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A Zöldek / Európai Szabad Szövetség (Zöldek/EFA) politikai csoport az Európai Parlamentben egy zöldebb, 
méltányosabb és fenntarthatóbb Európa érdekében munkálkodik. Jelenlegi 50 európai parlamenti képviselőjével 
17 különböző európai ország működik együtt az európai polgárok számára konkrét eredmények elérése érdekében 
kulcsfontosságú politikák, így például az élelmezés és környezetvédelem, a klímaváltozás, átláthatóság és demokrá-
cia, az igazságosabb adózás, a munkahelyek létrehozása, a gazdaság zöldebbé tétele és a nemzetközi kereskedelem 
terén.
Az Európai Unió jelenleg migrációs kihívással néz szembe; sok menekült, menedékkérő és migráns menedéket és 
jobb életet keres az Európai Unióban. Maguk a migránsok megbüntetése helyett a Zöldek mindig is hangsúlyozták 
a migráció gyökerei elleni küzdelem szükségességét, vagyis az azon okokkal szembeni fellépést, amiért az em-
berek hazájuk elhagyása mellett döntenek. Ugyanakkor folyamatosan felhívjuk az Európai Uniót és tagállamait arra, 
hogy fokozzák erőfeszítéseiket az Európai Unióba érkező személyek emberi jogainak védelmére, illetve hogy már 
megérkezésükkor biztosítsák számukra a méltányos bánásmódot. A tagállamok közötti szolidaritás hiánya e kérdés-
ben különösen sajnálatos, ezért mi továbbra is mozgósítjuk a rendelkezésünkre álló összes politikai és gyakorlati 
eszközt annak biztosítására, hogy az EU méltó maradhasson azokhoz az értékekhez, amelyekre létét alapozták.
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Az Európai Unióba érkező migránsok és menekültek egyre nö-
vekedő száma olyan kihívást jelent, amelyre az Európai Uniónak 
egyelőre nem sikerült választ találni, és amely súlyos humanitá-
rius válsághoz vezet Európában. Olyan közös európai fellépés hi-
ányában, amely a migrációt emberi jelenségnek tekinti és akként 
is kezeli, a migránsok fogadásának és elszállásolásának a feladatát 
főként az első személyes kapcsolatként fellépő helyi és regionális 
hatóságok, civilszervezetek és aktivisták vállalták fel, akik továbbra 
is kulcsfontosságú szerepet játszanak a kezdeti fogadásban, vala-
mint a szolgáltatásokhoz és alapvető jogokhoz való hozzáférés biz-
tosításában a migránsok és menekültek számára. Ők pótolhatatlan 
szerepet töltenek be azzal, hogy értékes támogatást nyújtanak Eu-
rópa-szerte.

Az Európai Unió számos lehetőséget ajánl fel pénzügyi támogatás-
ként a tagállamokban tevékenykedő szereplőknek. Pénzalapokat 
különített el abból a célból, hogy közvetlenül támogassa a migrán-
sokat és menekülteket segítőket. Noha ezeknek a pénzalapoknak a 
rendeltetése nem az, hogy ellensúlyozzák a nemzeti finanszírozás 
hiányát, kiegészíthetik azok forrásait, akik a migránsok és mene-
kültek társadalmi befogadása és integrációja mellett kötelezik el 
magukat az Európai Unióban. 

Meggyőződésünk, hogy fontos áttekintést nyújtani a migránsokkal, 
menekültekkel és menedékkérőkkel dolgozó helyi és regionális 
szereplőknek felajánlott uniós pénzügyi támogatásról. Jelen útmu-
tató felvázol minden vonatkozó uniós finanszírozási lehetőséget, 
illetve ismertet minden olyan gyakorlati tudnivalót, amely az uniós 
pénzalapok eléréséhez szükséges. Az útmutató mindvégig külön 

figyelmet szentel azoknak a projekteknek, 
amelyek előmozdítják az integrációt, fokoz-
zák a társadalmi befogadást, és támogatják 
a jobb életminőséget a migránsok, menekül-
tek és menedékkérők számára. Elsősorban 
és mindenekelőtt köszönetet szeretnénk 
mondani minden civilszervezetnek, helyi 
és regionális tanácsadó szervezetnek, Zöld 
szereplőnek, valamint nagyszámú, terepen 
dolgozó partnerünknek azon erőfeszítései-
kért, amelyekkel a migránsok, menekültek 
és menedékkérők szükségleteit kezelik, és 
segítséget nyújtanak abban, hogy a világot 
jobbá tegyék.

Nagyrabecsülésünket fejezzük ki a REGI 
munkacsoportnak a Zöldek/EFA csoporton 
belül azért, hogy kezdeményezték a jelen 
útmutatót, és egyúttal meg szeretnénk kö-
szönni a csoport minden tagjának és mun-
katársának hozzájárulást, illetve az uniós 
migrációs és menedékügyi szakpolitika mél-
tányos és felelős felvállalását.

Előszó

A Zöldek / EFA csoport társelnökei Green European Foundation társelnökei

Rebecca Harms és Philippe Lamberts Susanne Rieger és Pierre Jonckheer
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Az uniós alapokat többnyire a tagállamokkal partner-
ségben kezelik megosztott irányítás formájában. Az 
együttműködés alapját a partnerségi megállapodások és 
operatív programok jelentik, amelyek tájékoztatnak a fi-
nanszírozott intézkedésről és konkrét tevékenységekről, 
a kedvezményezettekről, valamint más uniós alapokkal 
összefüggésben a kiegészítő jellegről, az adatszolgáltatási 
kötelezettségekről, partnerek bevonásáról stb. A tagálla-
mok tervezik meg a konkrét tevékenységeket, választják 
ki a projekteket és kedvezményezetteket, osztják szét a 

kifizetéseket az irányító hatóságaikon keresztül. A többi 
európai uniós alapot közvetve vagy közvetlenül az Euró-
pai Bizottság kezeli. Közvetlen kezelés esetén a Bizottság 
felel a teljes megvalósulási folyamatért, amit közvetlenül 
mint kizárólagos ajánlatkérő szervként és döntéshozó 
hatóságként eljáró bizottsági központ vagy a végrehajtó 
hatóságok kezelnek. Közvetett kezelés esetén a megvaló-
sítási feladatokat partnerországokra, nemzetközi szerve-
zetekre és fejlesztési ügynökségekre bízzák.

A támogatásokat rendszerint közvetlen pénzügyi támo-
gatásként ítélik oda az ajánlattételi felhívás keretében 
kiválasztott projekteknek. Atevékenységi támogatások 
konkrét, határozott ideig működő projekteket céloznak 
meg, miközben az operatív támogatások az Európai Unió 

szerveinek rendszeres operatív tevékenységeit hivatottak 
támogatni. A Bizottság ugyanakkor szerződéseket is köt 
áruk és szolgáltatások beszerzésére a vonatkozó pályázati 
felhívások és szándéknyilatkozatokra irányuló felhívások 
közzétételét követően.

Kezelési struktúra

A finanszírozás fő típusai

Mit jelent az európai 
uniós finanszírozás?

Az Európai Unió számos projektnek nyújt pénzügyi támo-
gatást olyan területeken, mint például a regionális és vá-
rosfejlesztés, foglalkoztatás és társadalmi befogadás, me-
zőgazdaság és vidékfejlesztés, kutatás és innováció stb. A 

finanszírozás fő típusai a strukturális és befektetési alapok 
(ESI), programok és kezdeményezések, valamint az Euró-
pai Unión kívüli intézkedéseket szolgáló külső támogatás.

Célcsoportok
Migrációval kapcsolatos segítségnyújtás esetén a tagál-
lamok helyi és regionális hatóságainak, civil szerveze-
teinek és más szerveinek rendszerint különbséget kell 
tenniük a végső kedvezményezettek között ezek státu-
sza alapján. Miközben csak korlátozott, gyakran az alap-
vető életszínvonalhoz sem elegendő segítségnyújtás áll 
rendelkezésre az újonnan érkezők  és a hivatalos doku-
mentumok nélküli migránsok számára, a menedékkérők 
(bizonyos feltételek mellett) és menekültek esetében biz-
tosított a hozzáférés a szociális támogatáshoz, egészség-

ügyi ellátáshoz, oktatáshoz, munkavállaláshoz és önálló 
vállalkozási tevékenységekhez, valamint egyéb integrá-
ciós intézkedésekhez.
További információkat az uniós finanszírozásról az 
Európai Bizottság által kiadott Beginner’s Guide to EU 
Funding  (  bit.ly/2hSkfA0 ), valamint az EU Budget in 
my country (EU-s költségvetés a saját országomban) oldal      
(  bit.ly/2jOFvEn ) tartalmaz, ahol megtalálható min-
den uniós ország kiválasztott projektjeinek tájékoztató-
it tartalmazó lista.

http://bit.ly/2hSkfA0
http://bit.ly/2jOFvEn
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 A jelen útmutató gyors és egyszerű áttekintést nyújt az uniós finanszírozási lehetőségekről az Ön szervezetének, illetve 
intézményének. A minél könnyebb használat érdekében az alapra vonatkozó oldalak különböző részeit az alábbiakban 
magyarázzuk el.

Hogyan használható
a jelen útmutató?

Az alap megnevezése
Ez az alap neve úgy, ahogy azt a finanszírozó szervezet meghatá-
rozta. 

Kulcsfontosságú információk az alapról
Itt található minden kulcsfontosságú információ az alapról, ideért-
ve annak küldetését, célcsoportjait, célkitűzéseit és a támogatható 
intézkedéseket, példákkal és egyéb hasznos információkkal együtt.

Finanszírozási területek
A jelen útmutatóban bemutatott alapokat az 
alábbi területeknek megfelelően soroltuk be:

Gyorshivatkozás
Ez a Gyorshivatkozás közvetlen hozzáférést 
biztosít az alap weboldalához. Egyszerűen 
olvassa be a QR kódot okostelefonjával, vagy 
írja be a rövidített URL címet webböngésző-
jébe.

Társadalmi befogadás 
és integráció

Foglalkoztatás és 
munkaerőpiac

Lakhatás és
 infrastruktúra

Egészségügyi és 
szociális ellátás 

Oktatás 
és képzés

Anyagi 
támogatás

Jogok és 
szabadságjogok 

Közigazgatás 
és kormányzás

Kultúra 
és média

Igazságügy 
és biztonság
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Az Önt esetleg érdeklő alapok gyors áttekintéséhez ellenőrizze, hogy szervezete vagy intézménye mely kategóriába 
sorolható. Ezt követően az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy mely alapok nyújtanak támogatást az érintett terüle-
ten.

Finanszírozási 
területek

Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap (AMIF), 6. oldal

Belbiztonsági Alap (ISF), 8. oldal

Európai Szociális Alap (ESF), 10. oldal

Foglalkoztatás és Szociális Innováció 
Európai Programja (EaSI), 12. oldal

A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási 
alap (FEAD), 14. oldal

Jogok, Egyenlőség és 
Állampolgárság, 24. oldal

Igazságügyi program, 20. oldal

Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERDF), 18. oldal

Európa a polgárokért, 23. oldal

 

Erasmus+, 26. oldal

Kreatív Európa, 22. oldal

Európai Uniós Egészségügyi Program, 

28. oldal

Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EAFRD), 30. oldal

Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap (EMFF), 30. oldal

Alap
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Ki pályázhat
Állami és szövetségi hatóságok, helyi és regionális közigazgatási 
szervek, civilszervezetek, humanitárius szervezetek, oktatási és 
kutatási testületek, nemzetközi közjogi szervezetek, a Vöröskereszt 
nemzeti szervezetei, magán- és állami tulajdonú vállalatok stb.

