közösségek integrált tevékenységeire összpontosít, több 
lehetőséget adva arra, hogy felelősséggel ruházzák fel a 
városi hatóságokat, és bevezessék a közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztés (CLLD) megközelítését ezeken 
a területeken. Tagállamonként az ERFA erőforrásainak 
legalább 5%-át fordítják az integrált, fenntartható 
városfejlesztés területén megvalósított projektekre. 
Egyéb ESZA-alapokból ezen felül kiegészítő beruházások 
is végezhetők a városfejlesztési koncepciókhoz 
kapcsolódóan

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
A városfejlesztés területén támogatott tevékenységek 
összhangban vannak az ERFA- és ESZA-tevékenységek 
esetében felvázoltakkal. Figyelembe vették, hogy 
minden ágazati beruházásnak területi dimenziója és 
következményei is vannak, ezért ezeket körültekintően, 
olyan integrált megközelítést alkalmazva kell megtervezni, 
amely tekintetbe veszi a városi élet különböző 
aspektusait, így a gazdasági, a környezeti, az éghajlati, a 
kulturális, a demográfiai és a szociális kihívásokat.
A városfejlesztés területén az EU-s finanszírozás új eleme 
az Innovatív Akciók elnevezésű kezdeményezés. Ezeknek 
a projekteknek az a célja, hogy a városokat érintő hosszú 
távú kihívásokra radikálisan új megoldásokat tárjanak 
fel és mutassanak be. Ezek európai léptékű kísérleti 
projektek, demonstrációs projektek vagy új, a városokkal 
kapcsolatos megközelítések lehetnek. A projekteket 
közvetlenül a Bizottság kezeli, kiválasztásuk pedig 
versenyeztetéssel történik. A Bizottság erre a speciális 
módszerre 330 millió eurót különít el. Az Európai Területi 
Együttműködés (ld. a 4) A) IV. fejezetben) keretében 
az URBACT, a városok csere- és tanulási programja 
továbbra is hálózatépítési lehetőségeket kínál a városi 
hatóságoknak a városfejlesztési bevált gyakorlatok 
megosztása és kidolgozása érdekében. Ezen felül a 
Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy használják 
ki a pénzügyi eszközök által nyújtott lehetőségeket 
(például kölcsönöket, garanciákat vagy értékpapírokat) a 
fenntartható városfejlesztési koncepciók megvalósítása 
során. Egyes tagállamok és régiók csatlakoztak a 
kezdeményezéshez, és helyi szinten is városfejlesztési 
alapokat hoznak létre.

ALKALMAZÁS:

Az új szabályozás rendelkezik a megvalósítással 
kapcsolatos felelősség minimális szintjéről, amit a 
kezelő hatóságnak át kell ruháznia a városi hatóságra. 
Az átruházás minimális követelménye a műveletek 
kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatal. Önkéntes 
alapon egyéb felelősségek is átruházhatók, például 
a pénzügyi kezelés és ellenőrzés, a jelentéstétel, a 
monitoring és a kiértékelés. A kezelő hatóságnak és 
a városi hatóságnak meg kell egyeznie az átruházott 
kezelési feladatok köréről.
Ezen felül a CLLD megközelítés is alkalmazható egy 
szélesebb spektrumú városi stratégia elemeként vagy 
alapjaként. A CLLD célja a közösségi kapacitás kiépítése 
és a helyi közösségek ösztönzése arra, hogy integrált, 
alulról felfelé haladó stratégiákat dolgozzanak ki, ezért 
ez nagyon hasznos eszköz lehet a városi területek 
speciális kihívásainak kezeléséhez. Megvalósulhat pl. 
kis, szomszédságalapú, egy-egy kiemelkedő városi 
problémára összpontosító integrált, vagy pedig egy-egy 
célcsoportra fókuszáló tevékenység formájában.

JOGOSULTSÁG:
A fenntartható városfejlesztési projektek megvalósítására 
kiválasztott városi területekkel kapcsolatos alapelvek 
meghatározása a tagállamok felelősségi körébe tartozik. 
Ezért a városfejlesztési beruházásokról további részletes 
leírások az adott ország nemzeti vagy regionális 
beruházási stratégiájában, az úgynevezett partnerségi 
megállapodásokban és az operatív programokban 
olvashatók. Ezekről a dokumentumokról jelenleg még 
folynak a kétoldalú tárgyalások a Bizottság és az egyes 
tagállamok vagy régiók között. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A Városfejlesztésről Szóló Regionális Politikai 
Főigazgatóság hivatalos honlapja:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/
index_hu.cfm
Az EU városi szempontokat is tartalmazó programjainak 
és kezdeményezéseinek teljes listája itt található:

 3   http://ec.europa.eu/regional_policy/urban/portal/
index_en.cfm
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(2)  KÖZÖSSÉGI SZINTEN IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS (CLLD)

Az Európai Bizottság az 1990-es évek eleje óta támogatja 
a helyi fejlesztési kezdeményezések kidolgozását. Ez 
a megközelítés lehetővé tette, hogy a helyi érintettek - 
ideértve a civil társadalmat is - közvetlenül részt vegyenek a 
társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokkal foglalkozó 
helyi stratégiák kidolgozásában. Ez a kezdeményezés 
jelentős hatást gyakorolt a fenntarthatóságra, hozzájárult új 
ötletek kialakításához, és lehetővé tette a helyi közösségek 
számára, hogy saját kezükbe vegyék az irányítást az őket 
érintő kérdésekben. A vidékfejlesztési alap (EMVA) keretei 
között az úgynevezett LEADER-megközelítés lett az 
egyik kiemelkedő példája az érintettek által irányított helyi 
fejlesztési stratégiáknak.
A 2014-2020 közötti új finanszírozási időszakban a 
Bizottság átalakította a helyi fejlesztési kezdeményezéseket, 
és a meglévő eszközöket a Közösségi Szinten Irányított 
Helyi Fejlesztés (CLLD) megközelítésébe integrálta. Ennek 
ösztönöznie és erősítenie kell az integrált megközelítést, 
és lehetővé kell tennie az átfogóbb fejlesztési stratégiák 
különböző európai strukturális és befektetési alapokból 
történő kiegészítő finanszírozását.

A CLLD RÉSZLETESEN:
 3  adott régiók közötti tevékenységekre fókuszáló 

együttműködési módszer, amelyben több helyi szintű 
partner vesz részt.

 3  a helyben társadalmi-gazdasági kötődéssel bíró, 
állami és magánképviselőkből álló akciócsoportok 
vezetik, amelyekben a döntéshozatal szintjén sem állami 
hatóságnak, sem egyetlen érdekeltségi körnek sincs 49%-ot 
meghaladó szavazati joga;

 3  integrált és több ágazatot felölelő, területi alapú helyi 
fejlesztési stratégiákon keresztül valósítják meg;

 3  a helyi igények és lehetőségek figyelembe vételével 
alakítják ki (ideértve az innovatív jellemzőket is).

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:

Az ESZA-alapok a CLLD esetében az előkészítési támogatás 
költségeit fedezik. Ide tartozik a kapacitásépítés, valamint 
a közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégia 
előkészítésével kapcsolatos képzés és a hálózatépítés. Az 
előkészítési támogatásra való jogosultság független attól, 
hogy a helyi akciócsoport által kidolgozott CLLD stratégia 
végül kap-e finanszírozást a megvalósításhoz.
Ezek a költségek az alábbiak lehetnek:

 3  helyi érintettek képzési tevékenysége;

 3  az érintett területről szóló tanulmányok költségei;

 3  a közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégia 
kialakításával kapcsolatos költségek;

 3  adminisztratív költségek, és

 3  kis kísérleti projektek támogatása.

Ha a helyi fejlesztési stratégia megvalósítását támogatták, az 
ESZA-alap támogatása az alábbiakat fedezi:

 3 a CLLD stratégia működésének megvalósítása;

 3 a helyi akciócsoport együttműködési tevékenységének 
előkészítése és megvalósítása;

 3 a közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégia 
megvalósításának kezelésével kapcsolatos üzemeltetési 
költségek;

 3 a közösségi szinten irányított helyi fejlesztési stratégia 
lendületbe hozása az érintettek közötti kapcsolattartás 
elősegítése érdekében.

ALKALMAZÁS:

Egy adott tagállamban a CLLD használatát a tagállam 
és a Bizottság közötti partnerségi megállapodás 
körvonalazza. Ez az ESZA-alapok felhasználásának 
alapvető stratégiai dokumentuma, amelynek egyik 
fejezete adott szubregionális területek területfejlesztési 
megállapodásait körvonalazza. Ezen felül az egyes 
ESZA-alapok vagy elsőbbséget élvező területek 
megvalósítási stratégiáit meghatározó finanszírozási 
programok szintén felvázolják a CLLD felhasználási 
lehetőségeit a beruházások megvalósításához.
Általánosságban a CLLD megvalósítható határokon 
átívelő együttműködési programok keretében is, 
amennyiben a helyi fejlesztési csoport legalább két 
ország képviselőiből áll, és amelyek közül legalább az 
egyik EU-tagállam.

JOGOSULTSÁG:
A LEADER az EMVA-programok kötelező része; a 
CLLD használata sajnos nem kötelező, de választható 
a többi ESZA-alap megvalósítása során. A jogosultság 
ebből adódóan régiónként eltérő lehet, és az adott régió 
operatív programjában lehet utánanézni, vagy közvetlenül 
fel kell venni a kapcsolatot a kezelő hatósággal.

TOVÁBBIINFORMÁCIÓK:
A CLLD-ről általános információkat az Európai 
Vidékfejlesztési Hálózat nyújt:

 3  http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/hu/clld_hu.cfm

A LEADER-kapu a vidéki területek helyi fejlesztési 
kezdeményezéseiről ad tájékoztatást:

 3  http://enrd.ec.europa.eu/leader/hu/leader_hu.cfm

A FARNET (Halászati Területek Hálózata) a halászattal 
foglalkozó helyi akciócsoportokról nyújt információkat:

 3  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/
lo- cal-development-2014-2020

Az URBACT, az európai városfejlesztési szakértők 
hálózata, arról tett közzé tájékoztatást, hogy a CLLD-t 
hogyan kell megvalósítani a városokban:

 3  http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/ur- bact-
news/?entryId=5131
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iv)  EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS (ETC)

Az ETC az ERFA része, ezért általános célkitűzése a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió támogatása. 
Specifikusabb célkitűzései között a területi együttműködés 
ETC által finanszírozott három különböző formája 
különböztethető meg:

 3  határokon átívelő együttműködés,

 3  nemzetek közötti együttműködés,

 3  régiók közötti együttműködés.

A fenntartható turizmus kialakítása, a kulturális és 
természeti örökség védelme olyan tevékenységek, 
amelyek a területi stratégiák keretei között 
foglalkoztatásbarát növekedést eredményeznek. Ez a 
Zöldek/ESS csoport aktív kampányának eredménye. 
Emellett a határokon átívelő együttműködéshez 
hozzáadtuk célkitűzésként a társadalmi részvételt is.

Költségvetés: 8,9 milliárd euró (74% határokon átívelő 
együttműködés, 20% nemzetek közötti együttműködés, 
6% régiók közötti együttműködés)

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Az EMVA többi finanszírozási tevékenységéhez 
hasonlóan, az ETC-programoknak is teljesíteniük kell 
a tematikus koncentráció új követelményét. Az EMVA 
határokon átívelő együttműködésre és nemzetek feletti 
programjaira kiosztott támogatásainak legalább 80%-át 
legfeljebb négy, az alábbiak közül kiválasztott tematikus 
célkitűzésre kell koncentrálni: kutatás és innováció,
IKT, kkv-k versenyképessége, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság, éghajlatváltozáshoz történő 
alkalmazkodás és kockázatkezelés, környezetvédelem 
és erőforrás-hatékonyság, közlekedés, foglalkoztatás, 
társadalmi részvétel és diszkriminációellenesség, oktatás 
és képzés, valamint az állami hatóságok intézményi 
kapacitásainak javítása.
A régiók közötti együttműködés területén a fenti 
tematikus célkitűzések mindegyikét ki lehet választani az 
együttműködési stratégiához. A különböző típusú területi 
együttműködések további, specifikusabb intervenciós 
területei az alábbiak:

HATÁROKON ÁTÍVELŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS:

 3  a fenntartható és minőségi foglalkoztatás támogatása;

 3  a munkaerő mobilitásának támogatása, közös helyi 
foglalkoztatás kialakítása,

 3  kezdeményezések, tájékoztatás és tanácsadási 
szolgáltatások, valamint közös képzés;

 3  társadalmi részvétel növelése, szegénység és 
diszkrimináció elleni harc támogatása;

 3  befektetés az oktatásba, egyéb foglalkozásokba és a 
szakképzésbe,

 3  az állami hatóságok és az érintett felek intézményi 
kapacitásainak javítása, valamint a közigazgatás 
hatékonyabbá tétele.

NEMZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS:
 3 az állami hatóságok és az érintett felek intézményi 

kapacitásainak javítása, valamint hatékonyabb 
közigazgatás a makroregionális és a tengerfenék 
erőforrások kiaknázására épülő stratégiák kialakításával 
és koordinálásával.

RÉGIÓK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÉS AZ 
ÉRINTETT FELEK INTÉZMÉNYI KAPCSOLATAINAK JAVÍTÁSA, VALAMINT 
A HATÉKONYABB KÖZIGAZGATÁS ÉRDEKÉBEN:

 3  a bevált gyakorlatok és a szaktudás terjesztése a 
fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatban, beleértve a 
város-vidék összekapcsolását;

 3  tapasztalatcsere támogatása a területi együttműködési 
programok hatékonyságának növelése érdekében;

 3  a rendelkezésre álló, a döntéshozatalhoz 
nélkülözhetetlen adatok körének növelése a kohéziós 
politika hatékonyságának javítása és a tematikus 
célkitűzések elérése érdekében.