Célcsoportok
Újonnan érkezők, menedékkérők (ideértve azokat, akiknek vonat-
kozásában végső döntést még nem hoztak), ideiglenes nemzetközi 
védelemben részesülők, menekültek és egyéb migránsok, akik ren-
dezett tartózkodási hellyel rendelkeznek.

 

Fő célkitűzések
Az AMIF négy fő területet finanszírozhat: 
Menekültügy, Törvényes migráció és integ-
ráció, Szolidaritás, valamint Szabálytalan 
migráció és Hazatérés. Az Alap Unió-szerte 
a közös megközelítés előmozdítását szolgál-
ja a migránsok és menekültek magas szintű 
normák szerinti védelme érdekében, és el-
kötelezett az Európai Unión kívüli személyek 
jogokhoz és integrációs intézkedésekhez való 
hozzáférése javításának irányában országos, 
helyi és regionális szinten.

Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap (AMIF)

Alapok a figyelem
középpontjában

Egészségügyi és szociális ellátás 
Orvosi és pszichológiai ellátás, szociális segít-
ségnyújtás stb.

Társadalmi befogadás és integráció
Szociális közvetítés, adminisztrációs és jogi 
segítség, családegyesítés támogatása, önál-
lósulási lépések, az általános társadalmi tu-
datosság és a befogadó országgal folytatott 
párbeszéd javítása (kampányok, események), 
részvétel a civil és kulturális életben, tájékozta-
tás a menekültügyi eljárásról, esélyegyenlőség 
előmozdítása az állami és magánszolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés terén, intézkedések a 
migránsok jogaikról és kötelezettségeiről való 
tájékoztatása érdekében, az európai értékek 
népszerűsítése, stb.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap a migrációs áramlások hatékony kezelését, valamint a menekültügy és 
integráció tekintetében a közös uniós eljárásrend megvalósítását, erősítését és fejlesztését mozdítja elő. A tagállamok 
közötti legmagasabb szintű szolidaritás és felelősségmegosztás célját szolgálja, különös tekintettel azokra, akiket a 
migráció leginkább érint.

Támogatható tevékenységek
A támogatott intézkedések kapcsolódhatnak a menedékjogi eljárások 
különféle szakaszaihoz és a menekültügyi politikák különböző szem-
pontjaihoz. Külön figyelmet szentelnek a sérülékeny csoportok, pél-
dául a kísérő nélküli kiskorúak, nők, fiatalok, gyermekek és idősek 
szükségleteire.

Foglalkoztatás és munkaerőpiac
Állampolgársági ismeretek és nyelvtanfolyamok, szakmai képzés, 
szakképesítések elismerése, előkészítő lépések a munkaerőpiachoz 
való hozzáférés megkönnyítése érdekében stb.

Lakhatás és infrastruktúra
Az infrastruktúra, valamint az integrációs házakban való lakhatási kö-
rülmények javítása, stb.

Anyagi támogatás 
Anyagi segítség (pl. élelem, higiéniai termékek) és támogató szolgálta-
tások (pl. fordítás és tolmácsolás, jogi segítség, orvosi ellátás, pénzügyi 
juttatások) stb. 
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Az Európai Migrációs Hálózat információk-
kal látja el a tagállamokat a migrációról és a 
menekültügyről a döntéshozatal támogatá-
sához.  Támogatás formájában pénzügyi se-
gítséget nyújtanakaz országos szintű koordi-

nációért felelős Nemzeti Kapcsolattartó 
Pontoknak.

Csak törvényesen tartózkodó mig-
ránsok pályázhatnak projektekben 
való részvételre, ami a dokumentu-
mok nélkül munkát végző migrán-

sok esetében nehézségeket okozhat.

Léteznek lehetőségek a projektek Euró-
pai Unión kívüli finanszírozására a migránsok 
Európai Unióba történő érkezését megelő-
ző előkészületekhez, például indulás előtti 
intézkedésekhez a tagállamokban történő 
foglalkoztatás elősegítését, a képzettség fel-
mérését, állampolgársági ismereteket oktató 
tanfolyamokat, a tudatosságot fokozó infor-
mációs csomagokat stb. illetően.

Irányító hatóságok az én országomban:  Azon 
irányító hatóságok listája, amelyek konkrét és 

naprakész tájékoztatást adhatnak a megva-
lósításról, az egyes nemzeti programok 

keretében áll rendelkezésre.
Eddigi eredmények
A *peppa Mädchenzentrum nők számára létreho-
zott, ausztriai központ találkozási pont minden 
olyan 10. és 20. életév közötti migráns nő szá-
mára, akinek tanácsra van szüksége az oktatás, 
foglalkoztatás, otthoni helyzetük, barátaik stb. 
tekintetében. A központ konzultációt, workshopo-
kat, munkakeresési támogatást, közösségi tevékeny-
ségeket és könyvtárakhoz való hozzáférést biztosít.

További információk:   bit.ly/2glscx1

Gyorshivatkozás

 bit.ly/1qeMirS

Közigazgatás és kormányzás
A közigazgatási rendszerek megerősítése és a személyzet képzése 
a menekültügyi eljárásokhoz való hatékony hozzáférés biztosítása 
érdekében, a menekültügyi döntéshozatal minőségének javítása és 
felgyorsítása, alternatívák kidolgozása a fogvatartásra, a sze-
replők közötti fenntartható együttműködés, tájékoztatá-
si programok megvalósítása, kapacitásépítés a poli-
tikai döntéshozók és kedvezményezettek körében 
(a legjobb gyakorlatok cserélje, kapcsolati hálók 
kialakítása) stb.

Jó tudni
Megvalósítás: Az alapok többsége többéves nem-
zeti programok megosztott irányításával valósul meg. 
A maximális európai uniós társfinanszírozási arány 75% 
(illetve 90% egyes esetekben). A fennmaradó pénzalapok 
uniós intézkedések, gyorssegélynyújtás, technikai támogatás és az 
Európai Migrációs Hálózat céljait szolgálja, a megvalósítás pedig 
közvetlen vagy közvetett irányítással történik. Uniós szinten a pá-
lyázatok alapját ajánlattételi felhívások, pályázati felhívások, külső 
szakértői és gyorssegélynyújtási felhívások képezik.

Gyorssegély nyújtható a tagállamoknak kivételes esetben a migrán-
sok tömeges beáramlásából eredő, olyan sürgős szükségletek ke-
zelésére, amelyek jelentékeny mértékben igénybeveszik a befogadó 
létesítményeket, menekültügyi rendszereket és eljárásokat.

Az Orvosi terápiás támogatás me-
nedékkérők és menekültek szá-

mára olyan francia projekt, amelyet 
az AMIF egyik jogelődje, az Európai 

Menekültügyi Alap finanszíroz, és 
amely ingyenes orvosi és pszichológiai 

konzultációt nyújt a jólét és életminőség ja-
vításához különféle traumatikus események 
következményeitől szenvedő menedékké-
rőknek és menekülteknek. 

További információk:   bit.ly/2gyjGIV

http://bit.ly/2glscx1
http://bit.ly/1qeMirS
http://bit.ly/2gyjGIV
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Ki pályázhat
Pénzügyi támogatás többnyire állami és szövetségi hatóságok szá-
mára elérhető, ugyanakkor támogatást kaphatnakhelyi és regionális 
állami szervek, civil szervezetek, nemzetközi közszervezetek, huma-
nitárius szervezetek, magán- és állami tulajdonú vállalatok, oktatási 
és kutatási szervezetek stb.

Célcsoportok
Újonnan érkezők, menedékkérők (ideértve azok, akiket illetően vég-
ső döntést még nem hoztak), ideiglenes nemzetközi védelemben ré-
szesülők, menekültek és egyéb migránsok, akik rendezett tartózko-
dással rendelkeznek.

Fő célkitűzések
A Határok és vízumok területén az Alap cél-
ja egységes és magas szintű ellenőrzés alatt 
tartani a külső határokat, összehangolni a 
határigazgatást, továbbá zökkenőmentes 
határátkelést biztosítani a hatékony vízum-
feldolgozás és az EU országai közötti infor-
mációmegosztás támogatásával. A migrán-
sok tekintetében megkönnyíti a jogszerű 
beutazást az Európai Unióba, továbbá ma-
gas szintű szolgáltatásokat és egyenlő bá-
násmódot biztosít a vízumigénylők számára. 
A rendőrség területén az Alap elkötelezetten 
harcol a határokon átnyúló szervezett bűnö-
zés ellen, és erősíti az Európai Unió országa-
inak képességét a biztonsággal kapcsolatos 
kockázatok hatásos kezelése terén. 

Belbiztonsági Alap (ISF)

Alapok a figyelem 
középpontjában

A Belbiztonsági Alap elősegíti a megújult belbiztonsági stratégia megvalósítását, valamint a bűnüldözéssel és az EU 
külső határainak igazgatásával kapcsolatos együttműködéssel összefüggő intézkedéseket. Megkönnyíti a jogszerű beu-
tazást, és hozzájárul a magas szintű biztonsághoz az Európai Unióban, betartva az Európai Unió alapvető szabadsággal 
és alapjogokkal kapcsolatos kötelezettségeit.

Támogatható tevékenységek
Igazságügy és biztonság
Minden tevékenység a következőkkel kap-
csolatban: külső határok igazgatása, ellenőr-
zési és megfigyelési rendszerek, befektetés 
az operatív infrastruktúrába, berendezések 
és szoftverek, korszerű technológiák foko-
zott használata, személyazonosság-kezelő 
és műszaki berendezések, kommunikációs 
infrastruktúra, IT rendszerek megvalósítása 
a külső határok és biztonság tekintetében 
(például Schengeni Információs Rendszer, 
Vízuminformációs Rendszer), bevándor-
lási kapcsolattartó megbízottak bevonása, 
a biztonsági dokumentációval kapcsolatos 
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intézkedések, a reagálóképesség megerősítése, adminisztrációs és 
operatív koordináció (például közös műveletek), szervezett bűnözés 
felderítése és kivizsgálása, gyermekek szexuális zaklatásá-
nak felderítése és kivizsgálása, terrorista tevékenységek 
megelőzése, vízummal kapcsolatos képzés, munka-
társaknak nyelvi és interkulturális készségek okta-
tása, információmegosztás és az erőszakos radika-
lizálódás megelőzése stb.

Jó tudni
Megvalósítás: Az ISF többségében megosztott 
irányítással valósul meg éves szintű nemzeti prog-
ramok (ajánlattételi felhívások, közbeszerzések és köz-
vetlen támogatások) formájában. A projektek társfinanszí-
rozási aránya akár 75 % vagy 90 % is lehet konkrét intézkedések 
esetén, illetve műszaki segítségnyújtáskor eléri 100 %-ot is. Az alap 
fennmaradó részét a Bizottság közvetve vagy közvetlenül kezeli, 
azt ajánlattételi felhívások, pályázati felhívások, uniós intézkedé-
sek, illetve sürgősségi vagy műszaki segítségnyújtás formájában 
biztosíthatja.

Az uniós intézkedések mindazon konkrét, határokon átívelő 
vagy innovatív intézkedések, amelyek az egész Európai 
Unió előnyére szolgálnak.

Sürgősségi segítségnyújtás biztosítható, 
ha a külső határokat nagy számban átlépő, 
harmadik országból érkező állampolgárok 

miatt sürgősségi szükségletek lépnek 
fel, például olyan intézkedésekre, 

mint tolmácsolás a regisztrációs el-
járáshoz, valamint élelmiszerek és 
egyéb fogyasztási cikkek szállítása 
a befogadóközpontokban tartóz-
kodó személyeknek.

Az ISF ugyanakkor harmadik orszá-
gokban folyó, illetve ezekkel kapcsola-

tos tevékenységekre is felhasználható, mint 
amilyenek a szemináriumok, workshopok 
és kísérleti projektek annak érdekében, 
hogy ad hoc technikai és operatív szaktu-
dást adjanak át harmadik országoknak, va-
lamint a kölcsönös bizalmat és a jó gyakor-
latok megosztását elősegítő intézkedéseket 
valósítsanak meg.

Gyorshivatkozás

 bit.ly/1xgdKdQ

Eddigi eredmények
2015 novemberében Szlovénia és Horvátország 
részesült sürgősségi finanszírozásban a hatá-
rigazgatás területén, hogy segítséget kapjanak 
a nagy migrációs hullám kezelésében. A pénzala-
pok ad hoc intézkedések céljait szolgálták, így pél-
dául a befogadóképesség növelését újonnan érkezők 
számára, az elszállásolási lehetőségek megsokszorozását és a más 
tagállamok által bevont tisztviselők elszállásolási költségeinek fe-
dezését. Ugyanakkor mindkét tagállam sürgősségi finanszírozást 
kapott a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) ke-
retén belül is ideiglenes elszállásolási központokra.

2016-ban a Bizottság pályázat in-
dítását tervezi tudományos elem-
zés elkészítésére arról, hogy a 
migránsok hogyan szereznek 
tudomást az útvonalakról, a 
közlekedési lehetőségekről, az 

utazásukat segítő csempészek-
ről és a célországról. Különösen a 

kommunikációs csatornák és a közös-
ségi hálózatok szerepét kell megvizsgálni.

További információk:   bit.ly/2dzkhZD

http://bit.ly/1xgdKdQ
http://bit.ly/2dzkhZD
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Ki pályázhat
Állami és szövetségi hatóságok, helyi és re-
gionális állami szervezetek, civil szervezetek, 
magán- és állami tulajdonú vállalatok, huma-
nitárius szervezetek, oktatási és képzési in-
tézmények, munkaügyi szolgáltatók, kutatási 
szervezetek, karrier-tanácsadók, ifjúságtá-
mogató szolgálatok, szakszervezetek, mun-
kaadók, szociális vállalkozások stb.

Célcsoportok
Munkaerőpiachoz hozzáférő menekültek és 
menedékkérők. A munkerőpiachoz hozzá 
nem férő menedékkérők számára csak akkor 
biztosítanak hozzáférést az oktatási rendszer-
hez, ha részt vesznek a szakmai képzési in-
tézkedésekben, illetve gyermekeik oktatását 

érintő intézkedésekben .

Fő célkitűzések
Fenntartható és minőségi foglalkoztatás: Az ESF támogatja a hozzáfé-
rést a foglalkoztatáshoz és a fenntartható integrációt a munkaerőpi-
acon. Külön figyelmet szentel a szociális kirekesztés kockázatának 
kitett és a marginalizált közösségekhez tartozó embereknek.

Társadalmi befogadás és diszkriminációtól való mentesség: Az aktív be-
fogadás és esélyegyenlőség révén az ESF támogatja a marginalizált 
közösségek társadalmi-gazdasági integrációját, és küzd a diszkrimi-
náció minden formája ellen.

Oktatás és képzés: A hátrányos helyzetű csoportok tekintetében az 
ESF támogatja a minőségi oktatáshoz és az élethosszig tartó tanulás-
hoz való egyenlő hozzáférést, és segíti a képességek aktualizálását, 
előmozdítja a karrier-tanácsadást és a megszerzett kompetenciák 
érvényesítését.

Közigazgatás és kormányzás: Az adminisztrációs te-
her csökkentése és a hatékonyság fokozása ér-
dekében az ESF az intézményi és adminiszt-
rációs kapacitás építésébe fektet be minden 
olyan szereplő esetén, amelyek oktatást, 
képzést, foglalkoztatást, és szociális szakpo-
litikát biztosítanak.

Európai Szociális Alap (ESF)

Alapok a figyelem 
középpontjában

Az Európai Szociális Alap a foglalkoztatásnak és a munkahelyek minőségének magas szintjét mozdítja elő, miközben 
harcol a szegénység ellen, fokozza a szociális befogadást,támogatja a nemek közötti egyenlőséget, a diszkriminációtól 
való mentességet és az esélyegyenlőséget. Az ESF különösen a hátrányos helyzetű egyének, így a migránsok, etnikai 
kisebbségek és marginalizált közösségek számára hasznos.

Támogatható tevékenységek
Foglalkoztatás és munkaerőpiac
Egyéni tanácsadás, önéletrajzírási és állásinterjús tech-
nikák, megszerzett kompetenciák elismerése, hozzáférés a foglal-
koztatási szolgálatokhoz, be nem jelentett munka megelőzése, a 
vállalkozások támogatása (ideértve a vállalkozásindítás finanszírozá-
sát és a szociális vállalkozásokat), munkatapasztalat megszerzése, 
munkavállalási kilátások javítása, hálózatépítés, a munkaadók érzé-
kenyítése. stb.

Foglalkoztatás és munkaerőpiac
Tanfolyamok a foglalkoztatáshoz 
való hozzáférés javításához, alapvető 
és oktatási képességek fejlesztése és 
aktualizálása, nyelvtanfolyamok és in-

ternetes tanfolyamok, a  korai iskolael-
hagyás kérdésének kezelése, motiváltság 

növelése, iskolán kívüli tevékenységek, jel-
beszéd, felsőfokú oktatáshoz való hozzáférés 
bővítése, minőségi iskoláshoz való hozzáfé-
rés javítása közlekedés (például autóbuszos 
szolgáltatások biztosítása) biztosítása révén, 
az oktató személyzet sokszínűségének fo-
kozása, képzés az oktatási hátrányok meg-
értésének témájában, kulturális sokszínűség 

Gyorshivatkozás

 bit.ly/2hSm7bP

http://bit.ly/2hSm7bP
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és soknyelvűség, kapacitásbővítés (útmutató tanácsadók, szociális 
munkások és pszichológusok, mediátorok és mentorok), innovatív 
tanítási eszközök és módszerek stb.

Egészségügyi és szociális ellátás
Megfizethető és magas színvonalú egészségügyi és szociális szolgál-
tatásokhoz stb. való hozzáférést elősegítő intézkedések.

Jogok és szabadságjogok
Olyan intézkedések, amelyek a magán- és állami szolgáltatásokhoz 
való egyenlő hozzáférést védik, ezáltal megosztják az európai érté-
keket, és tájékoztatást nyújtanak a jogokról és kötelezettségekről stb.

Társadalmi befogadás és integráció
A diszkrimináció megelőzése, az interkulturális megértés fokozása, 
értékek átadása, nyilvános viták a befogadás támogatására, a szülők 
bevonása a kisgyermekkori létesítmények és az iskola munkájába, a 
tudatosság fokozása stb.

Közigazgatás és kormányzás
Közösségi szociális munka és az önkormányzatok szerepvállalásá-
nak támogatása, innovatív munkamódszerek kifejlesztése a migrán-
sok végzett munkához, átfogó foglalkoztatási programok, folyamatok 
a migrációs hivatalok megreformálásához, kapacitás- és képesség-
építés munkavállalók számára a menekültügyi eljárás minőségének 
javítása érdekében, nagyobb hozzáadott értékű szakpolitikák és 
szolgáltatások nyújtása a migránsok irányába stb.

Jó tudni
Megvalósítás: Az ESF megvalósítása megosztott irányítás keretében 
történik. A finanszírozást mindig állami vagy magánfinanszírozás 
kíséri. A társfinanszírozás aránya a projekt összköltségének 50 %-a 
és 85 %-a kötött mozog. Támogatást operatív támogatás, valamint 
ajánlattételi felhívás és pályázati felhívás formájában nyújt.

Az ESF által támogatott kezdeményezések: 
Az Új készségek és munkahelyek menetrendje a jövőbeli munkahelyek-
nek megfelelő képességek összességével rendelkező egyének elér-
hetőségét tűzte ki célul. Támogatja azon képességek és képesítések 
elismerését, amelyeket az egyének az Európai Unión kívül szereztek. 
A Nemzeti Akadémiai Elismerési Információs Központok (NARIC) 
segítséget nyújthatnak a migránsoknak diplomáik és tanulmányaik 
elismertetésében ahhoz, hogy a munkaerőpiachoz könnyebben hoz-
záférhessenek. Az Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés  azoknak a 
fiatal migránsoknak nyújt támogatást, oktatást vagy képzést, akik 

Eddigi eredmények
A Lotsendienst for migrants német projekt 
mintegy 1400 olyan migránsnak nyújtott ta-
nácsot, aki saját vállalkozást akart indítani. 
Ezek közül 735 nyitott saját start-up vállalko-
zást az egyéni coaching támogatás nyomán.

További információk:    bit.ly/2iAeK9Z

A szlovén Mosaic projekt részeként az öko-
szociális Korenika farm sérülékeny csopor-
tokat lát el hasznosítható szaktudással és ké-
pesítéssel, továbbá állandó munkahellyel az 
organikus élelmiszerek előállítása terén, vala-
mint egyidejűleg támogatja a vidéki örökség 
újjáélesztését.

További információk:    bit.ly/2hQTzkO

A szlovén SKUHNA vagy Slovenian World 
Cuisine szociális vállalkozás migránsokat és 
menekülteket alkalmaz szakácsként 
és felszolgálóként a dolgozók 
szociális körülményeinek ja-
vítása érdekében, miközben 
azok a szlovén társadalmat 
is gazdagítják.

További információk:
    bit.ly/2gykvBz

nem állnak munkaviszonyban, hogy minő-
ségi ajánlatokat kapjanak a munkavállalás, 
folyamatos tanulás, illetve gyakornoki mun-
kák terén. Munkaügyi szolgálatok, karrier-ta-
nácsadók, oktatási és képzési intézmények, 
ifjúságtámogató szolgálatok és munkaadók 
pályázhatnak finanszírozásra országos szin-
ten.

ESF az Ön országában:      bit.ly/2j4vDGt

http://bit.ly/2iAeK9Z
http://bit.ly/2hQTzkO
http://bit.ly/2gykvBz
http://bit.ly/2j4vDGt
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Ki pályázhat
Állami és magántulajdonú szervezetek és intézmények, nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok, civil szervezetek, szociális partne-
rek, felsőfokú oktatási intézmények és kutatóintézetek, a hatásokat 
felmérő szakértők, nemzeti statisztikai hivatalok,  valamint magán-
személyeknek és mikrovállalkozásoknak mikrofinanszírozást nyúj-
tó szervezetek, stb.

Célcsoportok
Munkaerőpiaci hozzáféréssel rendelkező vagy nem rendelkező 
menedékkérők, valamint menekültek és migránsok.