ALKALMAZÁS:
Az ETC-ket a résztvevő tagállamok által összeállított 
együttműködési programok alapján valósítják meg. 
A résztvevők kijelölnek egy kezelő hatóságot, amely 
felelős a program megvalósításáért, valamint a pályázati 
felhívások közzétételéért. A tagállamok az Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulást is kijelölhetik kezelő 
hatóságnak.
Az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) 
együttműködést kínál olyan jogilag elismert szervezetek   
alapításához, amelyek segítségével az állami hatóságok 
közös szolgáltatásokat nyújthatnak. 
Az EGTC tagjai lehetnek tagállamok, regionális vagy helyi 
hatóságok, szövetségek és minden egyéb állami szerv. 
Habár ezeknek az entitásoknak a fő funkciója az EU által 
finanszírozott területi együttműködési programok kezelése 
és megvalósítása, ugyanakkor jogosultak más uniós 
finanszírozás keretében vagy akár finanszírozás nélküli 
tevékenységeket is végezni.A)
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“Az európai területi együttműködés politikája az európai 
integráció szempontjából az egyik leginkább jelképes 
politika. Az Európai Parlament nagy többséggel 
megszavazta megerősítését, és azt, hogy elsőbbséget 
élvezzen. Ezért nagy a csalódottságunk amiatt a pénzügyi 
döntés miatt, ami ahhoz vezet, hogy a tagállamok ezt 
mindössze kiegészítő lehetőségként vehetik figyelembe.” 
//  François Alfonsi
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JOGOSULTSÁG:

Az ETC három különböző típusa három különböző 
területtel foglalkozik:

 3 A határokon átívelő együttműködés a szomszédos 
országok és a tengeri határokkal rendelkező régiók közötti 
integrált regionális fejlesztést támogatja a NUTS* 2. 
szintjén két vagy több tagállam között, vagy legalább egy 
EU-tagállam és egy harmadik világbeli, az Unió határaival 
szomszédos régiók között, legfeljebb 150 km távolságra 
egymástól. 

 3 A nemzetek feletti együttműködés a nagyobb, 
nemzeteken átívelő területekkel foglalkozik, nemzeti, 
regionális és helyi partnerek bevonásával. A NUTS* 
3 régiókat fedi le, és - ahol lehet - figyelembe veszi 
a makroregionális és a tengerfenékkel kapcsolatos 
stratégiákat.

 3 A régiók közötti együttműködés az EU egész területét 
lefedi.

A határokon átívelő és a nemzetek közötti együttműködés 
haszonélvezőinek legalább két résztvevő országból kell 
származniuk, amelyek közül legalább az egyik tagállam. 
A tevékenység megvalósítható egy országban is, 
amennyiben a határokon átívelő vagy nemzetek feletti 
hatásokat és előnyöket azonosítani lehet. A régiók közötti 
együttműködés keretében végrehajtott tevékenységek 
haszonélvezőinek legalább három országból kell 
származniuk, amelyek közül legalább kettő EU-tagállam.
Általánosságban a szereplők széles köre veheti igénybe 
az ERFA-finanszírozási eszközeit:

 3 települési intézmények és igazgatási szervek

 3  társadalmi, kulturális és oktatási intézmények

 3  civil szervezetek

 3  vállalatok, kkv-k és szövetségek

A jogosultságra vonatkozó kritériumokat a kezelő hatóság 
által közzétett együttműködési programokban és a 
pályázati felhívásban határozzák meg pontosan.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Az ETC-programok hivatalos honlapja:
 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/

cooperation/index_en.cfm

A kezelő hatóságok és az ETC-programok listája az 
országodban vagy régiódban:

 3  http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_hu.cfm?pay=108&list=no

A Régiók Bizottsága nyilvántartást vezet az összes létező 
EGTC-ről, és támogatást nyújt ezek megalapításához az 
EGTC-platformon:

 3  https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Platform/
Pages/welcome.aspx

*A Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS) az Európai 
Unió által kidolgozott statisztikai szabvány az EU-tagállamok kisebb 
közigazgatási egységeire való hivatkozás megkönnyítése érdekében. A 
NUTS-rendszer három NUTS-szint hierarchiájából áll, amelyek általában, de 
nem mindig, megfelelnek a tagállamok közigazgatási struktúrájának.

© auremar/Shutterstock 
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b)  FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS POLITIKA

Az EU-tagállamok jelenleg számos kihívással néznek 
szembe: a magas munkanélküliségi ráta, a munkaerő 
csökkenő száma, a növekvő szegénység, a társadalmi 
kirekesztettség és az egyre inkább töredezett munkaerőpiac 
problémájával. A válság rávilágított az európai gazdaságok 
és a nemzeti szociális rendszerek egymásra utaltságára és 
a köztük fennálló szoros kapcsolatokra. Bár a társadalmi-
gazdasági kihívások kezelésének elsődleges felelőssége 
továbbra is a tagállamokra és a régiókra hárul, nyilvánvalóvá 
vált, hogy az EU jelentősen képes hozzájárulni ezek 
megoldásához a politikák összehangolása, a reformigények 
azonosítása, a szociális rendszerek korszerűsítése és az 
európai társadalmakba való befektetés révén. A 2014-
2020-as uniós költségvetésben az EU foglalkoztatási és 
szociális politikája négy pillérből ál, amelyek együttesen 
alkotják az EU 2014-2020-as Foglalkoztatási és Társadalmi 
Integrációs Kezdeményezését: az Európai Szociális Alap 
(lásd a Kohéziós Politikára vonatkozó fenti szakaszt), a 
Foglalkoztatási és Társadalmi Innováció (EaSI) új programja, 
a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai 
Segítségnyújtási Alap (FEAD) és az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap (EGAA).

I)  AZ EU FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS      
    PROGRAMJA (EASI)
Az EaSI egy új ernyőprogram, amely a három meglévő uniós 
programot foglalja magába és terjeszti ki: a Foglalkoztatási 
és Társadalmi Szolidaritási Programot (PROGRESS), 
az Európai Foglalkoztatási Mobilitást (EURES) és a 
Mikrofinanszírozási és Szociális Vállalkozási Eszközt (MF/
SE). Az új elgondolás célja a politikai koherencia, és ezáltal 
az EU-s programok tagállami reformokra gyakorolt hatásának 
növelése a foglalkoztatás és a szociálpolitika területén 
nemzeti, regionális és helyi szinten. A program keretében tett 
befektetések fő célja az innovatív foglalkoztatási és szociális 
politikák kidolgozása, tesztelése és továbbfejlesztése a 
fenntartható növekedés és a munkahelyek támogatása, 
valamint az európai társadalmakon belül meglévő társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Az EaSI 
célja olyan, az ESZA-t kiegészítő eszköz létrehozása, 
amely finanszírozási tevékenységét európai szintű 
projektekre, nem pedig csak kifejezetten regionális és 
nemzeti kihívásokra összpontosítja. Új elem a társadalmi 
innovációs tevékenységek jelentős szerepe a finanszírozási 
tevékenységek terén - évente 1,014 milliárd eurót szánnak 
erre a célra.

(1)  FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSI 
      PROGRAM (PROGRESS)
A PROGRESS elsődleges célja a politikai reform 
előmozdítása az EU-tagállamok jelenlegi társadalmi-
gazdasági kihívásaira adott megoldások kidolgozását, 
tesztelését és bevezetését célzó széles skálájú 
tevékenységek támogatása révén. Ezáltal a program 
hozzájárul az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
és kiemelt kezdeményezéseinek megvalósításához a 
foglalkoztatási és szociális politika területén.
Az Európai Parlamentben a Zöldek/ESS csoport 
kezdeményezései lehetővé tették, hogy a PROGRESS 
programmal kisebb projektek is finanszírozhatóak legyenek, 
és hogy a társadalmi részvétel továbbra is a program 
legfontosabb eleme maradjon.

Költségvetés: 561 millió euró

TÁMOGATOTTTEVÉKENYSÉGEK:
A szociális politika tesztelése és a társadalmi részvétel 
elősegítése, valamint a szegénység csökkentése érdekében 
a PROGRESS a 2014-2020-as időszakban az alábbi 
tevékenységekbe fektet be:

 3  Analitikai tevékenységek (Bizonyítékok gyűjtése; Az uniós 
jog megfelelő és hatékony alkalmazásának biztosítása a 
tagállamokban)

 3  Kölcsönös tanulás, tudatosság és terjesztés (a 
szociális védelemre és a társadalmi részvételre vonatkozó 
szakértői vélemények a különböző uniós tagállamokban; 
a bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréje, az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat (PES) értékelése

 3  A legfontosabb civil szervezetek (NGO-k) és hálózatok 
támogatása

ALKALMAZÁS:
A PROGRESS kezeléséért az Európai Bizottság 
Foglalkoztatási és Szociális Főigazgatósága felel, amely 
az eszközöket ajánlattételi felhívás és pályázati felhívás 
formájában közvetlenül a kedvezményezetteknek juttatja. 
A Bizottság három éves munkaprogramokat ír elő, 
amelyek általános képet adnak a tervezett finanszírozási 
tevékenységekről, a kiválasztási eljárásokról, a földrajzi 
lefedettségről, a célközönségről, valamint irányadó jelleggel 
időkeretet határoznak meg a tevékenységek végrehajtására.
Az egyes intézkedésekre szánható maximális 
társfinanszírozási ráta az elszámolható költségek 80%-a; 
ezt meghaladó pénzügyi támogatás csak kellően indokolt 

kivételes körülmények esetén biztosítható.

JOGOSULTSÁG:
A támogatásokat az EU-tagállamok, az EGT-országok és 
az EFTA-tagállamok szereplői, valamint egyes EU-tagjelölt 
országok és potenciális tagjelölt országok kapják az uniós 
programokban való részvételükre vonatkozó kétoldalú 
megállapodások alapján.

A FINANSZÍROZÁS POTENCIÁLIS KEDVEZMÉNYEZETTJEI:

 3  nemzeti, regionális és helyi hatóságok;
 3  foglalkoztatási szolgálatok;
 3  nemzeti statisztikai irodák;
 3  az uniós jog által előírt szakértői testületek;
 3  társadalmi partnerek;
 3  civil szervezetek (NGO-k);
 3  felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek;
 3  értékelési és hatásvizsgálati szakértők; 
 3  média;

“Az Európai Parlament és a Tanács közötti tárgyalások során a 
Zöldeknek sikerült a programot ismét elsősorban a szegénység 
elleni küzdelem és a társadalmi kísérletezés révén történő 
társadalmi részvétel irányába terelni. Biztosítottuk továbbá, 
hogy a fiatalok helyzete különös figyelmet érdemeljen, 
különösen azokra, akik nem rendelkeznek munkaviszonnyal, és 
sem oktatásban, sem szakmai képzésben nem vesznek részt.”  
//  Karima Delli
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

A PROGRESS hivatalos honlapja:
 3  http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=1082&langId=hu

Az Európai Bizottság pályázati felhívásaival kapcsolatos 
információk a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a 
társadalmi részvétel területén:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=hu

(2)  EURÓPAI FOGLALKOZTATÁSI MOBILITÁS (EURES)
Az EURES egy európai foglalkoztatási mobilitási 
hálózat, amely tájékoztatja az EU-s munkavállalókat és 
álláskeresőket az álláslehetőségekről, és útmutatást nyújt 
a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatosan. A 
több mint 850 EURES-tanácsadóból álló hálózat egész 
Európa területén működik, az álláskeresők számára az 
EURES honlapján 1,5 millió álláshirdetés áll rendelkezésre, 
és évente megközelítőleg 150 000 álláskereső kap 
állásajánlatot az EURES segítségével. Az EURES 
tevékenységei az alábbi három témakörbe sorolhatók:

 3  az álláslehetőségek, a jelentkezések és a kapcsolódó 
információk átláthatósága mind a jelentkezők, mind pedig a 
munkaadók számára

 3   a munkaerő-felvételt és a munkavállalók foglalkoztatását 
elősegítő szolgáltatások fejlesztése;

 3  határokon átnyúló együttműködések.

A rendszer keretében az állami szervek az egyes 
programokban való részvételükért és konkrét projektek 
megvalósításáért kapnak támogatást. A Zöldek/ESS csoport 
számára fontos, hogy az EURES ne csupán álláskereső 
honlap legyen, hanem a határokon átnyúló együttműködés, 
a kapacitásépítés és a méltányos munkához való 
hozzáférés elősegítése továbbra is központi kérdés 
maradjon.

Költségvetés: 165 millió euró
 

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Az alábbi tevékenységeket az EURES Program 
finanszírozza:

 3  az álláslehetőségek és jelentkezések kezelését 
megkönnyítő többnyelvű digitális platform és ennek 
önkiszolgáló eszközei;

 3  a célzott mobilitási programok kidolgozása az 
ajánlattételi felhívásokat követően, az üres álláshelyek 
betöltése céljából azokon a területeken, ahol 
munkaerőpiaci hiányosságokat állapítottak meg, és/
vagy a munkavállalók mobilitás iránti hajlandóságának 
elősegítése ott, ahol egyértelmű gazdasági igény merült 
fel;

 3  a határokon átnyúló EURES-együttműködések 
fejlesztése, különösen a tájékoztatási, tanácsadási, 
foglalkoztatási és munkaerő-felvételi szolgáltatások terén 
a határ menti ingázó munkavállalók számára;

 3  az EURES szereplői közötti kölcsönös tanulás, 
valamint az EURES-tanácsadók továbbképzése, a 
határokon átnyúló együttműködés EURES-tanácsadóit is 
beleértve.

 3  a földrajzi és foglalkozási mobilitás előnyeit, valamint 
az EURES tevékenységeit és szolgáltatásait ismertető 
információs és kommunikációs tevékenységek.

ALKALMAZÁS:
Az EURES tevékenységeit közvetlenül a Bizottság 
irányítja. A Bizottság által elfogadott három évre szóló 
munkaprogram felvázolja a támogatott intézkedéseket, 
ezek földrajzi lefedettségét és célközönségét, valamint 
a finanszírozási tevékenységek végrehajtására 
meghatározott irányadó időkeretet. A támogatás 
igényléséhez a jogosult szervezeteknek pályázati vagy 
ajánlattételi felhívásra kell jelentkezniük. Általános 
szabály, hogy az ajánlattételi felhívásra szánt uniós 
társfinanszírozás nem haladhatja meg az összes 
elszámolható költségek 95%-át.

JOGOSULTSÁG:
A programban minden tagállam, valamint Norvégia, 
Izland, Liechtenstein és Svájc is részt vesz. A 
finanszírozás potenciális kedvezményezettjei:

 3  nemzeti, regionális és helyi hatóságok;

 3  foglalkoztatási szolgálatok;

 3  társadalmi partnerszervezetek és egyéb érdekelt felek;

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
EURES - Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja:

 3  https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁRA:
 3  https://ec.europa.eu/eures/main.

jsp?acro=job&lang=hu&catId=52&parentId=0

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A FRISS DIPLOMÁSOK SZÁMÁRA:
 3  https://ec.europa.eu/eures/main.

jsp?lang=hu&acro=job&catId=7576&parentId=52 EURES 
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“Az új EaSI programmal biztosítottuk, hogy a határon 
átnyúló EURES-együttműködések is kapjanak uniós 
támogatást! Az országhatárokon egyre több mobilis 
munkavállaló igényli az európai munkaerőpiachoz való 
hozzáférést. Európa feladata, hogy tájékoztassa őket a 
jogaikról, és hogy megfelelő eligazítást nyújtson számukra 
a különböző társadalmi rendszerek dzsungelében. Ezt az 
EU-nak támogatnia kell.” 
//  Elisabeth Schroedter
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3)  AZ ELSŐ EURES-ÁLLÁSOD

„Az első EURES-állásod” egy új foglalkoztatási mobilitási 
program, amely a 18-30 év közötti fiatalok és munkaadóik 
számára tájékoztatást és útmutatást nyújt az EU-n 
belüli gyakornoki munkákkal, szakmai gyakorlatokkal 
és a munkaerőhiány által érintett ágazatok, például az 
IKT-szektor munkalehetőségeivel kapcsolatban.