Fő célkitűzések
Az EaSI elkötelezett amellett, hogy erősít-
se az EU célkitűzéseit és a tevékenységek 
koordinálását uniós és nemzeti szinteken, a 
foglalkoztatás, szociális ügyek és befogadás 
terén. Ami a migránsokat illeti, két alprog-
ram bírhat nagy jelentőséggel:

A Progress (Haladás) támogatja a megfelelő 
uniós szakpolitika kidolgozását a foglalkoz-
tatás, szociális befogadás és szociális véde-
lem terén, különös tekintettel a diszkriminá-
ció elleni fellépésre. Támogatja a nemzeti 
és nemzetközi párbeszédet valós szükség-
letekre kidolgozott megoldások érdekében, 
és pénzügyi támogatást nyújt a szociális és 
munkaerőpiaci szakpolitikák terén az inno-
vációk megvalósításához. A Mikrofinanszí-
rozás és szociális vállalkozás célja növelni a 
hozzáférést a sérülékeny csoportok, külö-
nösképp olyan migránsok, nők, fiatalok és 
alacsony szakképesítésű dolgozók mikrofi-
nanszírozásához, akik saját mikrovállalko-
zást, illetve szociális vállalkozást akarnak 
létrehozni.

Az EaSI harmadik alprogramja, az EURES, a 
munkaerő Európai Unión belüli mobilitását 
szorgalmazza azáltal, hogy az álláskeresők 
számára uniós szinten biztosít hozzáférést a 
szabad munkahelyekhez és a támogató szol-
gáltatásokhoz.

A foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai programja (EaSI)

Alapok a figyelem 
középpontjában

AFoglalkoztatás és Szociális Innováció Európai Programja magas szinten támogatja a minőségi és fenntartható foglal-
koztatást, miközben garantálja a megfelelő szociális védelmet, küzd a társadalmi kirekesztés, a hosszú távú munkanél-
küliség és a diszkrimináció ellen, továbbá javítja a munkafeltételeket és elősegíti a nők és férfiak közötti egyenlőséget.
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Támogatható tevékenységek
Társadalmi befogadás és integráció
Szakmai felülvizsgálatok, nemzeti szintű és esettanulmányokon 
alapuló elemzések, értékelések, kísérleti projektek, workshopok, 
bevált gyakorlatok cseréje a társadalmi befogadást érintő szakpo-
litikák terén a különböző tagállamokban a kölcsönös 
tanulás stb. megkönnyítése érdekében.

Foglalkoztatás és munkaerőpiac
A nem bejelentett munka megszüntetése, a 
mikrohiteleleket nyújtók kapacitásának bőví-
tése ahhoz, hogy segítsenek a migránsoknak 
vállalkozások létrehozásában, kutatás a migrán-
sok vállalkozóvá válása területén, és a szociális 
vállalkozások szerepe a migránsok munkaerőpiaci 
integrációjában, tanácsadási és munkaerő-toborozási 
szolgáltatások határon túli munkások számára, tájékoztató és kom-
munikációs tevékenységek a földrajzi és munkavállalási mobilitás 
céljaira, személyreszabott mentoring stb.

Foglalkoztatás és munkaerőpiac
A digitális írástudás tökéletesítése, kölcsönös tanulás az EURES 
szereplői között, az EURES tanácsadóinak képzése stb.

Közigazgatás és kormányzás
Fejlesztés és határokon átívelő partnerségek tevé-
kenységei stb.

Jó tudni
Megvalósítás: A Progress-t és az EURES-t 
az Európai Bizottság közvetlenül irányítja 
pályázati és ajánlattételi felhívásokon ke-
resztül. A Mikrofinanszírozás és szociális 
vállalkozás körében a garancia megpályá-

zásához válaszolni kell a szándéknyilat-
kozat benyújtása iránti felhívásra az 

Európai Befektetési Alap weboldalán.

Koordináció egyéb intézkedésekkel: 
Az EaSI más uniós programokat egé-

szít ki, így például az ERASMUS+; a 
Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság; 

valamint a Strukturális Alapok, és külö-
nösen az ESF és az Ifjúsági Foglalkoztatási 
Kezdeményezés programokat.

Gyorshivatkozás

 bit.ly/2j4xT0I

A Szociális befogadás ajtótól ajtóig sok etni-
kumú problémás környezetben című holland 
projekt, amely az etnikai kisebbségeket és 
migránsokat célozza sűrűn lakott nagyvá-
rosi környezetekben (Schilderswijk, Hága), 
kidolgozott egy módszert a szociális eseti 

beavatkozásra (ajtótól ajtóig megközelítés) 
a foglalkoztatás növelésére hosszú ideje 

munkanélküli szülők körében, ezáltal 
pedig a többetnikumú háztartásokban 
nevelkedő gyermekek életesélyeinek 
javítására.

További információk:   bit.ly/2fRPyd5 

Eddigi eredmények
Az EaSi szabályos időközönként nyújt fi-
nanszírozást olyan civilszervezeteknek, 
amelyek a szociális befogadás, illetve a 
mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás 
finanszírozása terén végeznek kutatásokat. 
Finanszírozás nyújtható a migránsok vállalkozóvá 
válására összpontosító, valamint olyan egyéb projektek-
hez, amelyek a szociális vállalkozások szerepével foglalkoznak a 
menekültek és migránsok társadalmi és munkapiaci integrációjá-
nak megkönnyítése terén.

http://bit.ly/2j4xT0I
http://bit.ly/2fRPyd5
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Ki pályázhat
Állami szervezetek, civilszervezetek, élelmiszerbankok stb.

Célcsoportok
Az egyes tagállamok által azonosított leginkább rászoruló szemé-
lyek, mint például a szegénységben élők, hajléktalanok, gyerme-
kek, idősek, fogyatékosok és migránsok, ideértve az Unióba újon-
nan érkezőket, a menedékkérőket és a menekülteket. A pontos 
Célcsoportokat nemzeti szinten azonosítják attól függően, hogy 
a tagállam hogyan határozza meg a segítségnyújtás típusát, mint 

pl. élelmiszerrel és alapvető használati 
cikkekkel való támogatás, tár-

sadalmi befogadás stb. A 
menedékkérők és 

menekültek ki-

fejezetten nem tartoznak ide, és operatív 
programban kell szerepelniük ahhoz, hogy a 
jogosultsági feltételeket teljesítsék.

Fő célkitűzések
Az FEAD fő célkitűzése legalább 20 millióra 
csökkenteni a szegénységben élők, illetve a 
szegénység kockázatának kitett személyek 
számát 2020-ig. A leginkább szükségben 
élő csoportok segítése révén az alap erő-
feszítései arra irányulnak, hogy erősítse a 
társadalmi kohéziót, és egyúttal támogatást 
nyújtson élelmiszerek adakozás keretében 
történő gyűjtéséhez, majd szétosztásához az 
élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében.

A leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap (FEAD)

Alapok a figyelem 
középpontjában

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap célja csökkenteni a szegénység legsúlyo-
sabb formáit, így a hajléktalanságot, gyermekszegénységet és az élelmiszerhiányt az Európai Unióban. Javító jellegéből 
kifolyólag a FEAD első lépésként segít az embereknek kiutat találni a szegénységből és társadalmi kirekesztettségből.

Támogatható tevékenységek
Anyagi támogatás 
A támogatás közvetlenül az EU-ba történő 
érkezés után nyújtható rövid távú intézke-
dések formájában: élelmiszercsomag vagy 
étkeztetés, ruhák és lábbeli, hálózsákok, 
tanszerek és egyéb létfontosságú cikkek, így 
például higiéniai termékek.

Társadalmi befogadás és integráció
Hosszú távú jelleget csak akkor ölthet, ha 
kérték a menedékjogot, és a következőkre 
terjedhet ki: társadalmi befogadási tevé-
kenységek az aktív munkaerőpiaci intéz-
kedéseken kívül, így például a kedvezmé-
nyezettek más meglévő szolgáltatásokhoz 
történő irányítása, nyelvtanfolyamok, fordí-
tás és tolmácsolás, polgári orientációs tevé-
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kenységek (például tájékoztatás a feltételekről, jogokról és köte-
lezettségekről), egészségtámogató tevékenységek, szocializálás és 
hálózatépítési tevékenységek, képzés a nagyobb önállóság elérésé-
hez, tájékoztatás a rendelkezésre álló szociális szolgáltatásokról és 
ideiglenes menedékhelyekről, pénzügyi ismeretekről, hozzáférés 
az egészségügyi ellátásokhoz és oktatási szolgáltatásokhoz, pszi-
chológiai támogatás és lehetőségek biztosítása.

Jó tudni
Ejecución: A FEAD megosztott irányítással működik.
Kiegészíti az Európai Szociális Alapot, és azzal párhuza-
mosan dolgozik. A tagállamok közvetlenül vásárolhat-
ják meg az élelmiszereket vagy más árucikkeket ah-
hoz, hogy azokat a partnerszervezeteken, rendszerint 
állami szerveken és civilszervezeteken keresztül célba 
juttassák, vagy akár finanszírozással is ellássák ezeket 
a szervezeteket.

Anyagi támogatás: Az egyes országoka nyújtott támoga-
tásokat saját viszonyaikhoz igazíthatják. Az anyagi támogatás 
olyan kísérő intézkedésekkel kombinálható, mint például útmuta-
tás és támogatás biztosítása a leginkább rászorulóknak a kiút meg-
találásában.

Szociális élelmiszerüzletek részvétele: A FEAD által finanszírozott 
élelmiszereket és árucikkeket ingyenesen kell szétosztani a legin-
kább rászoruló személyek között. A szociális élelmiszerüzletek a 
programban akkor vehetnek részt, ha a társfinanszírozásban része-
sülő termékeket ingyen osztják szét. 

Az Élelmiszerbankok Európai Szövetsége 
mintegy 260 élelmiszerbankot fog össze 23 
európai országban. Az Európában össze-
gyűjtött élelmiszerek közel fele a leginkább 
rászorulók számára indított, élelmiszereket 
nyújtó európai segélyprogramból származik; 
a többi forrást az élelmiszeripar, kiskereske-
delmi üzletek és magánszemélyek adják.

A FEAD hálózat nyílt tagságú kö-
zösség olyanok összehozására, 

akik a szegénység legsúlyo-
sabb formáinak mérséklésén 
dolgoznak, és ehhez a helyes 
gyakorlat megosztásával és 
ötletekkel nyújtanak lehető-

séget ahhoz, hogy miként tá-
mogathatók a leginkább rászo-

rulók az Európai Unióban.

Irányító hatóságok az én országomban:    
     bit.ly/2j9aPBO

Gyorshivatkozás

 bit.ly/2iagqnq

Eddigi eredmények
Az Élelmiszerbankok Francia Szövetsége 79 élelmi-
szerbankot fog össze francia területeken. Évente 
több mint 1,8 millió, a szegénységi küszöb alatt 
élő embernek nyújtanak segítséget azáltal, hogy 
számukra élelmiszerkosarakat és étkeztetést biz-
tosítanak.

Horvátországban élelmiszereket, higiéniai termékeket és tan-
szereket osztanak szét a migránsok között olyan kísérő intézkedések 
mellett, mint például a tanácsadás az egészségügyi ellátásról, a sze-
mélyes higiéniáról és szülői szerepvállalásról. 