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
A program az alábbiakat kínálja a fiatalok számára:

 3  Munkaközvetítés és segítségnyújtás az elhelyezkedés 
során

 3  Az állásinterjúra való kiutazás és/vagy a munkavállalás 
céljából történő külföldre költözés költségeinek 
finanszírozása

 3  Képzés (nyelvtanulás, egyéni készségek fejlesztése)
 3 A program az alábbiakat kínálja a munkáltatók 

számára:
 3  Segítségnyújtás a munkaerő-felvétel során
 3  A kis- és középvállalkozások (maximum 250 

alkalmazott) pénzügyi támogatást kérhetnek az újonnan 
felvett dolgozók képzésének és letelepedési költségeinek 
részleges fedezéséhez.

ALKALMAZÁS:
„Az első EURES-állásod” program a nemzeti 
foglalkoztatási szolgálatok támogatásán alapul. A program 
megvalósítását az EURES programban résztvevő 
regionális vagy országos foglalkoztatási szolgálat kezeli

JOGOSULTSÁG:
A programban minden tagállam, valamint Norvégia, 
Izland, Liechtenstein és Svájc is részt vesz.

A KEDVEZMÉNYEZETTEK TÍPUSAI:
 3  Fiatal álláskeresők, akik: 18 és 30 év közöttiek, EU-s 

állampolgárok, és valamelyik EU-tagállamban élnek 
legálisan

 3  Munkáltatók, akik: valamelyik EU-tagállamban 
jogszerűen bejegyzett vállalkozással rendelkeznek, a 
székhelyük szerinti országban nem található, speciális 
profillal rendelkező munkavállalókat keresnek, valamint 
legalább 6 hónapra szóló, a nemzeti munkajognak 
megfelelő fizetést és feltételeket biztosító szerződést 
kínálnak.

 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

„Az első EURES-állásod” hivatalos honlapja:
 3  http://ec.europa.eu/social/main.

jsp?catId=993&langId=en

Kapcsolattartási pontok listája:
 3  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?do- 

cId=10329&langId=en 

(4)  MIKROFINANSZÍROZÁSI ÉS SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSI 
       ESZKÖZ (MF/SE)
Az MF/SE program célja, hogy segítsen a 
mikrofinanszírozáshoz való hozzáférésben a saját 
mikrovállalkozásuk beindításához a hagyományos 
bankpiacon nehezen hitelhez jutó személyeknek. Ennek 
keretében az MF/SE kapacitásépítéssel támogatja a 
mikrohitel-intézmények létrehozását, és elősegíti a 
társadalmi befektetési piac fejlesztését.
2016-ig a korábbi „Progress Mikrofinanszírozási” program 
az új MF/SE programmal együtt fog működni. Az előd 
garanciák kiállítása és finanszírozás révén lehetővé teszi 
a kiválasztott uniós mikrohitel-szolgáltatók növekedését.

Költségvetés: 193 millió euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
 3  a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférés és a 

mikrofinanszírozás rendelkezésre állásának növelése;

 3  azon kiszolgáltatott személyek számára, akik 
elvesztették állásukat, vagy akiknek az állását veszély 
fenyegeti; akik nehezen helyezkednek el, vagy 
nehezen helyezkednek el újra a munkaerőpiacon; 
akiket a társadalmi kirekesztettség veszélye fenyeget, 
vagy akik társadalmilag kirekesztettek; és akik a 
hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés tekintetében 
hátrányos helyzetben vannak, de szeretnék saját 
mikrovállalkozásukat elindítani vagy fejleszteni;

 3  induló vagy fejlesztés alatt álló mikrovállalkozások, 
különösen a kiszolgáltatott személyeket alkalmazó 
mikrovállalkozások.

 3  a mikrohitel-szolgáltatók intézményi kapacitásának 
kiépítése;

 3  a társadalmi befektetési piac fejlesztésének 
támogatása és a szociális vállalkozások finanszírozáshoz 
való hozzáférésének elősegítése 500 000 euróig terjedő 

sajáttőke, kvázi-sajáttőke, hiteleszköz és támogatás 
biztosítása révén az olyan kollektív befektetési formának 
nem minősülő szociális vállalkozások számára, 
amelyeknek éves forgalma vagy éves mérlegfőösszege 
nem haladja meg a 30 millió eurót.

ALKALMAZÁS:
Az ME/SE keretében mikrofinanszírozás biztosítható 
a szociális vállalkozások számára - az intézményi 
kapacitásépítéshez is -, különösen a rendelkezésre 
bocsátott pénzügyi eszközök és támogatások által. 
A program természetes személyeknek nem nyújt 
közvetlenül mikrohitelt, de lehetővé teszi az EU-s 
mikrohitel-szolgáltatók számára az ezekhez való 
hozzáférés növelését.
A Bizottság három éves munkaprogramokat ír elő, 
amelyek általános képet adnak a tervezett finanszírozási 
tevékenységekről, a kiválasztási eljárásokról, a földrajzi 
lefedettségről, a célközönségről, valamint irányadó 
jelleggel időkeretet határoznak meg a tevékenységek 
végrehajtására.

JOGOSULTSÁG:
Az MF/SE programban olyan állami és magánszervezetek 
vehetnek részt,

 3  amelyeknek nemzeti, regionális vagy helyi székhelye 
valamelyik EU-tagállamban, EGT-országban vagy EFTA-
tagállamban van, valamint egyes EU-tagjelölt országok 
és potenciális tagjelölt országok az uniós programokban 
való részvételükre vonatkozó kétoldalú megállapodások 
alapján.

 3  amelyek ezekben az országokban biztosítanak 
mikrofinanszírozást természetes személyek és 
mikrovállalatok számára; és/vagy szociális vállalatokat 
finanszíroznak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Az MF/SE hivatalos honlapja:

 3  http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1084&langId=hu

A jelenlegi mikrohitel-szolgáltatók listája itt található:
 3  http://ec.europa.eu/social/main.
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II)   A LEGINKÁBB RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ EURÓPAI      
      SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP (FEAD)
Az alap célja a társadalmi kohézió erősítése a 
szegénység csökkentése és a legnagyobb társadalmi 
kirekesztettséggel járó szegénységi formák, így a 
hajléktalanság, a gyermekszegénység és az éhezés 
felszámolása által. Az Alap azonban nem helyettesíti 
a tagállamok által a szegénység és a társadalmi 
kirekesztettség ellen bevezetett politikákat.
A program élelmiszert, ruhát és más alapvető árukat 
biztosít az anyagilag hátrányos helyzetűek számára. A 
tagállamok a leginkább rászorulókat segítő támogatási 
rendszereikhez kapnak hozzájárulást.
A program a leginkább rászorulók társadalmi részvételét 
elősegítő egyéb intézkedéseket is támogat. Ilyen 
intézkedések például, hogy ezeket a személyeket 
szociális szolgáltatásokhoz, például méltányos 
lakásfeltételeket teremtő vagy társadalmi beilleszkedési 
programokhoz, valamint költségvetés-gazdálkodási 
segítséghez irányítjuk. Az EU-ban a súlyos éhezés 
és a jelentős élelmiszerpazarlás egymás mellett 
létezik. A Zöldek/ESS csoport kulcsszerepet játszott 
annak elérésében, hogy a program hozzájáruljon 
az élelmiszerpazarlás csökkentéséhez és 
megelőzéséhez. A partnerszervezetek által biztosított 
élelmiszeradományok begyűjtési, szállítási, tárolási 
és szétosztási költségei, valamint a közvetlenül 
kapcsolódó tájékoztató tevékenységek költségei a 
FEAD támogatására jogosultak. Ez a megoldás elősegíti 
azt, hogy az élelmiszerbankok kevésbé függjenek 
az uniós támogatástól, és pozitív környezeti hatással 
rendelkezzenek.

Költségvetés: 3,5 milliárd euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
 3  A tagállamok támogatási rendszereinek finanszírozása 

a 2014-2020 közötti időszakban, élelmiszerellátás 
a leginkább rászorulóknak, valamint ruha és más 
alapvető termékek (például lábbeli, szappan és sampon) 
biztosítása az anyagilag hátrányos helyzetűeknek 

 3  Az élelmiszeradományok begyűjtésével, szállításával, 
tárolásával és szétosztásával kapcsolatos tevékenységek 
finanszírozása a leginkább rászorulóknak biztosított 
élelmiszerellátás változatosabbá tétele, valamint az   
élelmiszerpazarlás csökkentése és megelőzése céljából

 3  A leginkább rászoruló személyek társadalmi részvételét 
célzó tevékenységek

 3  Segítségnyújtás a kedvezményezettek számára a helyi 
élelmiszerellátási lánc hatékonyabb használatához

 3  A civil partnerszervezetek számára meg kell jegyezni, hogy 
az általuk állt költségek, ill. végzett tevékenységek közül az 
alábbiak jogosultak a FEAD támogatására:

 3  az élelmiszeradományok begyűjtési, szállítási, tárolási 
és szétosztási költségei, valamint a közvetlenül kapcsolódó 
tájékoztató tevékenységek költségei,

 3  a közvetlenül vagy együttműködési megállapodások 
keretében élelmiszert és/vagy alapvető anyagi támogatást 
biztosító kísérő intézkedések.

ALKALMAZÁS:
A FEAD alkalmazásáért a tagállamok vagy a regionális 
hatóságok felelősek. A támogatást működési programok 
alapján az arra jogosult partnerszervezetek kapják. A 
támogatás felhasználása a leginkább rászorulóknak való 
konkrét segítségnyújtásban tapasztalattal rendelkező 
szervezetekkel szoros együttműködésben történik. Ez 
hozzájárul ahhoz, hogy a támogatást hatékonyabban, a 
leginkább rászorulók szükségleteinek megfelelően használják 
fel.

JOGOSULTSÁG:
A FEAD támogatásából az alábbi csoportok részesülhetnek:

 3  Állami szervek

 3  Civil szervezetek (NGO-k) és jótékonysági szervezetek

 3  Jóléti szervezetek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Az Európai Bizottság értesítése:

 3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&- 
catId=89&newsId=1704&furtherNews=yes

“Igyekeztünk biztosítani, hogy a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai segítségnyújtási 
alap elérje azokat, akiknek erre a legnagyobb 
szükségük van. Elértük, hogy a finanszírozásra ne 
csak az élelmiszert közvetlenül vásároló szervezetek 
legyenek jogosultak, hanem az élelmiszerbankok által 
a további élelmiszeradományok összegyűjtéséhez 
és szétosztásához használt létesítmények is. Az 
alap a potenciális élelmiszeradományozók elérését 
célzó tájékoztató tevékenységek támogatására is 
felhasználható. Ez egyszerre járul hozzá a leginkább 
rászorulók élelmiszer-ellátásának változatosabbá 
tételéhez és az élelmiszerpazarlás csökkentéséhez.” 
//  Marije Cornelissen
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“A munkanélküliség elleni küzdelem a Zöldek egyik 
legfontosabb prioritása. Bár a munkahelyi kilátások 
javításához az EU gazdaságpolitikáját alapjaiban kell 
módosítani, az EGAA személyre szabott támogatást tud 
nyújtani a csoportos létszámcsökkentés következtében 
elbocsátott munkavállalók álláskereséséhez. A Zöldek 
célja, hogy az állás nélkül maradt munkavállalókat 
a munkahelyek megszűnése által fenyegetett 
fenntarthatatlan ágazatok helyett a jövőbeli lehetőségeket 
rejtő ágazatokban juttassa új lehetőségekhez. Megfelelő 
felhasználás esetén és ahhoz, hogy társadalmilag 
igazságosnak minősüljön, az EGF-nek a környezeti 
átalakuláshoz szükséges készségeket és támogatást 
kellene biztosítania.”  //  Marije Cornelissen

III)  EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP (EGAA) 

Az EGAA az olyan uniós munkavállalók egyszeri 
támogatását szolgáló eszköz, akik nagyvállalatok 
bezárása vagy a termelőhely globalizáció következtében 
történő áthelyezése következtében vesztették el a 
munkahelyüket. Évente 500 millió euró áll rendelkezésre 
az ilyen esetekben megfelelő karriertanácsadás, 
álláskeresésben való segítség és képzés fedezésére.
Az Európai Parlament Zöldek/ESS csoportja bevetette az 
EGAA szabályzatába, hogy a támogatott intézkedéseknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük az erőforráshatékony 
és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással. 
Ezen kívül kezdeményezésünknek köszönhetően az 
önálló vállalkozók és az ideiglenes munkavállalók is részt 
vehetnek az EGAA által támogatott tevékenységekben. 

Költségvetés: évente 500 millió euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Az EGAA az alábbiakat finanszírozza:

 3  álláskeresésben való segítségnyújtás

 3  karriertanácsadás

 3  személyre szabott képzés és átképzés

 3  mentorálás

 3  a vállalkozások elősegítése

 3  az élethosszig tartó tanulásban és képzési 
tevékenységekben történő részvételhez adott juttatások.

Az EGAA nem helyettesíti a szociális jóléti intézkedéseket, 
mint például a nyugdíjat vagy a munkanélküli segélyt. 
Ezek továbbra is a tagállamok felelősségi körébe 
tartoznak.

ALKALMAZÁS:

Az EGAA-támogatások iránti kérelmeket a tagállamoknak 
kell az Európai Bizottságnak benyújtaniuk. A kérelmet 
azonban a régió terület érdekeltjei, például az érintett 
település vagy régió és az érintett társadalmi partnerek 
vagy munkavállalók is kezdeményezhetik.
 