A német Hilfe-Lotsinnen für zugewander-
te EU-Bürgerinnen in der Armutsprostitution 
(Segítség EU-ba bevándorolt, a szegénység 

miatt prostitúcióra kényszerülő nőknek) 
projekt a szegénység miatt prostitúci-

óra kényszerülő nőket, valamint a 
gyermekeik esetében az oktatás-
hoz és a képzéshez való hozzáfé-
rését támogatja.

http://bit.ly/2j9aPBO
http://bit.ly/2iagqnq


A svéd Härnösand város 
vezetősége holisztikusan közelítette meg 

a migránsok és menekültek fogadásának kérdését. 
Korai integrációs intézkedési terve a civil társadalom szilárd 

részvételét, valamint a felelősségek egyértelmű megosztását és a korai 
beavatkozást tekinti a társadalmi befogadás és integráció előmozdítása terén 

a fő rendező elveknek. Az olyan intézkedések esetében, mint az iskoláztatás 
korai megkezdése, a hosszú távú várostervezés, a képességek korai felismerése, a 

munkahelyek megosztása a gyakorlati tanulás elérhetővé tétele érdekében, közösségi 
találkozó pontok kialakítása és a régióra jellemző tevékenységek szervezése, a cél, hogy 

a migránsoknak és menekülteknek vendégszeretetet, valamint az adott településen való 
maradásra és új élet kialakítására alkalmas lehetőséget kapjanak.

A spanyolországi Andalúziában és Melillában az állampolgárok aktív részvételét támogató 
projektet indítottak a bevándorlókkal kapcsolatos negatív sztereotípiák, illetve az olyan ártalmas 
rémhírekkel szembeni fellépésre, amelyek a sokszínűséggel jellemezhető együttélés útjába állnak. 
Képzett, a rémhírekkel szemben fellépő, a helyi környezet hamis állításainak ellensúlyozására 
objektív, érvekkel alátámasztott információkat bemutató megbízottakra támaszkodva a Megálljt 
a szóbeszédnek! program támogatja a helyi társadalmakba történő befogadást, az interkulturális 
tudatosság kialakulását és a diszkriminációval szembeni fellépést. 

A méhészettel összefüggésben az olaszországi Bátor méh projekt célja megkönnyíteni a 
társadalmi és foglalkoztatásbeli integrációt a fiatal menedékkérők számára azáltal, 

hogy konkrét ismereteket sajátíthatnak el a méhtartással és kaptárépítéssel 
összefüggésben. A méhészet olyan helyi mesterség, amely támogatja a 

régiót, óvja annak biodiverzitását, miközben a menedékkérőket 
is segíti abban, hogy könnyebben kezelhessék saját 

helyzetük nehézségeit.

A migránsok 
segíthetnek a befogadó 

társadalmak megteremtésében
Mindazoknak, akik abban bíznak, hogy menedékre és új életre találnak 

Európában, a korai, méltányos és hatékony integráció nagy fontossággal bír. 
Nekünk, a Zöld/EFA csoportnak meggyőződésünk, hogy nem kevesebbnek, mint 

egy hosszú távú építkezési folyamatnak kell működnie, ami megkönnyíti minden 
érintett aktív részvételét és szerepvállalását. A migránsok és menekültek alapvető jogain 

és szükségletein túlmenően, elsősorban értelmes lehetőséget kell teremteni számukra, 
hogy aktívan részt vegyenek nem csupán a gazdasági, de a társadalmi, kulturális és 
politikai életben is, miközben erősödik a hovatartozás-érzésük, és ösztönzést kapnak, 
hogy hozzájáruljanak a helyi közösségek fejlődéséhez. A különféle kultúrákat és vallásos 
meggyőződéseket üdvözlő, befogadó társadalom minden bizonnyal learatja a sokszínűség 
előnyeit. 

Azon számos kihíváson túlmenően, amelyekkel az ilyen lehetőségek 
megteremtésének összetett feladatával szembesülő szereplők néznek 

szembe tevékenységeik során, a megfelelő pénzügyi támogatás hiánya 
számottevő további akadályt jelent. Mindazonáltal a helyi és regionális 

kezdeményezések körében már számos jó példa bizonyította, 
hogy a migránsok és menekültek méltányos hosszú távú 

integrációja nemcsak módszer és eszköz kérdése, hanem 
mindenekelőtt a befogadó jellegű párbeszéden 

és erős polgári elkötelezettségen 
múlik. 

A Zöld/EFA 
csoport
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A helyi 
intézkedések képezik 

a siker kulcsát
Ez az útmutató azon az elgondoláson alapul, hogy a bevált gyakorlatok és a migránsok, menekültek és 

menedékkérők fogadásának, valamint a sikeres integrációjuk irányába tett lépéseknek a legjobb példái a helyi 
közösségekben és az Európa-szerte foganatosított kezdeményezésekben nyilvánulnak meg. Az Green European Foundation 

(Zöld Európai Alapítvány) keretén belül Európa-szerte partnerségi viszonyban vagyunk a nemzeti Zöld alapítványokkal 
a helyi körülmények megismeréséhez ott, ahol az európai és nemzeti szinten a realitások a migránsok, menekültek és 

menedékkérők életére gyakorolt hatások tekintetében keresztezik egymást. A „Menekült- és migránsügyi szakpolitika – a helyi szint” 
című projektünk révén helyi szinten kívánjuk azonosítani a helyes gyakorlatokat, az integráció és szolgáltatásnyújtás terén fennálló 
megvalósítási kihívásokat, valamint a potenciális Zöld javaslatokat az úgynevezett menekültválság méltányos és humanitárius 
megközelítése érdekében.

A GEF kiadványai előmozdítják a vitát
Ingyenes kiadványok biztosításával és terjesztésével az európai szintű vitát kívánjuk ösztönözni. 2016 májusában tettük közzé az „Út 
a menekültügyi, menedékkérő és  migrációs szakpolitikákról folytatandó vitához”,  brosúránkat, amely összegezi a Zöld családon belüli 
eszmecsere aktuális állását,és körvonalazza a Zöldek álláspontját az európai intézményekben, így például az Európai Parlamentben 
az Európai Zöld Párt és az Európai Zöld Csoport soraiban. A 2015. év vége felé tanulmány készítésére adtunk megbízást, hogy 
felmérjük a zöld pártok álláspontjait Európában 23 különböző országban 25 zöld pártnak kiosztott kérdőívekre adott válaszaik 
alapján. Ez lehetővé tette számunkra, hogy összegezzük, nemzeti szinten miben értenek egyet és miben nem, továbbá hogy 
rávilágítsunk azokra a területekre, amelyekben nyitott és további egyeztetést igénylő kérdések maradtak. Továbbá nemrégiben 
saját zöld európai szakfolyóiratunk tematikus számát („Checkpoint Europe – The Return of Borders”) (Európai határellenőrzési 

pont –A határok visszatérnek) is ennek a sürgető kérdésnek szenteltük. A kiadvány azokat a különféle módokat elemzi, 
ahogyan a határok Európa-szerte visszatérnek fizikailag, és az európai polgárok gondolkodásában egyaránt, illetve az 

ezekre az aggasztó fejleményekre adandó progresszív válaszreakciók elemeit vizsgálja.

Útmutató zöld szereplők finanszírozásához
Reméljük, hogy munkánk Európa-szerte hozzájárul az ismeretek és tapasztalatok élénk cseréjéhez 

a zöld szereplők között arról, hogy miként egyesítsük erőinket és nézzünk szembe a ránk váró 
kihívásokkal ahhoz, hogy a jövőképünknek megfelelő erős polgárok Európáját építsük fel. 

Egyúttal meggyőződésük, hogy az útmutató átfogó tájékoztatásként szolgál az uniós 
finanszírozás tekintetében számos olyan elkötelezett zöldszereplő számára 

helyi és regionális szinten, akik migránsokkal, menekültekkel 
és menedékkérőkkel dolgoznak, illetve dolgozni 

terveznek a jövőben.

http://www.gef.eu
http://gef.eu/projects/refugees-and-migration-policies/
http://gef.eu/publication/paving-the-way-for-a-green-debate-on-refugee-asylum-migration-policies/
http://gef.eu/publication/paving-the-way-for-a-green-debate-on-refugee-asylum-migration-policies/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/
http://www.greeneuropeanjournal.eu/
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Ki pályázhat
Allami szervezetek, magánszférabeli szervezetek (főként kis- és kö-
zépvállalkozások), egyetemek, társulások, civilszervezetek és ön-
kéntes szervezetek, valamint külföldi vállalatok a vonatkozó operatív 
program által lefedett régióra tekintettel.

Célcsoportok
A migránsoknak és menekülteknek nyújtott támogatás az infrastruk-
túra különféle területeit, így például a városi környezet megújítását, a 
szociálisés egészségügyi ellátást, lakhatást, vállalkozásokat és oktatást 
öleli fel. Támogatást konkrét célcsoportoknak nem határoz meg, de 
hozzájárul a térbeli elszigeteltség csökkentéséhez, illetve a sérülé-
kenycsoportok szükségleteire igyekszik választ adni.

Fő célkitűzések
Az ERDF egyike a fő finanszírozási eszkö-
zöknek az uniós kohéziós szakpolitikán belül, 
éscélja az európai régiók fejlődésbeli egyen-
lőtlenségeinek csökkentése. Beruházásait az 
innovációra és a kutatásra, a digitális menet-
rendre, a kis- és középvállalkozások támoga-
tására és az alacsony széndioxid-kibocsátású 
gazdaságraösszpontosítja.

Migránsok és menekültek tekintetében az 
ERDF kiegészítheti az ESF-et abban, hogy az 
integrációs folyamatokat támogatja infrastruk-

túrába és városi környezet megújításba 
történő beruházásai révén. Prioritást 

élvez a foglalkoztatottság és a tár-
sadalmi befogadás, a szegény-
ség és a diszkrimináció leküz-
dése, akárcsak az oktatásba, 
képzésbe és élethossziglani 
tanulásba való beruházás.

Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERDF)

Alapok a figyelem 
középpontjában

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap céljaa gazdasági, területi és szociális kohézió erősítése úgy, hogy orvosoljaa fő 
regionális egyenlőtlenségeket az Európai Unióban.

Támogatható tevékenységek
Lakhatás és infrastruktúra
Fogadóközpontok és menhelyek építése, az elosz-
tóközontok infrastruktúrájának fejlesztése, a szo-
ciális és egészségügyi ellátás infrastruktúrájának 
fejlesztése, mozgókórházak, közegészségügy és 
vízellátás, beruházás oktatási létesítmények infra-
struktúrájába és fokozott hozzáférés az oktatáshoz 
(például beruházások a közlekedési és közúti infra-
struktúrába), felújítás és modernizálás a szálláshelyek és 
kapcsolódó infrastruktúrák tekintetében az energiahatékony-
sági elvek szerint, beruházás kis energiafogyasztású szálláshelyek, 
óvodák, iskolák, művelődési házak, menedékhelyek, szociális szál-
láshelyek és ifjúsági klubok stb. építésébe.

Közigazgatás és kormányzás
Az intézményi kapacitások, valaminta közigazgatás és azon hatósá-
gok hatékonyságának erősítése, amelyek a migránsok és menekül-
tek integrációjával foglalkozik.

 

Egészségügyi és szociális ellátás
Elsődleges egészségügyi ellátások, 

közösségi alapú szociális gondozás, köz-
vetítés, szociális munkatevékenységek stb.

Foglalkoztatás és munkaerőpiac
Bevétel termelő tevékenységek (például 
szociális vállalkozások létrehozása, mikrohi-
telprogramok) stb.

Oktatás és képzés
Nyelvtanfolyamok, testnevelés stb.

Gyorshivatkozás

 bit.ly/2hSnF5D

http://bit.ly/2hSnF5D
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Jó tudni
Megvalósítás: Az ERDF irányítása megosztott a tagállamok kö-
zött,formája a nemzeti operatív programok regionális hatóságok 
általi megvalósítása. Segítséget támogatások, díjak, visszafizeten-
dő segélyek és finanszírozási eszközök révén nyújt.

Kiegészítő jelleg: A pénzalap a leghatékonyabban az AMIF-fel és 
társadalmi integrációval, illetve munkaerőpiaci intézkedésekkel 
(például képzéssel, nyelvtanfolyamokkal, tanácsadással, coaching 
támogatással, szakmai képzéssel és foglalkoztatási intézkedések-
kel) összhangoltan használható fel.

Rugalmas felhasználás: Az ERDF sürgős intézkedéseket biztosíthat 
esetenként azért, hogy kiegészítse az AMIF, ISF stb. részéről nyúj-
tott támogatást. A sürgős intézkedések a migránsok és menekültek 
fogadásához kapcsolódnak, ideértve a befogadó központok, men-
helyek, sátrak és konténerek építését vagy kapacitásainak bővíté-
sét.

Irányító hatóságok az én országomban:     bit.ly/2j4CU9c

Eddigi eredmények
A Mingo Migrant Enterprises ausztriai projektet 
a Bécsi Üzleti Ügynökség hozta létre; kezdeti 
támogatást és tanácsadást nyújt migráns vál-
lalkozásoknak, valamint támogatást kínál az 
ügynökségekkel, hatóságokkal és pénzügyi in-
tézményekkel való kapcsolatokban Bécsben.

További információk:     bit.ly/2gLoDB0

A határokon átívelő MigrAlp együttműködé-
si projektet két régió, az ausztriai Tirol és az 
olaszországi Dél-Tirol hozta létre arra, hogy 
eszközöket és információs szolgáltatásokat 
dolgozzon ki a migráns közösségek integrá-
ciójához a rasszizmus és diszkrimináció el-
leni harc mellett. A projekt fő jellemzői közé 
tartozik továbbá a jobb társadalmi és munka-
erőpiaci integráció és a kulturális sokszínűség 
tudatosítása az iskolákban, a SpaceMigrants 
elnevezésű szerepjáték révén.

További információk:     bit.ly/2h2xGKv

Városi dimenzió
A városok kulcsfontosságú szerepet játszanak a demográfiai változá-
sokra és az új migrációs trendekre adandó válaszokban, az azokhoz 
való alkalmazkodásban. Mivel a városok jelentik az első találkozási 
pontot a migránsokkal, gyakran találják magukat szemben az integráció 
komplex folyamatával, ami szociális szakpolitikájukra, foglalkoztatási 
stratégiájukra és közszolgáltatásaikra is nyomást gyakorolhat.

Az URBACT határokon átívelő együttműködési program a városok kö-
zötti hálózatok kialakítását támogatja az egy-egy konkrét témakörön 
dolgozó tagállamok között. Az OPENCities projekta városok erejét 
egyesítette fokozottan proaktív szakpolitikák fejlesztésére ahhoz, hogy 
nagyobb vonzerőt gyakoroljanak és megtartsák a mobil nemzetközi né-
pességet.

Integrált, fenntartható városfejlesztési stratégiák foglalkoznak a váro-
sokat érintő fő kihívásokkal, és tartós javulást hoznak a gazdasági, 
környezetvédelmi, klímaügyi, társadalmi és demográfiai feltételeket il-
letően a városi területeken. Ezeket a civil társadalom, a helyi lakosság 
és a kormányzás egyéb szintjein kezelik és valósítják meg.

A Városi Innovatív Intézkedések kezdeményezés Európa-szerte lát el 
forrásokkal városi területeket, hogy azok új megoldásokat próbáljanak 
ki a városi kihívások kezelésére, és vizsgálják, hogyan működnek azok 
a gyakorlatban.

Határokon átívelő dimenzió
Az Európai Területi Együttműködés 
(INTERREG) a jobb regionális együttműködést 
a közös problémák megoldását előtérbe 
helyező, transznacionális megközelítés révén 
mozdítja elő. Együttműködéseinek határokon 
átívelő törekvései arra ösztönzik a tagállamokat, 
hogy forduljanak szomszédjaikhoz, továbbá 
biztosítanak eszközöket ahhoz, hogy közös 
erővel kezeljék a felmerülő társadalmi–
gazdasági, környezetvédelmi és területi jellegű 
kihívásokat. 
A migránsokat és menekülteket illetően segít-
het az embercsempészettel összefüggő prob-
lémák kezelésében, amely körében támogatja 
az intézményes és közigazgatási szintű együtt-
működést az uniós és nem uniós országok kö-
zött a Földközi-tengerentúli és a szomszédos 
országokban.

http://bit.ly/2j4CU9c
http://bit.ly/2gLoDB0
http://bit.ly/2h2xGKv
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Ki pályázhat
Valamennyi, a tagállamokban, az Európai Szabadkereskedelmi Tár-
sulás országaiban és a tagjelölt országokban, illetve a potenciális 
tagjelölt országokban törvényesen alapított, állami és magántulajdo-
nú szervezet a vonatkozó keretszerződések értelmében.

Célcsoportok
A nemzetközi védelem kedvezményezettjei (menekültek), valamint 
bizonyos feltételek mellett újonnan érkezők és menedékkérők.

Alapok a figyelem 
középpontjában

Támogatható tevékenységek
Igazságügy és biztonság
Jó gyakorlatok megosztása a tudatosság foko-
zása terén, konferenciák és médiakampányok, 
elemzési tevékenységek (tanulmányok, adat-
gyűjtés, vizsgálatok, beszámolók), tájékoztatók 
és útmutatások, közös metodológiák kidolgo-
zása, a civil társadalom azon szervezeteinek (ci-
vilszervezetek) támogatása, amelyek az egyenlőség 
és emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységet 
folytatnak stb.

Foglalkoztatás és munkaerőpiac
Kapacitásbővítésés képzés szakemberek számára  (munkatársak 
cseréje, szakértői találkozók, workshopok), képzési modulok és 
online/offline képzési eszközök kidolgozása, információk és kom-
munikációs eszközök fejlesztése, kölcsönös tanulás, szakértői felül-
vizsgálatok, események a képzők képzésére, jogi szaknyelvi kép-
zés, tananyagok stb.

Jó tudni
Megvalósítás: Az alap kezelését és a megvalósítást közvetlenül az 
Európai Bizottság (Jogérvényesülési Főigazgatóság) végzi intéz-
kedési és operatív támogatásokkal, valamint közvetlenül megítélt 
összegekkel, amelyeket pályázati felhívások és ajánlattételi felhívá-
sok formájában tesznek közzé. A társfinanszírozási arány rendsze-
rint 80% és 90% között mozog, ez utóbbi kivételes esetekben.

Igazságügyi Program

Kiegészítő jelleg: Az Igazságügyi program 
kiegészítheti a Jogok, egyenlőség és polgár-
ság programot, a Belbiztonsági Alapot, az 
Erasmus+ programot és az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszközt. Profitorientált szerveze-
tek csak akkor érhetik el a programot, ha non-
profit vagy állami szervezetekkel működnek 
együtt.

Eddigi eredmények
A Bizottság 2016-ban ajánlattételi felhívást tesz 
közzé szakemberek számára a gyermekjoggal 
kapcsolatos kapacitásbővítésre. Továbbá finan-
szírozzák a gyermekvédelem rendszerének 
erősítését a nemzetközi szervezetek közvetlen 
támogatásával.

Gyorshivatkozás

 bit.ly/1n7HQaL

Az Igazságügyi program célja, hogy továbbfejlessze a jogi térséget Európában a kölcsönös elismerés és kölcsönös 
bizalom alapján.

Fő célkitűzések
A program célkitűzése, hogy biztosítsa a pol-
gárjogi és büntetőjogi igazságszolgáltatásra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatékony al-
kalmazását a tagállamokban, továbbá meg-
könnyítse az igazságszolgáltatáshoz való hoz-
záférést az állampolgárok és a vállalkozások 
számára egyaránt. Támogatja az igazságügyi 
együttműködést polgárjogi és büntetőjogi 
ügyekben, valamint támogatja az igazság-

szolgáltatáshoz való tényleges hozzáférést 
és a bűncselekmények áldozatainak 

védelmét. Ösztönzi a tagállamok kö-
zötti határokon átnyúló együttmű-
ködést azzal a céllal, hogy javítsa az 
igazságügyi rendszerek kölcsönös 
megismerését és megértését, és ez-

által erősítse a kölcsönös bizalmat is.

http://bit.ly/1n7HQaL
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A nemhez kapcsolódó számos kihívásból adódóan a menekült, 
menedékkérő és hivatalos dokumentumokkal nem rendelkező nők kiemelten 
sérülékeny csoportot alkotnak a migránsok között. Utazásuk minden szakaszában 
kitettek lehetnek a nemi erőszaknak, és előfordulhat, hogy a befogadó országban 
elszigeteltséggel kell szembenézniük. Korlátozott mértékben férhetnek 
hozzá a szolgáltatásokhoz, munkahelyekhez és képzésekhez, ami gazdasági, 
társadalmi és kulturális függőséghez vezet. A munkaerőpiaci szegregáció és a 
szakképzettségük elismertetésének bonyolult folyamata miatt gyakran alulfizetett 
munkát vállalnak, ami lassítja integrációjukat. Noha a nők hazájukat azért hagyják el, 
hogy esélyhez jussanak az igazságosság és esélyegyenlőség terén, a migrációs 
folyamatot uraló, megkülönböztető politikák gyakran megtörik erejüket. 
Ahhoz, hogy a migráns nőkben kialakuljon a hovatartozás érzése, és aktív tagjai 
legyenek az őket befogadó társadalomnak, a befogadó társadalmaknak 
figyelembe kell venniük sajátos szükségleteiket,illetve arra kell törekedniük, 
hogy lehetőséget kaphassanak, és függetlenekké válhassanak a nemi 
szempontból érzékeny befogadási és integrációs szakpolitikák 
alkalmazásával.

Menekült, menedékkérő és 
hivatalos dokumentumok nélküli nők
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Ki pályázhat
Nonprofit szervezetek, önkormányzatok, társulások, városi tanácsok, 
jótékonysági intézmények, alapítványok, kulturális és kreatív szerve-
zetek stb.

Célcsoportok
Menekültek, valamint bizonyos feltételek mellett az újonnan érkezők 
és menedékkérők.

Alapok a figyelem 
középpontjában

Támogatható tevékenységek
Olyan projektek, amelyek segíthetik a migránsokat 
abban, hogy szocializálódjanak és kifejezzék önma-
gukat anélkül, hogy ebben valamely konkrét nyelvre 
támaszkodnának, valamint fokozhatják a tudatossá-
got a migráció okai és hatásai iránt.

Kultúra és média
Európai filmek és TV műsorok, fesztiválok, műfordítások, já-
tékfilmes produkciók, animációk és dokumentumfilmek, könyvtárak, 
a kulturális örökség előmozdítása, nemzetközi események, kiállítások 
és fesztiválok, képzés kulturális és kreatív szakemberek számára stb.

Jó tudni
Megvalósítás: A programot közvetlenül az Európai Bizottság kezeli az 
Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségen keresz-
tül, éves munkatervek alapján, amelyek a finanszírozandó tevékenysé-
geket és hozzárendelt összegeket ismertetik. 