JOGOSULTSÁG:
A munkavállalók a nemzeti kormányok és az EGAA által 
támogatott támogatási rendszerekben való részvételük 
révén részesülhetnek támogatásban.
A tagállamok az EGAA által finanszírozott szolgáltatások 
nyújtásával szakosodott szerveket, például képzési 
intézményeket bízhatnak meg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Az egyes tagállamok kapcsolattartóinak listája itt található:

 3 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=581&langId=hu

A Bizottság ösztönözni kívánja a jogosult kérelmeket, 
ezért a hivatalos kérelem benyújtását megelőzően 
ezekhez segítséget és tanácsadást nyújt. Az Európai 
Bizottság közvetlen elérhetősége:

 3  EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu 
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c)  KULTÚRA, OKTATÁS, IFJÚSÁG
  i)  KREATÍV EURÓPA

A Kreatív Európa az EU új ernyőprogramja, amely a 
kultúra és a média területén megvalósított tevékenységek 
finanszírozására jött létre. Az alprogramonként 
továbbra is létező MEDIA 2007-2013 és a Kultúra 
2007-2013 programokból jött létre, amelyeket egy 
új, ágazatközi ággal is gazdagítottunk. A program 
integráltabb formája mögött az a fő motiváció rejlik, 
hogy hatékonyabb támogatást lehessen biztosítani 
a kulturális és kreatív ágazatok kedvezményezettjei 
számára, ezáltal növelve ezek nemzetközi dimenzióját 
és versenyképességét. Új programjavaslatában a 
Bizottság ténylegesen megerősítette fokozottabb piac- és 
gazdasági növekedésorientált megközelítését, amely 
a nagyobb szereplőket részesítette volna előnyben. A 
tárgyalások során az Európai Parlament és a Zöldek/ESS 
képviselőcsoportja mint az egyik legfontosabb parlamenti 
erő sikeresen kampányolt a programcsomagokhoz való 
szélesebb hozzáférés, a kisebb projektek érdekeinek 
védelme, és Európa aktívabb kulturális és nyelvi 
sokszínűsége érdekében a „töredezett piac” formájában 
történő akadályozással szemben.

Költségvetés: 1,462 millió euró (56% MÉDIA alprogram,
31% Kultúra alprogram, 13% ágazatközi ág)

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Általános elvként a Kreatív Európa program finanszírozási 
tevékenységei az Európai Hozzáadott Érték létrehozását 
célozzák. Ez alatt az alábbi egy vagy több szempontnak 
való megfelelés értendő:

 3   transznacionális jelleg

 3   a transznacionális együttműködés ösztönzése 3 az 
Unió által támogatott, a kiegészítő támogatások számára 
áttételi hatást létrehozó méretgazdaságosság és kritikus 
tömeg;

 3  egyenlőbb versenyfeltételek biztosítása Európa 
kulturális és kreatív ágazatain belül

MÉDIA PROGRAM
A MÉDIA alprogram az alábbiakat támogatja:

 3  átfogó képzési intézkedések kidolgozása
 3  az európai audiovizuális alkotások, különösen a filmek 

és televíziós alkotások, valamint interaktív alkotások, 
például határokon átnyúló forgalmazási lehetőségekkel 
rendelkező videojátékok és multimédia kidolgozása 
(megírása);

 3  az európai audiovizuális produkciós vállalatokat a 
forgalmazás támogatása révén támogató tevékenységek;

 3  az európai és nemzetközi koprodukciós partnerek 
találkozását és/vagy a nemzetközi koprodukciós alapok 
által együtt készített audiovizuális alkotások közvetlen 
támogatását elősegítő tevékenységek 

 3 a szakmai audiovizuális kereskedelmi rendezvényeken 
és piacokon való részvétel, valamint az online 
kereskedelmi eszközök használatát megkönnyítő 
tevékenységek az Unión belül és kívül;

 3  a nem nemzeti témájú európai filmek forgalmazását 
és a nemzetközi értékesítési tevékenységeket támogató 
rendszerek létrehozása;

 3   az európai filmek világszerte történő terjesztése és a 
nemzetközi filmek Unión belüli terjesztésének elősegítése 
az összes terjesztési platformon 

 3  egy jelentős arányban nem európai filmeket vetítő 
európai filmszínház-üzemeltetői hálózat;

 3  sokszínű európai audiovizuális alkotásokat bemutató 
és ösztönző kezdeményezések;

 3  a mozgóképes kultúra fejlesztését, a közönség 
ismereteinek és európai audiovizuális alkotások 
iránti érdeklődésének bővítését, ill. növelését célzó 
tevékenységek;

 3  a digitális technológiák bevezetése és használata által 
befolyásolt új üzleti modelleket és eszközöket tesztelő 
innovatív tevékenységek.

KULTÚRA PROGRAM
A Kultúra alprogram az alábbiakat támogatja:

 3   különböző országok kulturális és kreatív szervezeteit 
egyesítő transznacionális együttműködési projektek az 
ágazati vagy ágazatközi tevékenységek létrehozására;

 3  különböző országok kulturális és kreatív európai 
hálózatainak tevékenységei;

 3  európai hivatással rendelkező, feltörekvő tehetségek 
fejlődését, kulturális és kreatív szereplők transznacionális 
mobilitását, valamint a kulturális és kreatív ágazatokat 
erősen és tartósan befolyásoló alkotásokat ösztönző 
szervezetek („platformok”) tevékenységei;

 3  műfordítás és ennek további támogatása;

 3  az európai kultúrák gazdagságát és sokszínűségét 
láthatóbbá tévő, valamint a kultúrák közötti párbeszédet 
és kölcsönös megértést ösztönző speciális intézkedések, 
az uniós kulturális díjakat, az Európa Kulturális Fővárosa 
programot és az Európai Örökség cím programot is 
beleértve.

Ezek az intézkedések különösen a nonprofit projektek 
támogatását szolgálják. 
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az Európai Unió több oldalról, különböző stratégiákkal 
próbál megbirkózni. Az új Kreatív Európa Program 
ennek a stratégiának a része. Az Európai Unió jövőjének 
alakításához erős társadalmi integrációs képességgel 
rendelkező sokszínű kultúrára, erősödő kulturális 
szereplőkre és civil társadalomra van szükségünk.” 
// Helga Trüpel
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ÁGAZATKÖZI ÁG

A Kreatív Európa ág két részből tevődik össze: a Garancia 
Eszközből és a Transznacionális Politikai Együttműködési 
Alapból.
A Garancia Eszköz célja a kulturális és kreatív ágazat 
területén:

 3  a kulturális és kreatív ágazatokon belül működő 
kkv-k és mikrovállalkozások, valamint a kis és 
középszervezetek finanszírozáshoz juttatása;

 3  a pénzügyi közvetítők részvételi kapacitásának 
javítása a kulturális és kreatív ágazatokon belül 
működő kkv-k és mikrovállalkozások, valamint a kis és 
középszervezetekkel és ezek projektjeivel kapcsolatos 
kockázatok felmérésében, a műszaki segítségnyújtással, 
a tudásépítéssel és a hálózatépítéssel kapcsolatos 
intézkedéseken keresztül.

A transznacionális politikai együttműködés célja az 
alábbiak támogatása:

 3  az új üzleti és irányítási modellekkel kapcsolatos 
transznacionális tapasztalat- és tudáscsere, egymástól 
való tanulási tevékenységek, a kulturális és kreatív 
ágazat fejlesztésével kapcsolatos kulturális és kreatív 
szervezetek és politikai döntéshozók közötti hálózatépítés, 
valamint szükség estén a digitális hálózatépítés 
ösztönzése;

 3  piaci adatok és tanulmányok gyűjtése, munkaerőpiaci 
és készségigény-elemzések, európai és nemzeti 
kulturális politikák elemzése, az egyes ágazatokra 
jellemző eszközökön és kritériumokon alapuló statisztikai 
felmérések támogatása, valamint értékelések, a program 
hatásának összes szempont szerinti mérését is beleértve;

 3  a Megfigyelőközpont uniós tagsági díjának fizetése 
az audiovizuális ágazaton belüli adatgyűjtés és elemzés 
elősegítése céljából;

 3  az alkotás finanszírozásával, terjesztésével és pénzbeli 
értékének meghatározásával kapcsolatos új és ágazatközi 
üzleti megközelítések tesztelése;

 3  szükség esetén a digitális hálózatépítést támogató 
konferenciák, szemináriumok és politikai párbeszéd, a 
kulturális és médiaműveltség területét is beleértve;

 3  a Kreatív Európa tájékoztató irodák feladatainak 
teljesítése a 16. cikk szerint.

 

ALKALMAZÁS

A programot közvetlenül az Európai Bizottság irányítja. 
Ez éves munkatervet tesz közzé, amelyben évenként 
felvázolja a program három részét képező finanszírozási 
tevékenységeket. Meghatározza a szétosztható összeget, 
a finanszírozható intézkedéseket és ezek végrehajtásának 
irányadó menetrendjét.

JOGOSULTSÁG:
A támogatásra általánosságban az alábbi szereplők 
jogosultak:

 3  Civil szervezetek (NGO-k);

 3  Kulturális szervezetek

 3  Vállalatok

 3  Egyesületek

Természetes személyek a Kreatív Európa program 
közvetlen támogatására nem jogosultak. A (csak 2016-
ban induló) Garancia Eszköz esetében a pénzügyi 
közvetítők jogosultságát és kiválasztási szempontjait, 
valamint a kapacitásépítő szolgáltatók jogosultságát 
az éves munkaprogram határozza meg. A szereplők 
jogosultságára vonatkozó további előírásokat az egyes 
ajánlattételi és pályázati felhívások tartalmazzák.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A Kreatív Európa program hivatalos honlapja:

 3  http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
index_en.htm

Kreatív Európa tájékoztató irodák az EU-tagállamokban:
 3  http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-eu- 

rope-desks_en.htm

A Kreatív Európa program ajánlattételi felhívásai itt 
találhatók:

 3  http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_ 
en.htm

 

II)  ERASMUS+ (OKTATAS, KEPZES, IFJUSAG, SPORT)

Az Erasmus + a Bizottság fő finanszírozási eszköze 
a 2014-2020 közötti időszakra az oktatás, a képzés, 
az ifjúság és a sport területén. Ez 7, már létező uniós 
program utódja, integrált jellege pedig a szervezetek és 
természetes személyek részvételének megkönnyítését 
szolgálja. Az Erasmus+ program tevékenységek széles 
körét foglalja magába az alábbi területeken:

 3  oktatás és képzés az élethosszig tartó tanulás 
perspektívája szerint, beleértve az iskolai oktatást 
(Comenius), a felsőoktatást (Erasmus), a nemzetközi 
felsőoktatást (Erasmus Mun-dus), a szakoktatást 
és szakképzést (Leonardo da Vinci), valamint a 
felnőttképzést (Grundtvig);

 3  ifjúság (Fiatalok Lendületben), különösen a nem 
formális és informális tanulás területén; és

 3  sport.

Az oktatás és képzés területének új eszköze a 
Diákhitel-garancia Kedvezmény. Az eszköz célja, hogy a 
költségek egy részét fedező diákhitel biztosítása révén 
a mesterszintű képzést végző hallgatókat hozzásegítse 
ahhoz, hogy egy másik országban vegyenek részt 
mesterképzésben.
Az Európai Parlament Zöldek/ESS csoportja aktívan 
részt vett az eszköz létrehozása körüli vitában. Az eszköz 
célja az EU-n belüli mobilitás javítása oly módon, hogy 
a diákok számára biztosítsa a felvett hitel kivitelezhető 
visszafizetését.

Költségvetés: 14,7 milliárd euró (77,5% oktatás 
és képzés, 10% ifjúság, 3,5% Diákhitel-garancia 
Kedvezmény, 1,9% Jean Monnet, 1,8% sport, a többi 
adminisztrációs és működési költség)

TAMOGATOTT TEVEKENYSEGEK:
Az oktatás és képzés területén a program célkitűzéseit az 
alábbi tevékenységeken keresztül kell megvalósítani:

 3 a hallgatói mobilitás a felsőoktatás minden ciklusában, 
valamint a szakoktatásban és szakképzésben résztvevő 
diákok, gyakornokok és tanulók számára

 3 az alkalmazottak mobilitása a programban résztvevő 
országokon belül oktatási és/vagy képzési intézmények 
közötti stratégiai együttműködések

 3 a munka világa és az oktatási és képzési intézmények 
közötti együttműködésekc)
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 3  az uniós politikai napirend végrehajtása az oktatás és 

képzés területén; az uniós átláthatósági és azonosítási 
eszközök megvalósítása a programban résztvevő 
országokban; politikai párbeszéd az érintett európai 
felekkel 

 3  az európai integrációval kapcsolatos oktatás és kutatás 
támogatása (Jean Monnet tevékenységek)

 3  az Ifjúság ág az alábbi tevékenységeket támogatja:
 3   a fiatalok mobilitásának biztosítása a nem formális és 

informális tanulási tevékenységeken belül a programban 
résztvevő országokban, valamint az ifjúsági munkában 
aktív személyek, az ifjúsági szervezetek és az ifjúsági 
vezetők számára

 3  közös kezdeményezések kidolgozását és 
megvalósítását célzó stratégiai együttműködések, az 
ifjúsági kezdeményezéseket és a polgári projekteket is 
beleértve.

 3  az egymástól való tanulást, a tudásalapú ifjúsági 
munkát, a virtuális mobilitást és a bevált gyakorlatok 
cseréjét lehetővé tévő IT segítő platformok

 3  az ifjúsággal kapcsolatos uniós politikai napirend 
végrehajtása a nyílt koordinációs módszer és az uniós 
átláthatósági és azonosítási eszközök révén

 3  az uniós szintű hálózatok és az európai ifjúsági civil 
szervezetek (NGO-k) támogatása;

 3  politikai párbeszéd az érintett európai felekkel és 
strukturált párbeszéd a fiatalokkal;

 3  az Európai Ifjúsági Fórum, ifjúsági munka 
forrásközpontok és az Eurodesk-hálózat.
Tevékenységek a Sport területén, amelyek az alábbiakat 
ölelik fel:

 3  az önkéntes sporttevékenységek ösztönzése, 
valamint a társadalmi részvétel, az esélyegyenlőség és 
az egészségjavító fizikai tevékenység fontosságának 
terjesztése 

 3  a sport területén a helyes irányítás és a sportolók 
kettős karrierjének elősegítése és támogatása;

 3 a Diákhitel-garancia Kedvezmény részleges kockázat 
elleni védelmet nyújt a pénzügyi közvetítő szervezeteknek 
a diákhitel legkedvezőbb feltételek mellett történő 
biztosításához.

 

ALKALMAZAS:

Az Európai Bizottság irányítja az Erasmus+ alatt futó 
programokat, határozza meg ezek prioritásait és 
célkitűzéseit, és értékeli sikereit. Az Erasmus+ program 
központosított tevékenységeit az Oktatási, Audiovizuális 
és Kulturális Végrehajtó Ügynökség valósítja meg. Ez az 
ügynökség felel az ajánlattételi felhívások közzétételéért 
és a támogatási kérelmek elbírálásáért.
A tagállamok saját oktatási kompetenciáiból adódóan 
azonban az Erasmus+ alatt futó programok nagy részét 
nemzeti ügynökségek valósítják meg, amelyek közelebb 
állnak a kedvezményezettekhez, és jobban tudnak 
alkalmazkodni az országos helyzethez. Minden résztvevő 
ország kijelölt egy intézményt, amely kapcsolattartóként 
működik a Bizottság és a programban résztvevő 
szervezetek között.
A Diákhitel-garancia Kedvezményt az Európai Befektetési 
Alap irányítja, alkalmazását pedig pénzügyi közvetítők, 
például bankok, nemzeti és/vagy regionális diákhitel-
intézmények vagy más elismert pénzügyi intézmények 
végzik. A cél egy pénzügyi közvetítő kiválasztása a 
programban résztvevő minden országból.
Az eszköz működésével kapcsolatos további 
információkat az Erasmus+ Szabályzat tartalmaz.