Az Európai Együttműködési Projektek támogatják a határokon átívelő 
együttműködést kulturális és kreatív szervezetek között, az Európai 
Unión belül és kívül. A projektek növelik a kölcsönös megértést a befo-
gadó közösségek és a migránsok között. A finanszírozás kisebb léptékű 
projektekhez (projektvezető és legalább két másik partner) vagy na-
gyobb projektekhez (projektvezető és legalább öt másik partner) érhető 
el. Valamennyi projekt maximális időtartama 48 hónap.

A Garanciakeret támogatja a hozzáférést a mikro-, kis- és közepes mére-
tű szervezetek számára a kulturális és kreatív szektorban.

Kreatív Európa

A Kreatív Európa Irodák minden részt-
vevő országban jelen vannak, tájékoz-

tatást adnak a programról és a finanszíro-
záshoz való hozzáférésről

Az országonkénti elérhetőségek itt találhatók:
    bit.ly/21k98gO

Gyorshivatkozás

 bit.ly/1hCkqIB

A Kreatív Európa program óvja és elősegíti Európa kulturális és nyelvi sokszínűségét, mint a századokon át érlelődő 
interkulturális kölcsönhatásokat, hatásokat és migráció eredményét.

Fő célkitűzések
A program támogatja azokat az európai kul-
turális, audiovizuális és szektorokon átívelő 
projekteket, amelyek a szociális integrációt és 
a kölcsönös kulturális megértést segítik elő. Ez 
fokozhatja az európai értékek és kultúra látha-
tóságát, továbbá támogathatja a közös nem-

zetközi alkotási folyamatot. A támogatott 
tevékenységek bemutatják a migránsok 

hozzájárulását Európa kulturális di-
verzitásához. A kultúra lehetőséget 
jelenthet számukra ahhoz, hogy 
találkozzanak, kommunikáljanak 
és a közösség részévé váljanak.

Eddigi eredmények
Az Európai Együttműködési Projekt: Menekültek 
integrációja a címe annak a 2016. évben indí-
tott felhívásnak, amely a menekültek európai 
integrációját elősegítő projekteket hivatott tá-
mogatni, miközben előmozdítja a kölcsönös 
kulturális megértést, vallások közötti párbe-
szédet és toleranciát. Célja a segítségnyújtás a 
menekültek számára a szocializálódás és ön-
kifejezés területén a befogadó ország nyelvétől 
függetlenül, a demokratikus értékek előmoz-
dítása és lehetőség biztosítása az Európai Unió 
állampolgárainak arra, hogy a menekültek ér-
tékeiből és kultúrájából tanuljanak.

http://bit.ly/2fRELQ0
http://bit.ly/2gJnzLz
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Ki pályázhat
Helyi és regionális hatóságok, nonprofit szervezetek, a civil társada-
lom szervezetei, oktatási, kulturális és ifjúsági szervezetek, kutatási 
intézmények, agytrösztök, páneurópai szervezetek platformja stb.

Célcsoportok
A nemzetközi védelem kedvezményezettjei (menekültek), valamint 
bizonyos feltételek mellett újonnan érkezők és menedékkérők.  

A 2016–2020. közötti időszakra meghatá-
rozott konkrét prioritások között a program 
aBevándorlók megbélyegzése elleni küzdelem 
és ellennarratívák kialakítása az interkulturális 
párbeszéd és kölcsönös egyetértés elősegítéséhez 
témakörre is összpontosít

Eddigi eredmények
A belga Történetem – Média és migránsok pro-
jekt a 2016. évben kezdődött, és azt hivatott 
majd vizsgálni, hogy miként alakítják a legna-
gyobb tömegtájékoztatási eszközök az állam-
polgároknak a migránsokról és menekültekről 
kialakult képét azáltal, hogy tanulmányozzák 
a médiaüzeneteket,majd döntő fontosságú 
ellennarratívát hoznak létre, és bátorítják az 
állampolgárok részvételét.

További információk:    bit.ly/2gVKe7q

Fő célkitűzések
A migránsok megbélyegzése elleni küzdelem-
re, az interkulturális párbeszéd és a kölcsönös 
egyetértés elősegítésére külön fókuszáló prog-
ram a demokratikus és polgári részvételt test-
vértelepülési projektek formájában mozdítja 
elő, mobilizálja a résztvevőket konkrét európai 
politikai kérdések megvitatására, és lehetősé-

geket teremt a társadalmi elkötelezettség 
és önkéntesség településhálózatokban 

történőmegnyilvánulásáraúgy, hogy 
támogatja a közös témán együtt 
dolgozó önkormányzatokat, a 
civil társadalom projektjeit, és 
lehetőséget nyújt a politikai dön-
téshozatali folyamatban való köz-
vetlen részvételre.

Európa a polgárokért

Alapok a figyelem 
középpontjában

Gyorshivatkozás

 bit.ly/1SYcUup

Támogatható tevékenységek
Társadalmi befogadás és integráció
A program irányítását közvetlenül az Európai Bi-
zottság végzi, megvalósítása pedig az Oktatási, 
Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynök-
sége révén történik éves munkaprogramok alap-
ján. A finanszírozást korlátozott időkereten belüli 
tevékenységek támogatásaként, agytrösztök és 
a civil társadalom szervezetei számára operatív tá-
mogatásként, és közbeszerzési szerződések formájában 
teszi elérhetővé. A társfinanszírozás mértékét az egyes mun-
kaprogramok pontosítják.

Jó tudni
Megvalósítás: Az Európa a polgárokért irányítását közvetlenül az 
Európai Bizottság végzi, megvalósítása pedig az Oktatási, Audio-
vizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége révén történik éves 
munkaprogramok alapján. A finanszírozást korlátozott időkereten 
belüli tevékenységek támogatásaként, agytrösztök és a civil társa-
dalom szervezetei számára operatív támogatásként, valamint köz-
beszerzési szerződések formájában teszi elérhetővé. A társfinan-
szírozás mértékét az egyes munkaprogramok pontosítják.

A program potenciálisan a csatlakozó országok, a tagjelölt országok 
és a potenciális tagjelölt országok számára áll nyitva, amennyiben 
azok a Bizottsággal egyetértési megállapodást írtak alá.

Az Európa a polgárokért elérhetőségei az én országomban:
     bit.ly/2kA6Fn4

Célja az Európai Unió, annak történelme, sokszínűsége és értékei iránti tudatosság fokozását és jobb megértése, valamint 
az, hogy segítse az embereket a polgári és demokratikus tevékenységek iránti elkötelezettségük elmélyítésében.

http://bit.ly/2gVKe7q
http://bit.ly/1SYcUup
http://bit.ly/2kA6Fn4
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A civil társadalom szervezetei, civilszervezetek, az állami szférá-
ban működő szervek, regionális és helyi hatóságok, európai háló-
zatok, kutatási központok, iskolák, képzési központok stb.

Célcsoportok
A nemzetközi védelem kedvezményezettjei 
(menekültek), valamint bizonyos feltételek 
mellett újonnan érkezők és menedékkérők.

Hasonló tevékenységek: Az emberi jo-
gok előmozdításával és védelmével kap-
csolatos további program a demokrácia és 
az emberi jogok európai eszköze, amely a 
demokráciát, a jogállamiságot és az emberi 
jogok EU-n kívüli tiszteletben tartását támo-
gatja, valamint az Európa a polgárokért, ami 
az Európai Unió történelmének és sokszínű-
ségének a megértését mozdítja elő.

Eddigi eredmények
Transznacionális GEMMA projekt az erőszak 
ellen: A migránsok számára nemi szempontú le-
hetőségeket biztosító, megközelítésében több 
ügynökség koordinálásával folyó GEMMA 
projekt a meglévő emberi jogi eszközök ér-
vényre juttatását támogatja több ágazatot 
átfogó megközelítésben ahhoz, hogy feltárja 
az erőszak alapvető okait, és segítse az erő-
szakot túlélő migráns nőket.

További információk:    bit.ly/2g7NImg

Fő célkitűzések
A program biztosítja, hogy az emberek jogait 
és szabadságát tiszteletben tartsák a gyakor-
latban azáltal, hogy azok átláthatóbbá teszi, 
és következetesebben alkalmazza az Európai 

Unióban. Arra törekszik, hogy elősegítse 
a diszkriminációtól való mentesség és a 

gyermekjogok érvényesítését, növelje a 
tudatosságot, és küzdjön a rasszizmus, 
az idegengyűlölet és a nőkkel és gyer-
mekekkel szembeni erőszak ellen, ki-
emelten a migránsok vonatkozásában.

Egyenlőség, jogok és polgárság

Alapok a figyelem 
középpontjában

Gyorshivatkozás

 bit.ly/1pBWgDi

Támogatható tevékenységek
Jogok és szabadságjogok
A jó gyakorlatok megosztása, konferenciák és 
kampányok a tudatosság növelésére, elemzési 
tevékenységek, tájékoztató anyagok, egyenlősé-
get és emberi jogokat védő intézkedések, kísérő nélküli 
gyermekekről való gondoskodás és jogaik érvényesítése, átfogó 
tájékoztatás az újonnan érkezők számára, az európai hozzáadott 
értéket megjelenítő intézkedések.

Foglalkoztatás és munkaerőpiac 
Kapacitásépítés és képzés szakemberek számára, képzési modulok 
és online/offline képzési eszközök fejlesztése, kölcsönös tanulás, 
szakértői felülvizsgálatok, képzők képzése, jogi szaknyelvi képzés, 
tananyagok stb.

Jó tudni
Megvalósítás: A RECP-et közvetlenül az Európai Bizottság (Jogér-
vényesülési Főigazgatóság) irányítja és valósítja meg tevékenysé-
gi és operatív támogatásokkal, amelyeket pályázati felhívások és 
szándéknyilatkozatok iránti felhívások formájában tesz közzé. A 
társfinanszírozási arány a projektek tekintetében rendszerint 80%.

Profitorientált szervezetek csak akkor férhetnek hozzá a programhoz, 
ha non-profit, vagy állami szervezetekkel működnek együtt.

A Jogok, Egyenlőség és Polgárság program elősegíti és védi az egyenlőséget, az egyének jogait, miként azt az Európai Unióról 
szóló szerződés, az Alapjogi Charta és az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi egyezmények rögzítik.

http://bit.ly/2g7NImg
http://bit.ly/1pBWgDi


Az egyik különösen veszélyeztetett csoport a migráns 
gyermekek és kiskorúak csoportja. Amíg a befogadó 
országba nem érnek, életük veszélyben foroghat, és 
folyamatos jogsértéseknek lehetnek kitéve. Gyakran 
elválasztják őket családjuktól, nincsenek pénzügyi eszközeik, 
és hiányoznak az őket támogató hálózatok, és ezért 
különösen kiszolgáltatottak az erőszakkal, a kizsákmányolással 
és az emberkereskedelemmel szemben. Nemzetiségtől 
és migrációs státusztól függetlenül elsőbbségi segítséget 
kell biztosítani a gyermekeknek és kiskorúaknak, különösen 
az adott célra kialakított gyermekvédelmi rendszerek, a 
családok szétválasztásának elkerülését és családegyesítést 
célzó intézkedések, valamint a menedékügyi 
eljárásokhoz, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és 
jogi képviselethez való gyors hozzáférést biztosító 
intézkedések formájában.

Migráns gyermekek
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Az Erasmus+ észtvevő szervezetek, így például egyetemek, oktatá-
si és képzési szolgáltatók, agytrösztök, kutatási szervezetek, ifjúsági 
csoportok és magántulajdonú vállalkozások, valamint magánszemé-
lyi minőségben résztvevők (egyetemisták, oktatásban és képzésben 
résztvevő munkatársak, fiataldolgozók, önkéntesek) számára érhető 
el, akiknek a részvétele a programban résztvevő szervezetek révén 
biztosított.