JOGOSULTSAG:

Az Erasmus+ Program minden EU-tagállam és az 
Erasmus+ Szabályzat 24. cikkében meghatározott 
partnerországok számára áll nyitva.
Az Erasmus+ programok támogatásából az alábbi két 
csoport részesülhet:

 3 Az oktatás, képzés, ifjúság és sport területén 
tevékenykedő minden magán- vagy állami szervezet 
(beleértve az ifjúsági munkában, de nem feltétlenül az 
ifjúsági szervezetekben aktív fiatalok csoportjait, így a 
nem hivatalosan létrehozott ifjúsági csoportokat is)

 3 résztvevők, például a programban résztvevő 
természetes személyek. Ezek lehetnek diákok, 
gyakornokok, tanulók, felnőtt tanulók, fiatalok, 
önkéntesek, tanárok, oktatók, ifjúsági munkások stb. (Az 
álláskeresők a programban nem vehetnek részt, ők az 
ESZA támogatását kérhetik)

 3 Az egyének és szervezetek részvételi feltételei az 
egyes országoktól függenek.

TOVABBI INFORMACIOK:
Európai Bizottság - Oktatási és Kulturális Főigazgatóság 
(DG EAC)

 3  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_hu.htm

Európai Bizottság - Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

 3  http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Nemzeti Ügynökségek listája
 3  http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na 

c)
  K

UL
TÚ

RA
.OK

TA
TÁ

S.I
FJ

ÚS
ÁG



32
III)  EUROPA A POLGAROKERT

Az Európa a Polgárokért programnak két fő célkitűzése 
van: (1) Európai emlékezés az Unió történelmével, 
identitásával és céljaival kapcsolatos viták szimulációján, 
valamint gondolkodáson és hálózatépítésen keresztül; és 
(2) Demokratikus elkötelezettség és a polgári részvétel 
ösztönzése az EU politikai döntéshozatalának megértése 
és az uniós szintű részvételhez szükséges lehetőségek 
továbbfejlesztése révén. A központi célkitűzések mellett a 
program horizontális tevékenységeket is támogat a projekt 
eredményeinek elemzése, terjesztése és felhasználása 
céljából.
A Zöldek/ESS csoport aktívan kampányolt az Európa a 
Polgárokért program kiterjesztéséért. Úgy gondoljuk, hogy 
ez fontos szerepet játszik a demokratikusabb és nagyobb 
részvétellel működő Unió kialakításában. Elszalasztott 
lehetőségnek érezzük, hogy a költségvetést és a program 
tevékenységeinek körét visszavágták erre az időszakra. 
Úgy véljük, hogy a rendelkezésre álló költségvetés túl 
alacsony a Bizottság támogatásában rejlő hatalmas 
lehetőségekhez képest.

Költségvetés: 186 millió euró

TAMOGATOTT TEVEKENYSEGEK:
1. A tevékenységi támogatások korlátozott élettartamú 
tevékenységeket finanszíroznak, amelyek során konkrét 
tevékenységek végrehajtására kerül sor. A program 
keretében finanszírozott tevékenységeknek európai 
dimenzióval kell rendelkezniük, és transznacionális vagy 
európai szinten kell megvalósulniuk.

 3 Az európai emlékezés ág az európai kulturális 
sokszínűséggel és közös értékekkel kapcsolatos 
gondolkodást ösztönző tevékenységeket támogatja. A 
modern európai történelem során kialakult totalitárius 
rendszerek (különösen, de nem kizárólag a holokauszthoz 
vezető nácizmus, a fasizmus, a sztálinizmus és a 
totalitárius kommunista rendszerek) okait feltáró 
tevékenységeket és a fenti rendszerek által elkövetett 
bűncselekmények áldozatairól való megemlékezést 
finanszírozza. Emellett a európai történelem közelmúltban 
történt meghatározó eseményei és vonatkoztatási 
pontjai is állhatnak a projektek középpontjában. Előnyt 
élveznek a toleranciát, a kultúrák közötti párbeszédet és 
a kölcsönös megértésen alapuló megbékélést támogató 
elképzelések.

A demokratikus elkötelezettség és polgári részvétel ág az 
alábbi tevékenységeket finanszírozza:

 3 A polgárokat összehozó testvérvárosi projektek 

 3 Egy közös témán hosszabb távon együttműködő 
városhálózatok

 3  A polgárokat az EU politikáihoz közvetlenül kapcsolódó 
tevékenységek keretében összehozó és az EU politikai 
döntéshozatalában való részvételi lehetőséget kínáló civil 
társadalmi projektek

2. A működési támogatások egy adott szervezet 
rendszeres és szokásos tevékenységei számára 
biztosítanak pénzügyi támogatást.

 3  Az európai emlékezés címszó alatt a modern európai 
történelem során kialakult totalitárius rendszerek okait, 
valamint az európai történelem közelmúltban történt 
meghatározó eseményeinek és vonatkoztatási pontjainak 
okait feltáró szervezetek pályázhatnak működési 
támogatásra.

 3  A demokratikus elkötelezettség és polgári részvétel 
címszó alatt az EU demokratikus életében való polgári 
részvételt - a helyi demokráciától az EU politikájában való 
teljes mértékű polgári részételig - erősítő szervezetek 
jogosultak működési támogatásra.

ALKALMAZÁS:
A programot és a tevékenységek nagy részét a Bizottság 
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynöksége 
irányítja központilag. Az Európa a Polgárokért program 
támogatásait támogatási és közbeszerzési szerződések 
alapján ítélik oda.
A Bizottság éves munkaprogramokat tesz közzé, amelyek 
további információkat szolgáltatnak a célkitűzésekre, az 
alkalmazás módjára, a finanszírozási terv összegére, a 
társfinanszírozás arányára, a támogatott intézkedésekre 
és az alkalmazás irányadó menetrendjére vonatkozóan.

JOGOSULTSÁG:
A program keretében történő finanszírozásra az európai 
állampolgárságot és integrációt előmozdító minden 
szereplő pályázhat, különösen:

 3  helyi és regionális hatóságok
 3  a kultúra, ifjúság és oktatás területén tevékenykedő 

civil szervezetek

 3  kutatóintézetek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A program hivatalos honlapja:

 3  http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Európa a Polgárokért központjai tagállamonként:
 3  http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-

citizens-programme/the-europe-for-citizens-programme-
in-the-member-states/index_en.htm

 

“A program rendkívül hasznos, mivel lehetővé 
teszi a polgárok számára, hogy a határokon túl is 
elkötelezzék magukat, és aktív szerepet játsszanak 
egy integrált Európa építésében. Elősegíti a toleranciát, 
a kultúrák közötti párbeszédet és a tényleges európai 
állampolgárság kialakulásá.” //  Helga Trüpel
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IV)  ERASMUS FIATAL VÁLLALKOZÓKNAK

A 2014-2020 közötti időszakban a vállalkozások 
versenyképességéért és a kis- és középvállalkozásokért 
az EU egy COSME nevű új finanszírozási eszközt 
indít el. Az alap vállalkozókat támogató részének egyik 
kezdeményezése fiatal vállalkozóknak nyújt segítséget 
ahhoz, hogy külföldi Erasmus-tartózkodás keretében egy 
gyakorlott, őket fogadó kisvállalkozótól tanulhassanak. 
A program célja, hogy a csere mindkét fél számára 
előnyös legyen: a fiatal vállalkozónak lehetősége nyíljon 
egy kisvállalkozás vezetéséhez szükséges ismeretek 
megszerzésére, a fogadó vállalkozó pedig új távlatokat, 
potenciális külföldi partnereket, üzletéhez pedig új 
piacokat ismerjen meg.

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
A fiatal vállalkozók tevékenységei lehetnek például:

 3  a tapasztalt fogadó vállalkozó követése; piackutatás és 
új üzleti lehetőségek fejlesztése;

 3  projektfejlesztés,

 3  a már létező üzleti tevékenységek más szemszögből 
történő megközelítése;

 3  a kkv pénzügyeinek megértése;

 3  a fogadó vállalat márkázása, értékesítése és 
marketingje;

 3  konkrét projekteken végzett munka egy vagy több fent 
említett területen belül.

ALKALMAZÁS:

A programot közvetítő szervezetek segítik, amelyek 
a fiatal vállalkozók és a fogadó vállalkozók közötti 
kapcsolat létrehozásáról gondoskodnak.Az Erasmus 
Fiatal Vállalkozóknak Támogatási Hivatal felel a 
munkájuk felügyeletéért és a következetesség európai 
szintű biztosításáért.Ideális esetben a programban való 
részvételhez szükséges jelentkezéseket a származási 
régió vagy a tagország közvetítő szervezetének kell 
küldeni.
 
JOGOSULTSÁG:
A programban a saját vállalkozás indítását tervező, 
megfelelő üzleti tervvel rendelkező minden új vállalkozó 
részt vehet. Ez tervezési fázisban lévő, már beindult, 
vagy legfeljebb három éve működő vállalkozásokat 
jelent.Emellett a jelentkezőknek bizonyíthatóan szilárd 
tanulmányi és szakmai háttérrel kell rendelkezniük. A 
program minden ágazat számára nyitva áll. A fogadó 
vállalkozóknak sikeres, tapasztalt vállalkozóknak vagy 
a vállalkozás vezetőségéhez tartozó személyeknek kell 
lenniük. A fogadó vállalkozóknak elkötelezettséget kell 
mutatniuk az új vállalkozó ismereteinek és készségeinek 
fejlesztése iránt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

A program hivatalos honlapja:
 3  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php#.

Ut6CH- KVZAy4

Helyi kapcsolattartók:
 3  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.

php?cid=5#. Ut5-D6VZAy4

Sikertörténetek:
 3  http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.

php?cid=9#. Ut6CQqVZAy4
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d)  POLGÁRI JOGOK, 

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS, BIZTONSÁG
 i)   JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS POLGÁRSÁG PROGRAM

Az új Jogok, Egyenlőség és Polgárság Program a 
korábbi uniós Alapvető Jogok és Polgárság és a 
Daphne II programot, valamint a PROGRESS program 
„Megkülönböztetés elleni küzdelem és Sokszínűség” és 
„Nemek közötti egyenlőség” részeit foglalja magába. Célja 
az európai polgárok jogainak előmozdítása, a férfiak és nők 
közötti egyenlőség elveinek, valamint a megkülönböztetés 
minden formája elleni védelemnek a támogatása. A program 
fő célkitűzése az uniós jogrendszer, valamint az Unió 
alapját képező jogok, értékek és alapelvek szélesebb körű 
megismertetése.
Az Európai Parlament Zöldek/ESS csoportja aktívan 
dolgozik azon, hogy a nők, gyerekek és fiatalok 
elleni,valamint a nemi alapú erőszak minden formájának 
megelőzését és megakadályozását, valamint az efféle 
erőszak áldozatainak védelmét szolgáló intézkedések 
kiemelkedő szerepet kapjanak.

Költségvetés: 439 millió euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
A program az alábbi tevékenységeket finanszírozza:

 3  elemző tevékenységek: adatgyűjtés és statisztikai 
adatgyűjtés, tanulmányok, kutatások, elemzések és 
felmérések, értékelések, útmutatók, jelentések és oktatási 
anyagok kidolgozása és közzététele, workshopok, 
szemináriumok, szakértői találkozók és konferenciák;

 3  képzési tevékenységek, mint például személyzeti 
cserék, workshopok, szemináriumok, belső trénerképzések, 
valamint online képzési eszközök vagy egyéb képzési 
modulok kidolgozása;

 3  egymástól való tanulási, együttműködési, 
tudatosságnövelő és terjesztési tevékenységek, például 
a bevált gyakorlatok és ezekkel kapcsolatos eszmecsere, 
valamint az innovatív megközelítések és a tapasztalatok 
cseréje; a szakértői vélemények és az egymástól való 
tanulás megszervezése; konferenciák, szemináriumok, 
médiakampányok, tájékoztató kampányok szervezése;

 3  a program célkitűzéseinek megvalósításához 
hozzájáruló főbb szereplők, például civil szervezetek 
(NGO-k) támogatása az európai hozzáadott értékkel 
kapcsolatos tevékenységek megvalósításában, és a 

legfontosabb európai szereplők támogatása,európai szintű 
hálózatok és összehangolt társadalmi értékszolgáltatások 
támogatása; tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtásában; illetve a szakmai testületek 
és szervezetek, valamint a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok és civil szervezetek (NGO-k) közötti európai 
szintű hálózatépítési tevékenységek támogatása.

ALKALMAZÁS:
A program közvetlenül az Európai Bizottság irányítása 
alá tartozik. A Bizottság éves munkaterveket ad közre, 
amelyekben meghatározza a támogatott tevékenységeket, 
a szétosztható összeget, a finanszírozható intézkedéseket 
és az alkalmazás pontosabb irányadó menetrendjét. A 
támogatásokat a Bizottság tevékenységi vagy működési 
támogatásokra szóló pályázati felhívások alapján osztja ki.

JOGOSULTSÁG:
A program minden EU-tagállam és a Jogok, Egyenlőség 
és Polgárság Program Szabályzatának 6. cikkében 
meghatározott partnerországok számára nyitva áll.
A programok támogatásából az alábbi csoportok 
részesülhetnek:

 3  Állami szervek

 3  Civil szervezetek (NGO-k) és a civil társadalom

 3  Profitorientált szervezetek és intézmények csak 
nonprofit vagy állami szervezetekkel együtt pályázhatnak a 
programra.

 3  A szereplők jogosultságára vonatkozó további 
információkat az egyes ajánlattételi és pályázati felhívások 
tartalmaznak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A Jogérvényesülési Főigazgatóság hivatalos honlapja:

 3  http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm#newsroom-tab

A nyilvános pályázati felhívásokra vonatkozó információk:
 3  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/

index_en.htm

A nyilvános ajánlattételi felhívásokra vonatkozó információk:
 3 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/
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“Fontos, hogy helyi szinten járuljunk hozzá az 
uniós értékek és jogszabályok kidolgozásához és 
végrehajtásához. A családon belüli erőszak ellen és 
az egyenlőség megkérdőjelezhetetlenné válásának 
érdekében folytatott fontos tevékenységünk most már 
a gyermekek jogainak védelmét és az adatvédelmi 
tudatosságot is magában foglalja. Ne engedje, hogy ez a 
pénz felhasználatlanul maradjon.”   //  Jean Lambert
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II)  JOGÉRVÉNYESÜLÉS PROGRAM

A Jogérvényesülés Program fő célja a kölcsönös 
bizalmon alapuló egységes európai igazságügyi térség 
létrehozásának támogatása. A program konkrétan a polgári 
és büntetőjogi együttműködést segíti elő; támogatja a 
bírák, ügyészek és más jogi szakemberek képzését, és 
finanszírozza az EU kábítószer-ellenes tevékenységét. A 
program hozzájárul tehát az uniós polgári és büntetőjogi 
jogszabályok hatékony és következetes alkalmazásához, 
például az eljárási jogok és az áldozatok jogainak esetében. 
A Jogérvényesülés Program a jelenlegi támogatási időszak 
három létező programját foglalja magába: A Polgári jogi 
jogérvényesülés, a Büntetőjogi jogérvényesülés és a 
Drogprevencióról és felvilágosításról szóló programok. Az 
Európai Parlament Zöldek/ESS csoportja a tárgyalások 
során biztosította, hogy az alapvető jogok fontos szerepet 
játsszanak a program megvalósításában.

Költségvetés: 377 millió euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
 3  elemző tevékenységek, például adatgyűjtés és 

statisztikai adatgyűjtés; tanulmányok, kutatások, elemzések 
és felmérések; értékelések; útmutatók, jelentések és 
oktatási anyagok kidolgozása és közzététele; workshopok, 
szemináriumok, szakértői találkozók és konferenciák;

 3  képzési tevékenységek, például személyzeti cserék, 
workshopok, szemináriumok, belső trénerképzés, a jogi 
terminológián alapuló nyelvi képzéseket is ideértve, valamint 
online képzési eszközök vagy egyéb képzési modulok 
kidolgozása bírók és igazságügyi alkalmazottak számára;

 3  egymástól való tanulási, együttműködési, 
tudatosságnövelő és terjesztési tevékenységek, például 
a bevált gyakorlatok és ezekkel kapcsolatos eszmecsere, 
valamint az innovatív megközelítések és a tapasztalatok 
cseréje; a szakértői vélemények és az egymástól való 
tanulás megszervezése; konferenciák, szemináriumok, 
tájékoztató kampányok szervezése; anyagok összeállítása 
és közzététele a programmal kapcsolatos információk és 
eredmények terjesztése céljából; valamint rendszerek és 
eszközök kidolgozása, üzemeltetése és karbantartása 
információs és kommunikációs technológiák használatával;

 3  a program célkitűzéseinek megvalósításához 
hozzájáruló főbb szereplők, például tagállamok 
támogatása az uniós jog és politikák végrehajtásában, 
kulcsfontosságú európai szereplők és európai szintű 
hálózatok támogatása; illetve a szakmai testületek és 
szervezetek, valamint a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok és civil szervezetek (NGO-k) közötti európai 
szintű hálózatépítési tevékenységek támogatása.

ALKALMAZÁS:
A programot közvetlenül az Európai Bizottság irányítja. 
A Bizottság éves munkaterveket ad közre, amelyekben 
meghatározza a támogatott tevékenységeket, a 
szétosztható összeget, a finanszírozható intézkedéseket 
és az alkalmazás pontosabb irányadó menetrendjét. A 
támogatásokat a Bizottság évente közzétett ajánlattételi 
felhívások alapján osztja el.

JOGOSULTSÁG:
A program minden EU-tagállam és a Jogérvényesülés 
Program Szabályzatának 7. cikkében meghatározott 
partnerország számára nyitva áll.
A programok támogatásából az alábbi csoportok 
részesülhetnek:

 3  Nemzeti, regionális és helyi hatóságok

 3  Állami szervek

 3  Civil szervezetek (NGO-k);

 3  Profitorientált szervezetek és intézmények csak 
nonprofit vagy állami szervezetekkel együtt pályázhatnak 
a programra.

A szereplők jogosultságára vonatkozó további 
információkat az egyes ajánlattételi és pályázati 
felhívások tartalmaznak.
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

A Jogérvényesülési Főigazgatóság hivatalos honlapja:
 3 http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm#newsroom-tab

A nyilvános pályázati felhívásokra vonatkozó információk:
 3 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/

index_en.htm

A nyilvános ajánlattételi felhívásokra vonatkozó 
információk:

 3 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/
index_en.htm
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III)  MENEKÜLTÜGYI ÉS MIGRÁCIÓS ALAP

A jelen útmutató közzétételekor az alap számos 
részletéről még folynak a tárgyalások. Ezért az ebben a 
részben megadott információk tájékoztató jellegűek.
A Menekültügyi és Migrációs Alap egy új program, 
amely több jelenleg különálló alap, konkrétan az 
Európai Menekültügyi Alap, a Harmadik Országok 
Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai 
Alap és az Európai Visszatérési Alap által támogatott 
tevékenységeket foglalja magába. Az új rendszerezés 
célja az uniós kiadások összehangolása a migráció 
területén, valamint a tagállami alkalmazás egyszerűsítése.
Az alap az uniós migrációs politika különböző területeit 
fedi le, és kiterjed a menekültüggyel, a legális 
migrációval és a harmadik országok állampolgárainak 
beilleszkedésével kapcsolatos tevékenységekre, valamint 
a visszatérési műveletekre. 

A Menekültügyi és Migrációs Alap bizonyos 
intézkedéseihez való kritikus hozzáállás mellett az 
Európai Parlamentben a Zöldek/ESS csoport sikereket 
is elért a tárgyalásokon: Sikerült elérnünk, hogy 
az áttelepedési és áttelepítési intézkedések iránti 
elkötelezettség is szerepeljen a programban. Mindez 
szolidáris alapon segíti azokat a menekülteket, akiknek 
hazájukban az életben maradásuk vagy szabadságjogaik 
érvényesülése veszélyben forog. Elértük, hogy a 
civil szervezetek (NGO-k) is jogosultak legyenek a 
Menekültügyi és Migrációs Alap támogatására. Az új 
program másik fontos eleme a program alkalmazási 
és értékelési mutatóinak pontosabb meghatározása. 
Ez hozzájárul ahhoz, hogy a tagállamok pontosabban 
követhessék az EU finanszírozásokra vonatkozó 
iránymutatásait.

Költségvetés: 3,869 milliárd euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:

Nemzeti programok:
 3  Befogadási és menekültügyi rendszerek

 3  A tagállamok képessége menekültügyi politikáik      
     kidolgozására, felügyeletére és értékelésére

 3  Áttelepedés és áttelepítés

 3  Bevándorlás és indulás előtti intézkedések

 3  Integrációs intézkedések helyi és regionális szinten

 3  A visszatérési eljárásokat kísérő intézkedések

 3  Visszatérési intézkedések

 3  Gyakorlati együttműködési és kapacitásépítő      
     intézkedések 

 3  Gyorssegély a sürgős és egyedi igények esetében.

Az Európai Migrációs Hálózat támogatása az alábbi céllal:
 3  naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható  

     adatok és információk gyűjtése és cseréje

 3  az adatok és az információk elemzése

 3  rendszeres jelentések készítése és közzététele a     
     migrációs és menekültügyi helyzetről

 3  a szélesebb nyilvánosság ellátása objektív és 
nem részrehajló információkkal a migrációval és a 
menekültüggyel kapcsolatban

 

ALKALMAZÁS:

Hacsak lehetséges, az alap célkitűzéseinek 
végrehajtására az uniós tagállamok nemzeti programjain 
keresztül kerül sor. A jogosult kedvezményezetteknek 
szóló támogatások kiutalásáért a tagállamok vagy a 
regionális hatóságok felelnek.A civil szervezeteket 
(NGO-kat) arra szeretnék ösztönözni, hogy aktívan részt 
vegyenek a programok kidolgozásában, a tagállamokat 
pedig arra, hogy lépjenek fel erőteljesebben a menekültek 
támogatása és beilleszkedése érdekében.
A konkrét transznacionális vagy különösen innovatív 
projekteket, valamint a nem állami szereplők támogatását 
és a rendezvények és tanulmányok előmozdítását 
közvetlenül a Bizottság kezeli.
A költségvetés másik részét az Európai Migrációs 
Hálózaton keresztül használják fel.

JOGOSULTSÁG:
A program minden EU-tagállam és a Jogérvényesülés 
Program Szabályzatának 7. cikkében meghatározott 
partnerország számára nyitva áll.
A programok támogatásából az alábbi csoportok 
részesülhetnek:

 3  Nemzeti, regionális és helyi hatóságok

 3  Állami szervek

 3  Civil szervezetek (NGO-k);

 3  Profitorientált szervezetek és intézmények csak 
nonprofit vagy állami szervezetekkel együtt pályázhatnak 
a programra.

A szereplők jogosultságára vonatkozó további 
információkat az egyes ajánlattételi és pályázati 
felhívások tartalmaznak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A Belpolitikai programok hivatalos honlapja:

 3  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/
fundings/ funding-home-affairs-beyond-2013/
index_en.htm

A Belpolitikai Főigazgatóság jelenleg nyilvános 
ajánlattételi pályázataira vonatkozó információk:

 3  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/
fundings/ calls-for-proposals/index_en.htm#/c_
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e)  LIFE - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ÉGHAJLAT -         
POLITIKAI CSELEKVÉSI PROGRAM

A LIFE program általános célja a természet megóvása és 
a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás. A 2014-2020 
közötti időszak új programja két ágból áll: Környezet 
és Éghajlatpolitika. A Környezet ág az alábbi három 
prioritási területet foglalja magába: környezet és erőforrás-
hatékonyság, természet és biodiverzitás, valamint irányítás 
és tájékoztatás. Az Éghajlatpolitika alprogram három 
prioritásból áll: alkalmazkodás, mérsékelés, valamint 
irányítás és tájékoztatás.
A Zöldek/ESS csoport aktívan részt vett a programmal 
kapcsolatban folytatott tárgyalásokban.A Zöldek sikere, 
hogy a projektfinanszírozás kiválasztása kiválóság 
alapján, nem pedig egy előre meghatározott nemzeti 
kiosztás alapján fog történni. Ez lehetővé teszi az 
uniós pénzek hatékonyabb felhasználását és azon 
projektek megvalósulásának elősegítését, amelyek 
a környezetvédelemre, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra, illetve annak mérséklésére a legnagyobb 
hatással bírnak. A biodiverzitás terén működő projektek 
a Bizottság részéről további társfinanszírozásban 
részesülhetnek, megkönnyítve ezáltal az olyan 
tevékenységek megvalósítását, amelyek korábban 
nehezen juthattak többletforrásokhoz. Emellett az integrált 
projektek elősegítik a hatóságok közötti szorosabb 
együttműködést, és megerősítik az integrált cselekvési 
programot.

Költségvetés: 3,4 milliárd euró (Környezet: 2,6 milliárd 
euró, Éghajlatpolitika: 0,8 milliárd euró)

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
A Környezet ág az alábbi területeken megvalósított 
projekteket finanszírozza:

 3  természet és biodiverzitás

 3  vízi és tengeri környezet

 3  hulladék

 3  erőforrás-hatékonyság, a talajt és az erdőket, valamint a  
     zöld és körkörös gazdaságot is ideértve

 3  környezet és egészség, a vegyszereket és zajt is     
     ideértve

 3  levegőminőség és kibocsátás, beleértve a városi

 3 környezetre vonatkozó tájékoztatást és irányítást

Az Éghajlatpolitika ág az alábbi területeken megvalósított 
projekteket finanszírozza:

 3  az uniós politikák és jogszabályok végrehajtása és 
kidolgozása, illetve a tevékenységek irányítása a különböző 
politikai területeken keresztül

 3  a tudásbázis gyakorlati fejlesztése és alkalmazása

 3  integrált stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása és 
megvalósítása

 3  replikációs, átadási vagy irányítási innovatív technológiák, 
rendszerek, módszerek és eszközök fejlesztése és 
bemutatása

ALKALMAZÁS:
A környezetvédelmi ág költségvetése az első szakaszban 
(2014-2017) tagállami döntés alapján, a második szakaszban 
(2018-2020) pedig kiválóság alapján kerül kiosztásra. 
Az Éghajlatpolitika ág alá tartozó projekteket a teljes 
időszakban kiválóság alapján választják ki. A LIFE program 
költségvetésének legalább 81%-át projektek támogatására 
költik. A fennmaradó részt működési támogatás formájában 
non-profit szervezetek és közbeszerzések támogatására költik 
tanulmányi vagy egyéb szolgáltatások céljából. A prioritási 
területek és az egyes alprogramok közötti támogatások 
elosztására vonatkozó további információkat a Bizottság 
többéves munkaprogramja tartalmazza.

JOGOSULTSÁG:
A LIFE programban minden tagállam részt vesz. Az unión 
kívüli tevékenységek az alábbi feltételekkel támogathatók:

 3  az EU-n kívüli tevékenység szükséges az unió 
környezetvédelmi/éghajlati célkitűzéseinek eléréséhez,

 3 biztosítja a tagállamokban végzett beavatkozások 
hatékonyságát, és a koordináló kedvezményezett székhelye az 
EU-ban található.

A LIFE program támogatására állami és magánszervezetek 
pályázhatnak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A LIFE program hivatalos honlapja:

 3 http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

A tagországokban végzett LIFE-tevékenységek:
 3 http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

“A LIFE program egy rendkívül sikeres európai 
program, amely fontos részét képezi annak a közös 
erőfeszítésünknek, hogy megőrizzük és biztosítsuk az 
egészséges környezetet a következő generációk számára. 
Az otthonunkat és megélhetésünket veszélyeztető 
éghajlatváltozással szemben az új LIFE program célja, 
hogy támogassa a közösségeket az alkalmazkodási 
projektekben a heves esőzések és az egyre viharosabb 
időjárás legrosszabb hatásainak elkerülése érdekében 
folytatott tevékenységek esetében amelyeket már most 
is tapasztalhatunk a jelen generáció éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben való elkötelezettségének hiánya 
következtében.”  //  Margrete Auken
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“A tudományos bizonyítékok kétségtelenül azt mutatják, 
hogy a környezetvédelem és a biodiverzitás területén 
való elégtelen fellépés hatalmas veszteségeket 
eredményez az európai gazdaság és a világgazdaság 
területén (a világ GDP-je pl. 7%-kal csökken, ha a 
biodiverzitás csökkenését nem sikerül visszafordítani). 
Kis költségvetése ellenére a LIFE eszköz az EU igen 
hatékony pénzügyi mechanizmusának bizonyult az EU 
Madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelveinek - a Natura 
2000 programot is ideértve – támogatásában. Rendkívül 
fontos, hogy a helyi hatóságok és a civil szervezetek is 
részesülhessenek támogatásban.” //  Sandrine Bélier
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Z f)  EURÓPAI HÁLÓZATFEJLESZTÉSI ESZKÖZ (CEF) 

     ENERGIA, KÖZLEKEDÉS ÉS SZÉLESSÁVÚ           
     HÁLÓZATOK

A CEF az EU új ernyőprogramja, amelynek célja a 
közös európai érdekű projektek támogatása az energia, 
a közlekedés és a szélessávú hálózatok területén. A 
program három ágazatot foglal magába a támogatott 
projektek közötti szinergia jobb kihasználása érdekében.
Költségvetés: 50 milliárd euró (31,7 milliárd euró: 

közlekedési infrastruktúra, 9,1 milliárd euró: 
energiahálózatok, 9,2 milliárd euró: szélessávú hálózatok)

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
A közlekedési infrastruktúrába való befektetések:

 3  a szűk keresztmetszetek felszámolása és a hiányzó    
     kapcsolódási pontok kiépítése

 3  fenntartható és hatékony közlekedés biztosítása

 3  a közlekedési módok integrációja és összekapcsolása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások átjárhatóságának 
biztosítása

Az energiába való befektetések:
 3  a versenyképesség növelésének elősegítése a belső     

     energiapiac további integrációjának támogatása révén

 3  a villamosenergia- és földgázhálózatok átjárhatósága

 3  az Unió biztonságos energiaellátásának biztosítása

 3  a megújuló forrásokból származó energia integrálása 
az átviteli hálózatokba és a szén-dioxid hálózatok 
fejlesztése

 3  szélessávú hálózatokba való befektetés

 3  gyors és ultragyors szélessávú hálózatok telepítése

 3  határokon átnyúló hozzáférés létrehozása az átjárható  
    és digitális közszolgálati infrastruktúrához

ALKALMAZÁS:
A közlekedési, távközlési és energiaágazatra vonatkozóan 
a Bizottság többéves és éves munkaprogramokat 
fogad el, amelyekben meghatározza a költségvetés 
szétosztásánál felhasznált pénzügyi segítségnyújtás 
típusait.Az összeget támogatások, közbeszerzések és 
pénzügyi eszközök formájában ítélik oda.

JOGOSULTSÁG:
A pályázatokat egy vagy több tagállam, illetve az érintett 
tagállamok hozzájárulásával a tagállamokban létrehozott 
nemzetközi szervezetek, közös vállalkozások, valamint 
állami vagy magánvállalkozások nyújthatják be.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A CEF-re vonatkozó információk az Energia területén:

 3 http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_
europe_en.htm

A CEF-re vonatkozó információk a Közlekedés területén:
 3 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/

connecting_en.htm

A CEF-re vonatkozó információk a Szélessávú hálózatok 
területén:

 3 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-eu- 
rope-facility

“Az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz a strukturális 
alapokkal együtt lehetőséget nyújt az európai 
szél- és napenergiába történő befektetések 
meggyorsítására, valamint a zöld módon 
termelt energia  határokon átívelő, tagállamok 
közötti hálózatainak kiépítésére.” //  Claude Turmes

“Az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz koncepciója helyes: Európának együtt kell növekednie, különösen ami a kisebb 
környezetterheléssel járó vasúti rendszert illeti. A közlekedési politika azonban mindenekelőtt a megalomániás dimenziójú 
projektek építésére összpontosít, amelyek hatalmas mennyiségű pénzt és időt emésztenek fel, de megakadályozzák, hogy 
Európa valóban együtt növekedjen. Az európai vasúthálózat igen töredezett, amelynek hiányzó részei pontosan a nemzeti 
határok mentén figyelhetők meg. A háború és a háborút követő politikák által elpusztított vasúti összeköttetések újraépítése, 
valamint a vasúti ágazatot érintő zajcsökkentő intézkedések élveznek abszolút prioritást.”  //  Michael Cramer



  43

© ImaginePlaces 

43

F) 
EU

RÓ
PA

I H
ÁL

ÓZ
AT

FE
JL

ES
ZT

ÉS
I E

SZ
KÖ

Z



44
g)  SÜRGŐSSÉGI SEGÉLY ESZKÖZÖK
  i)   AZ UNIÓ POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUSA

Az Unió Polgári Védelmi Mechanizmusa egy olyan 
EU-s eszköz, amely a természeti és ember által okozott 
katasztrófák megelőzésére és kezelésére kialakított 
hatékonyabb rendszereket támogatja. A tagállamok közötti 
és az EU-val történő koordinációt támogatja a magas 
szintű katasztrófavédelem és a tagállamok uniós szintű 
felkészültségének biztosítása érdekében, katasztrófa 
esetén pedig a gyors és hatékony fellépés megkönnyítése 
céljából. A helyi hatóságok számára ezek azalapok 
a felkészültséggel és a katasztrófák megelőzésével 
kapcsolatos eszközök vonatkozásában érdekesek.

Költségvetés: 368 millió euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Az Unió Mechanizmusa az alábbi területeken végzett 
tevékenységeket támogatja:

 3  Megelőző tevékenységek

 3  Kockázatkezelés

 3  A Bizottság és a tagállamok felkészültségét segítő 
tevékenységek

 3  A nap 24 órájában működő, a tagállamokat és a 
Bizottságot szolgáló Európai Vészhelyzet-reagálási 
Központ létrehozása

 3  Az Európai Vészhelyzet-reagálási Kapacitás, mint a 
tagállamok előre elkötelezett reagálási kapacitásának 
önkéntes csoportja

 3  Műveletek megtervezése

 3  A reagálási kapacitás hiányosságainak kezelése

 3  Képzés, gyakorlatok, tanulságok és ismeretterjesztés

 3  Katasztrófákkal kapcsolatos értesítés az Unión belül

 3  Következetes válaszadás az Unión kívüli 
katasztrófákra

 3  Helyszíni segítségnyújtás

 3  Közlekedés és felszerelés

 

ALKALMAZÁS:

A vészhelyzeti reagálási tevékenységek kivételével 
a Bizottság éves munkaprogramokat fogad el, 
amelyekben meghatározza a kitűzött célokat, ezek 
megvalósításának módját, a szükséges tevékenységeket, 
az irányadó pénzügyi keretet és az irányadó végrehajtási 
menetrendet.
A pénzügyi támogatás többféle módon, különösen 
támogatások, költségtérítések, közbeszerzés és 
vagyonkezelői alapok formájában történhet.

JOGOSULTSÁG:
A program minden EU-tagállam és az Unió Polgári 
Védelmi Mechanizmusa Szabályzatának 28. cikkében 
meghatározott partnerország számára nyitva áll.
Potenciális kedvezményezettek:

 3  közigazgatási szervek

 3  egyetemek

 3  nemzetközi szervezetek

 3  vállalatok

A szereplők jogosultságára vonatkozó további 
információkat az egyes ajánlattételi és pályázati 
felhívások tartalmaznak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A program hivatalos honlapja:

 3 http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_
en.htm

II)  AZ EURÓPAI UNIÓ SZOLIDARITÁSI ALAPJA (EUSZA)

A jelen útmutató közzétételekor a Szolidaritási Alap 
átdolgozásáról még folynak a tárgyalások. Ezért az ebben 
a részben megadott információk tájékoztató jellegűek.
A Szolidaritási Alap az EU széleskörű szolidaritási 
mechanizmusa, amelynek célja a súlyos természeti 
katasztrófák által sújtott tagállamok és az európai régiók 
támogatása. 2002-es létrehozása óta az EUSZA több 
mint 50 katasztrófára, köztük árvizekre, erdőtüzekre, 
földrengésekre és viharokra reagált, több mint 3,5 milliárd 
euró pénzügyi támogatással.

A Zöldek/ESS csoport a természeti katasztrófák 
következményeitől szenvedő régiók és tagállamok 
kisegítése céljából támogatja az alap létrehozását és 
mobilizálását. Rámutatunk arra, hogy fokozottabb lépések 
megtételére van szükség a katasztrófa által okozott károk 
megismétlődésének és hatásainak elkerülése érdekében.
Költségvetés: évente összesen 500 millió euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Az EUSZA pénzügyi támogatást nyújt az érintett 
tagállamok katasztrófaelhárításra szánt állami 
beruházásaihoz az alábbi területeken:

 3  Az energia, ivóvíz, szennyvíz, közlekedés, távközlés, 
egészségügy és oktatás területéhez tartozó infrastruktúrák 
és létesítmények üzemelésének azonnali helyreállítása

 3  Átmeneti szállás és sürgősségi segélyszolgálat 
biztosítása a lakosság azonnali szükségleteinek 
kielégítésére;

 3  A kulturális örökség védelmét célzó megelőző 
infrastruktúrák és intézkedések;

 3  A katasztrófa által sújtott területek megtisztítása, a 

 3 természeti területeket is beleértve.
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ALKALMAZÁS:

A Szolidaritási Alap támogatásának megszerzése 
érdekében az érintett tagállamnak a katasztrófa által 
okozott első káresemény napjától számított 10 héten 
belül kérelmet kell intéznie a Bizottsághoz. Az eljárás 
megkönnyítése érdekében ajánlott közvetlenül a 
Regionális Politikai Főigazgatósághoz fordulni.
Abban az esetben, ha a kérelmet elfogadják, az Európai 
Parlament és a Tanács pedig jóváhagyja a pénzügyi 
támogatásra szánt költségvetést, a tagállam a támogatást 
azonnal, egy részletben megkapja. Ezt követően a 
végrehajtásért az érintett állam felelős, a műveletek 
kiválasztását, ezek auditját és ellenőrzését is beleértve. 
A sürgősségi intézkedések visszamenőleg, a katasztrófa 
első napjától kezdve is finanszírozhatók. 
Az új, gyors előlegfizetési mechanizmus célja, hogy a 
Szolidaritási Alap a lehető leghamarabb hozzáférhető 
legyen az érintett tagállam sürgős kérelmére. A 
mechanizmus a pénzügyi támogatás várt összegének 
10%-ára van korlátozva, felső határa pedig 30 millió euro.

JOGOSULTSÁG:
Természeti katasztrófa és bizonyos feltéteknek megfelelő 
regionális katasztrófa esetén a Szolidaritási Alap 
finanszírozására az összes tagállam és csatlakozni 
kívánó ország jogosult.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A Szolidaritási Alap hivatalos honlapja:

 3 http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/ 
index_en.cfm#1 

© Jaromir Chalabala/Shutterstock 
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h)  HORIZON 2020 - KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS
      KERETPROGRAM

 3 A HORIZON 2020 az uniós kutatási és innovációs 
beruházások számára fenntartott keretösszeg, amely 
az innovációs folyamat minden fázisára kiterjed, az 
alapkutatástól a piacra való betörésig. Fő prioritásai között 
szerepel a kiváló tudományos eredmények létrehozása, a 
vezető szerep biztosítása az ipari technológiák területén 
és a társadalmi kihívásokra való válaszadás. Az újonnan 
kialakított program a korábbi 7. Kutatási Keretprogram 
utódja, amely magába foglalja az Intelligens Energia 
Európa Programot és a Versenyképességi és Innovációs 
Keretprogram (CIP) egyes részeit. Emellett az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet tevékenységei is 
a HORIZON 2020 stratégiához tartoznak. Az Európai 
Parlament Zöldek/ESS csoportja proaktívan részt vett 
az új program kialakításáról szóló tárgyalásokon, és 
módosításokat tudott kieszközölni számos területen. 
Sikeresen támogattuk a több tudományágat átfogó 
megközelítéseket, a társadalomtudományok programba 
történő felvételét, valamint elértük az állampolgárok, 
a végfelhasználók, a civil társadalom és a közszféra 
szervezeteinek nagyobb részvételét. A kkv-k számára 
szélesebb finanszírozási lehetőségekért harcoltunk. Elértük, 
hogy a HORIZON 2020 program keretösszegei nyilvánosan 
hozzáférhetőek legyenek, biztosítva a szükséges 
információk elérhetőségét. Megerősítettük a természetes 
személyek alapvető jogainak és szabadságjogainak, 
különösen a magánélethez való jog tiszteletben tartásának 
szükségességét. Az energia területén gondoskodtunk arról, 
hogy a beruházás 85%-át a megújuló energiaforrásokra, 
az energia-végfelhasználás hatékonyságára, az intelligens 
hálózatokra és tárolási technológiákra szánják, a program 
több részét pedig a fenntarthatóság, illetve az erőforrás- és 
energiahatékonyság célkitűzéseivel támasztottuk alá.

Költségvetés: 74,3 milliárd euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
A HORIZON 2020 Keretprogram finanszírozási 
tevékenységei által felölelt számos témakör a programok fő 
célkitűzései mentén kerül végrehajtásra:

KIVÁLÓ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
 3  Európai Kutatási Tanács
 3  Jövőbeni és Feltörekvő Technológiák
 3  Marie Sktodowska-Curie tevékenységek
 3  Európai Kutatási Infrastruktúrák, az e-Infrastruktúrákat        

     is beleértve

IPARI VEZETŐ SZEREP
 3  Vezető szerep az Alap- és Ipari Technológiák terén
 3  Információs és Kommunikációs Technológiák
 3  Nanotechnológiák, Korszerű Anyagok,                               

     Korszerű Gyártás és Feldolgozás és Biotechnológia
 3  Űrpolitika
 3  Kockázatfinanszírozáshoz való hozzáférés
 3  Kkv-k innovációja

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK
 3  Egészség, Demográfiai Változás és Jólét
 3  Élelmezésbiztonság, Fenntartható Mezőgazdaság 

és Erdőgazdálkodás, Tengeri és Belvízi Kutatás és 
Biogazdaság

 3  Biztonságos, Tiszta és Hatékony Energia
 3  Okos, Zöld és Integrált Közlekedés
 3  Éghajlatpolitika, Erőforrás-hatékonyság és      

      Nyersanyagok
 3  Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és      

     reflektív társadalmak
 3  Biztonságos társadalmak - Európa és az európai       

      polgárok szabadságának és biztonságának védelme

A KIVÁLÓSÁG TERJESZTÉSE ÉS A RÉSZVÉTEL SZÉLESÍTÉSE
 3  A keretösszeg az európai kutatás és teljesítmény 

területén fennálló belső egyenlőtlenségek ellensúlyozását 
szolgálja. Az ide tartozó intézkedések a kohéziós politikát 
leginkább igénylő tagállamokat célozzák meg.

TUDOMÁNY A TÁRSADALOMMAL ÉS A TÁRSADALOMÉRT
 3  a tudomány és a társadalom közötti hatékony 

együttműködés kiépítése a civil társadalom polgárainak 
részvételével

 3  új tehetségek toborzása a tudomány számára 
 3  a tudományos kiválóságot társadalmi tudatossággal,     

     fenntarthatósággal és felelősséggel való társítása

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
tudományos és innovációs társulásokat szervez az alábbi 
területeken:

 3  Innováció az egészséges életmód és az idősköri     
     aktivitás érdekében

 3  Nyersanyagok - fenntartható feltárás, kitermelés,     
     feldolgozás és újrahasznosítás

 3  Hozzáadott értéket termelő gyártás
 3  Food4Future – fenntartható élelmiszerellátási lánc a          

     forrásoktól a fogyasztókig
 3  Városi mobilitás
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“Sikeresült zöldebbé tennünk a Horizon 2020 program 
célkitűzéseit, szélesítettük az érdekeltek részvételét, és 
erősítettük ezek együttműködését az EU-val, illetve a 
nemzeti és regionális alapokkal. A program a széles körű 
társadalmi problémákra adott öko-innovatív megoldások 
kidolgozását támogatja mind nemzetközi, mind helyi 
szinten. Most hatékony projektekre van szükségünk, 
hogy a zöldebb hozzáállást a tények is tükrözzék. Ezért 
arra bíztatom az öko-innovatív ötletekkel rendelkező 
szervezeteket (civil társadalom, kkv-k, helyi és regionális 
hatóságok), hogy a program keretében aktívan 
próbáljanak finanszírozást szerezni és partnereket találni.”  
//  Philippe Lamberts
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ALKALMAZÁS:

A Bizottság a Keretprogram különböző részeinek 
végrehajtása érdekében munkaprogramokat fogad 
el, amelyekben részletesebben meghatározza a 
finanszírozási célokat és a támogatott intézkedéseket, 
valamint irányadó végrehajtási menetrendet ad meg. 
A források nagy részének elosztására általában 3 évre 
szóló projekttámogatások révén kerül sor. A nagyobb 
beruházások és a piacorientált tevékenységek számára 
hitelfelvételi lehetőségek állnak rendelkezésre, a saját 
tőke megszerzéséhez pedig az EBB/EBA eszköz nyújt 
segítséget.

JOGOSULTSÁG:
Minden EU-tagállamban:

 3  Közigazgatási szervek (a helyi és regionális       
      közigazgatási szerveket is ideértve)

 3  Állami és magánintézmények
 3  Egyetemek és kutatóintézetek vagy kutatószervezetek
 3  Vállalatok és kkv-k, a szociális vállalkozásokat is     

     beleértve
 3 Civil szervezetek (NGO-k), civil társadalmi szervezetek,  

    valamint érdekeltek/végfelhasználói szervezetek     
    ágazattól függetlenül

 3  Független kutatók, a kezdő kutatókat is ideértve, a     
     világ bármelyik országából

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A HORIZON 2020 program hivatalos honlapja:

 3 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

A HORIZON 2020 keretösszeg résztvevői portálja:
 3 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/

en/home.html

A kkv-k számára fenntartott keretösszeg:
 3  https://ec.europa.eu/research/participants/portal/

desktop/en/ funding/sme_participation.html

© Christine Langer-Pueschel/Shutterstock
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i)  UNIÓS EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM

A jelen útmutató közzétételekor az Egészségügyi Program 
számos részletéről még folynak a tárgyalások. Ezért 
az ebben a részben megadott információk  tájékoztató 
jellegűek. Az Egészségügyi Program fő célja a tagállamok 
nemzeti egészségügyi politikáinak támogatása és 
kiegészítése az uniós polgárok egészségének javítása és 
az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
A program központi célkitűzései:

 3  az egészség elősegítése, a betegségek megelőzése 
és az egészséges életmódot támogató környezet 
kialakítása

 3  az uniós állampolgárok jobb és biztonságosabb 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének 
megkönnyítése

 3  az egészségügyi rendszerek innovációjának és 
fenntarthatóságának támogatása

 3  a polgárok védelme a határokon átnyúló súlyos 
egészségügyi veszélyekkel szemben.

Az Európai Parlament Zöldek/ESS csoportja 
kezdeményezései lehetővé tették, hogy a program 
prioritásai  a megelőző intézkedésekre és a krónikus 
betegségek kockázati tényezőinek minősülő környezeti 
tényezőkre fókuszáljanak.

Költségvetés: 450 milliárd euró

TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉGEK:
 3  A polgárok védelme a határokon átívelő súlyos 

egészségügyi veszélyekkel szemben

 3  Jogalkotás a fertőző betegségekre és 
más egészségügyi veszélyekre vonatkozóan 
(Egészségbiztonsági Kezdeményezés)

 3  A kockázatértékelés javítása a tudományos 
ismeretekhez való további képességek hozzáadása és a 
meglévő értékelések feltérképezése által

 3  A kapacitásépítés, a szomszédos országokkal való 
együttműködés, a felkészültségi tervek, a védőoltásra 
vonatkozó nem kötelező megközelítések és a 
közbeszerzés támogatása

 3  Az egészség elősegítése, a betegségek megelőzése 
és az egészséges életmódot támogató környezetek 
kialakítása

 3  Költséghatékony támogató és megelőző intézkedések 
a dohányzás, az alkoholfogyasztás, az egészségtelen 
táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód 
kezelésére

 3  Krónikus betegségek, köztük a rák; bevált megelőző 
gyakorlatok, korai felismerés és kezelés, az öngyógyítást 
is beleértve

 3  HIV/AIDS, tuberkulózis és májgyulladás; bevált 
gyakorlatok elsajátítása a költséghatékony megelőzés, 
diagnózis, kezelés és gondozás érdekében

 3  Jogalkotás a dohánytermékek reklámozása és 
marketingje terén

 3  Egészségügyi információs és ismeretrendszer

 3  Az uniós állampolgárok jobb és biztonságosabb 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének 
megkönnyítése

 3  Ritka betegségek

 3  Betegbiztonság és minőségi egészségügyi ellátás, 
beleértve az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések megelőzését és ellenőrzését

 3  Antimikrobiális rezisztencia

 3  Jogalkotás a szövetek és sejtek, vér, szervek, 
gyógyászati segédeszközök, gyógyhatású készítmények 
és a határokon átnyúló egészségügyi ellátás esetében a 
betegek jogai terén

 3  Egészségügyi információs és ismeretrendszer

 3  Az egészségügyi rendszerek innovációjának és 
fenntarthatóságának támogatása

 3  Egészségügyi technológiák értékelése

 3  Egészségügyi innovációs és e-egészségügyi 
megoldások bevezetése

 3  Egészségügyi munkaerő-előrejelzés és tervezés 
(dolgozók száma, szakterület, készségek), az 
egészségügyi szakemberek mobilitása/migrációja

 3  Szakértelem-egyesítő mechanizmus és a tagállamok 
egészségügyi rendszereinek megreformálását segítő 
bevált gyakorlatok

 3  Egészség az öregedő társadalomban, az Európai 
Innovációs Partnerséget és az Egészséges Időskort is 
ideértve

 3  Jogalkotás a gyógyászati segédeszközök, gyógyhatású 
készítmények, valamint a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátás terén

 3  Egészségügyi információs és ismeretrendszer, a 
Tudományos Bizottságokat is beleértve

ALKALMAZÁS:
Az Egészségügyi Program projekttámogatásokon, 
működési támogatásokon, a nemzetközi szervezeteknek 
nyújtott közvetlen támogatásokon és közbeszerzési 
eljárásokon (pályázatok, keretszerződések) keresztül 
valósul meg.

JOGOSULTSÁG:
A programban minden EU-tagállam részt vesz.
A programok támogatásából az alábbi csoportok 
részesülhetnek:

 3  Állami hatóságok

 3  Állami szervek (kutatási és egészségügyi intézmények,  
     egyetemek és felsőoktatási intézmények)

 3  Civil szervezetek (NGO-k);

Nemzetközi szervezetek:
A szereplők jogosultságára vonatkozó további 
információkat az egyes ajánlattételi és pályázati 
felhívások tartalmaznak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Az Egészségügyi Program hivatalos honlapja: 

 3  http://ec.europa.eu/health/programme/policy/
index_hu.htm

A jelenlegi felhívásokkal kapcsolatos információk:
 3  http://ec.europa.eu/health/programme/funding_

schemes/index_hu.htm
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5)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS 
 KAPCSOLATTARTÁSI KÖZPONTOK

 A)  KAPCSOLATTARTÁSI KÖZPONTOK:
A helyi és regionális képviseletek uniós közgyűlése 
a Régiók Bizottsága. Honlapja további információkat 
tartalmaz az EU régiókban végzett tevékenységéről, 
valamint feltünteti az egyes regionális képviselők 
kapcsolattartási adatait is.

 3  http://cor.europa.eu/hu/Pages/home.aspx

Az Európai Zöld Párt helyi tanácsadóinak hálózata
 3  http://europeangreens.eu/local-councillors-network

A Polgármesterek Szövetsége azoknak a helyi és 
regionális hatóságoknak egész Európán átívelő 
szövetsége, amelyek önként elkötelezték magukat 
az energiahatékonyság növelése és a megújuló 
energiaforrások használata mellett saját területeiken:

 3  http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html

Az Európai Innovációs Partnerség az Intelligens 
Városokért és Közösségekért egy platform, ahol ki 
lehet alakítani és meg lehet osztani egymással azokra 
a főbb környezetvédelmi, társadalmi és egészségügyi 
kihívásokra kidolgozott innovatív megoldásokat, 
amelyekkel az európai városok ma szembekerülnek.

 3  http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

PREPARE - A Vidéki Európa Partnerség egy vidéki 
szereplőknek szóló aktív európai hálózat. Többek között 
a területfejlesztési kezdeményezésről ad ki kiadványt: 
(„A közösségi szellem győz - Hogyan támogatja a civil 
társadalom a vidéki Európát”)

 3  http://www.preparenetwork.org/hrp-hungary

EURES - Az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja:
 3  https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=hu

Az Európai Ifjúsági Portál minden információt megad a 
fiataloknak szóló ajánlatokról és lehetőségekről Európa-
szerte:

 3 http://europa.eu/youth/splash_en

Az Eurodesk az európai politikákra vonatkozó, valamint 

a fiatalok és a velük dolgozó személyek számára kínált 
lehetőségekkel kapcsolatos információk elsődleges 
szolgáltatója:

 3  http://www.eurodesk.hu/

A Europe Direct egy központi információs szolgáltatás, 
amely az uniós joggal, a polgári jogokkal és a 
projekttámogatásokkal kapcsolatos kérdésekre ad választ:

 3  http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm

A Strukturális Alapok régiókban megbízott hatóságai:
 3 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/

authority_hu.cfm?pay=108&list=no

B)  INFORMÁCIÓK AZ EU AJÁNLATTÉTELI ÉS PÁLYÁZATI KIÍRÁSAIRÓL
Az uniós pályázati felhívásokat közzétevő legfontosabb 
honlap a TendersElectronic Daily. Ez a honlap információt 
nyújt az összes európai uniós beszerzési dokumentumról, 
naponta frissül az Európai Unió közbeszerzési 
értesítéseivel, a beszerzésekre pedig ágazatonként, 
országonként és régiónként lehet rákeresni.

 3  http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

Emellett a programok hivatalos honlapjai és a felelős 
Főigazgatóság honlapja is tesz közzé információkat a 
tervezett, folyamatban lévő és lezárt szerződésekről. 
A Bizottságnak egy központi honlapja van, amely 
tartalmazza a különböző témakörök linkjeinek listáját:

 3  http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_hu.htm

A Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat 
(CORDIS) az uniós finanszírozási lehetőségekhez nyújt 
gyakorlati útmutatást a Kutatás és Innováció területén:

 3  http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_en.html

A SIMAP portál az európai közbeszerzéssel kapcsolatos 
legfontosabb információkhoz biztosít hozzáférést:

 3  http://simap.europa.eu/index_en.htm 

A potenciális vállalkozók számára az „Üzletkötés az 
Európai Bizottsággal” bizottsági kiadvány tartalmaz 
tippeket.

 3  http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/
publications_ en.cfm#doing_business

C)  PARTNERKERESÉSI ESZKÖZÖK:
Az EU finanszírozási programjainak legtöbb honlapja kínál 
partnerkereső eszközöket. Pl. az Oktatásügyi és Kulturális 
Főigazgatóság az oktatás területén futó programjaihoz 
(Erasmus, Comenius stb.) az alábbi partnerkereső 
eszközt kínálja:

 3  http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.
php

Az Otlas egy online partnerkereső eszköz az ifjúsági 
területen indított nemzetközi projektekhez. A szervezetek 
az Otlas honlapján regisztrálhatják elérhetőségeiket 
és érdeklődési területeiket, valamint projektötleteikhez 
partnerkérelmeket hozhatnak létre.

 3  https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

LinkedIn EU-s projektek partnerkeresője:
 3  https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-Partner- 

Search-2842114

Facebook partnerkereső az EU-s és nemzetközi 
projektekhez

 3  https://www.facebook.com/groups/
Partnersearch/?fref=ts 
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++ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)++ EURÓPA I REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI 
ALAP (ERFA)++ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)++ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS 
(IFK)++ KOHÉZIÓS ALAP++ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI  ALAP (EMVA)++ 
EURÓPAI TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI ALAP (ETHA) ++TERÜLETFEJLESZTÉS++ FENNTARTHATÓ 
VÁROSFEJLESZTÉS++KÖZÖSSÉGI SZINTEN IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS (CLLD)++ EURÓPAI 
TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS (ETC)++ AZ EU FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS PROGRAMJA 
(EASI) ++ FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSI PROGRAM (PROGRESS)++ EURÓPAI 
FOGLALKOZTATÁSIMOBILITÁS (EURES)++ AZ ELSŐ EURES-ÁLLÁSOD++ MIKROFINANSZÍROZÁSI ÉS 
SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSI ESZKÖZ     (MF/SE) ++A LEGINKÁBB RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ    EURÓPA
  
++ ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ++            
I SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP (FEAD)++ EURÓPAI GLOBALIZÁCIÓS ALKALMAZKODÁSI ALAP (EGAA)++ 
KREATÍV   EURÓPA++ ERASMUS+++ EURÓPA A POLGÁROKÉRT++ERASMUS FIATAL  VÁLLALKOZÓKNAK++ 
JOGOK, EGYENLŐSÉG ÉS  POLGÁRSÁG  PROGRAM++ JOGÉRVÉNYESÜLÉS  PROGRAM++ 
MENEKÜLTÜGYI ÉS MIGRÁCIÓS  ALAP++ KÖRNYEZETVÉDELMI  ÉS  Éghajlatpolitikai  CSELEKVÉSI  
PROGRAM (LIFE)++   EURÓPA      I HÁLÓZATFEJLESZTÉSI ESZKÖZ (CEF) ENERGIA-, KÖZLEKEDÉSI ÉS SZÉLESS         ÁVÚ HÁLÓZATOK
++ SÜRGŐSSÉGI SEGÉLY ESZKÖZÖK++AZ UNIÓ POLGÁRI VÉDELMI MECHANIZMUSA 
++ AZ EURÓPAI UNIÓ SZOLIDARITÁSI ALAPJA (EUSZA)++ HORIZON 2020++ 
KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KERETPROGRAM++ UNIÓS EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM ++ 
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