Célcsoportok
Külön figyelmet szentelnek a hátrányos hátterű résztve-
vőknek, különösen a migránsoknak és menekültek-
nek, akik a program minden területén részt vehet-
nek. A konkrét feltételek azonban tagállamonként 
változnak.

Jó tudni
Megvalósítás: A programot a 

nemzeti ügynökségek valósít-
ják meg a tagállamokban, illetve 

közvetlenül az Európai Bizottság 
az Oktatási, Kulturális és Audiovizuá-

lis Végrehajtó Ügynökségen keresztül. A 
kedvezményezettek általános ajánlat tét eli 
vagy pályázati felhívás révén pályázhatnak. 
A társfinanszírozási arányok a konkrét te-
vékenységektől függnek. Egyének csakis 
szervezeteken keresztül pályázhatnak, köz-
vetlenül nem.
Részletes tájékoztatást az Erasmus+ program 
oldala nyújt:    bit.ly/2hR9IGX

Fő célkitűzések
A program finanszírozást nyújt az oktatás, 
képzés, ifjúság és sport területén. Támogatja 
az emberek mobilitását a jobb foglalkozta-
tottság és transznacionális együttműködés 
érdekében az innovatív gyakorlatok megosz-
tására tekintettel. Szorgalmazza a migránsok 
szociális befogadását támogató olyan intéz-
kedéseket, amelyek megelőzik a radikalizá-

lódást, támogatják a szakképzettség 
elismerését, előmozdítják a több-

nyelvűséget, toleranciát és közös 
értékeket.

Erasmus+

Alapok a figyelem 
középpontjában

Gyorshivatkozás

 bit.ly/2j4BD2b

Támogatható tevékenységek
Foglalkoztatás és munkaerőpiac
Menekült és migráns gyermekek képzése, interkulturális 
iskolai osztályok, tolerancia és diverzitás előmozdítása az is-
kolai osztályokban, oktatási és képzési intézmények kapacitásának 
építése, médiaműveltség fokozása, kompetenciaképzés a komplex 
osztálytermi helyzeteknek és az iskola korai elhagyásának a kezelé-
séhez, fiatal dolgozók tevékenységeinek támogatása, készségek és 
kompetenciák elismerése, speciális igényű tanulók támogatása, on-
line értékeléses nyelvtanfolyamok, önkéntesek képzése tanácsadás-
ra a tanulás és foglalkoztatás terén, közvetítő szolgáltatások, vizsgák 
nem dokumentált képzettség esetén, felsőfokú intézményekben tör-
ténő tanuláshoz kapcsolódó költségek térítése, nem formális tanulá-
si tevékenységek, önkéntesség stb.

Társadalmi befogadás és integráció
Integrációt előmozdító intézkedések, viták és konferenciák a tuda-
tosság fokozása érdekében, hallgatók által nyújtott jogi tanácsadás /
egészségügyi szolgáltatások, orientációs tanfolyamok, képzés a helyi 
kultúrához való alkalmazkodás terén stb.

Az Erasmus+ célszerűen szolgálja az oktatás, képzés és nem formális tanulás fejlesztését, mint munkahelyteremtő és 
az európai versenyképességet javítólehetőséget a fiatalok számára.

http://bit.ly/2j4BD2b
http://bit.ly/2hR9IGX
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Online nyelvi támogatás menekültek számára: 200 000 
Erasmus+ online nyelvi tanfolyamokhoz mene-
kültek számára, három évre, a 2016. évvel 
kezdődően. További információkkal az 
Erasmus+ nemzeti ügynökségei szolgál-
hatnak.

Iskolai végzettségek elismerése: Tud-
nivalók arról, hogy miként lehet megha-
tározni a menekült beválaszthatóságát a 
programba, amennyiben a pályázatot a meg-
szerzett szakképesítés dokumentálásával vagy 
anélkül nyújtják be:    bit.ly/22rb2xx

Eddigi eredmények
A határokon átívelő Clarity együttműkö-

dési projektet korlatozott idegen nyelvi 
készséggel bíró migránsok segítségére 
dolgozták ki ahhoz, hogy az alapvető 
munkahelyi képzést saját nyelvükön 
kaphassák meg. A munkavállalókkal 
való együttműködés a konkrét mun-

kahelyeken azonnali hasznosságot biz-
tosított.

További információk:   bit.ly/2gl7Sw0

A partnerség elve támogatja a regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom és a civil szervezetek 
aktív bevonását a finanszírozási programok 
előkészítésébe, megvalósításába, nyomon 
követésébe és értékelésébe, ami kulcsfontosságú 
a fenntartható fejlődés szempontjából. Az alulról 
felfelé építkező módszer lehetőséget biztosít a 
résztvevők számára ahhoz, hogy maguk tervezzék 
meg saját fejlesztési stratégiájukat és projektjeiket 
uniós támogatással.

A partnerség elve

http://bit.ly/22rb2xx
http://bit.ly/2gl7Sw0
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Az újonnan érkező migránsokna kelsősegélyt nyújtó civil szervezetek, 
állami hatóságok és egyéb közintézmények, kutatási és egészségügyi 
intézmények, egyetemek, nemzetközi szervezetek stb.

Célcsoportok
A nemzetközi védelem kedvezményezettjei (menekültek), valamint 
bizonyos feltételek mellett újonnan érkezők és menedékkérők.

Alapok a figyelem 
középpontjában

Támogatható tevékenységek
Egészségügyi és szociális ellátás
Egészségügyi felmérések, védőoltások, általános 
higiéniai intézkedések, egészségügyi nevelés 
és egészségfejlesztés, utánkövetési rendszer a 
migránsok kezelésének nyomon követéséhez, a 
segítségre szoruló migránsok jobb hozzáférése 
az egészségügyi ellátáshoz, közösségi és otthoni 
gondozási tevékenységek, rekreációs szolgáltatások, 
szakorvosok átirányítása háziorvosokhoz, a fertőző és 
krónikus betegségek megelőzése, mentális egészség kezelése 
(például poszttraumás stressz), távgyógyászat és mobil egészség-
ügyi alkalmazások, a regisztrációs pontokon egészségügyi nyilván-
tartások elemzése, képzés elsővonalbeli szakemberek számára stb.

Jó tudni
Megvalósítás: A programot közvetlenül az Európai Bizottság irányít-
ja Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Vég-
rehajtó Ügynöksége révén, éves munkaprogramok alapján. Két fő 
finanszírozási mechanizmust működtetnek: támogatások és pályáza-
tok. Az egész év során folyamatosan közzétesznek felhívásokat aján-
lattételre, pályázatokra, közös fellépésre és szándéknyilatkozatra. Az 
EU társfinanszírozásának aránya 60 % és 80 % között változik.

A migráció közegészségügyi vetületei Európában (PHAME) projekt 
a tagállamokat segíti egészségügyi rendszereik megerősítésében, 
hogy a migráció közegészségügyi vetületeit kezeljék, és védjék a 
migránsok egészségét.

Programa de Salud de la UE 

A nemzeti fókuszpontok (NFP) 
olyan, nemzeti szinten dolgozó 

szakembereket jelent, akik segítik az 
egészségügyi program lehetőségeinek nép-
szerűsítését, tanácsokkal látják el és segítik 
a pályázókat.

Az NFP-k listájánakelérhetősége:
    bit.ly/2fRJO31

 bit.ly/2jP22B6

Gyorshivatkozás

Az európai uniós egészségügyi program teljes egészében támogatja az Európa 2020 átfogó stratégiát, hogy az EU olyan 
térséggé váljon, amelynek intelligens, fenntartható és befogadó, a népesség egészségébe befektető gazdasága minden 
ország növekedését elősegíti.

Fő célkitűzések
A program megvalósítja az uniós egészség-
ügyi stratégiát az emberek egészségének ja-
vítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek 
csökkentése érdekében. Fő célkitűzései az 
egészség támogatása, a betegségek megelő-
zése, valamint a jobb és biztonságosabb egész-
ségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása. A 
migránsok tekintetében az európai uniós 

egészségügyi program támogatja az el-
sősegélynyújtási intézkedéseket és 

az egészségügybe való befekteté-
seket az egyenlőtlenségek csök-
kentése és a társadalmi kirekesz-
tés elleni küzdelem érdekében.

Eddigi eredmények
E A 8 civil szervezet 11 államban elnevezésű 
projekt segíti az egészségügyi hatóságokat 
abban, hogy egészségügyi szolgáltatásokat 
nyújtsanak az újonnan érkező migránsok-
nak, főként gyermekeknek, kíséret nélküli 
kiskorúaknak és terhes nőknek mobil egész-
ségügyi megfigyelő és készenléti egysége-
ken keresztül (mentális és fizikális állapot 
felmérése, pszichoszociális segítségnyújtás).

További információk:    bit.ly/1LGq52t

http://bit.ly/2fRJO31
http://bit.ly/2jP22B6
http://bit.ly/1LGq52t


Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jogát 
az Alapjogi Charta rögzíti, és az mindenkit megillet 
„a nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételek 
mellett“. A hivatalos dokumentumokkal nem rendelkező 
migránsok esetében az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés országonként változik a sürgősségi ellátástól 
kezdve egészen az egészségügyi ellátások teljes köréhez 
való hozzáférésig. Még az ellátáshoz való teljes körű 
jogosultságot biztosító tagállamokban is létezhetnek 
olyan korlátok, mint amilyeneket a szabálytalan tartózkodás 
büntethetősége, az orvosok és egészségügyi 
szakemberek jelentési kötelezettsége, nyelvi problémák, 
szociális hálózatok hiánya és az egészségügyi rendszer 
ismerete jelentenek.

Hozzáférés az egészségügyi 
ellátáshoz
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Autres fonds

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap jelenti a fő finan-
szírozási eszköz taz Európai Unió vidékfejlesztési szakpolitikájának 
megvalósításában, amely a 21. század gazdasági, környezetvédelmi 
és társadalmi kihívásaival segít megbirkózni a  vidéki térsé-
gekben. A migránsokat illetően az EAFRD a vidéki tér-
ségekben támogathatja a települések minden olyan 
tevékenységét, ami a társadalmi befogadást, a 
szegénység csökkentését és a gazdasági fejlődést 
segíti elő. Főként középtávon (2–3 év alatt) járul-
hat hozzá a következő kulcsfontosságú területek 
támogatásához: lakhatás, egészségügyi ellátás, 
oktatás és foglalkoztatás.

A finanszírozási intézkedések körébe tartoznak a 
lakhatási és alapvető infrastrukturális intézkedések, 
az olyan nélkülözhetetlen szolgáltatások, mint például a ví-
zellátás, szemétszállítás és áramellátás, az oktatáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások, így például az óvodák, iskolák és buszjáratok bizto-

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap a társadalmi befogadást, 
a szegénység csökkentését, valamint a gazdasági fejlesztést hivatott 
előmozdítani a halászat és akvakultúra területén. Támogatja a he-
lyi halászati akciócsoportok által kidolgozott stratégiákat, 
amelyek helyszínét rendszerint a tengerpartok, tehát 
a migránsok és menedékkérők érkezésének elsőd-
leges vonala jelenti 

Az Alap finanszírozást nyújthat a menedékkérők 
és menekültek szakmai képzéséhez és oktatásá-
hoz munkaerőpiaci integrációjuk javítása érde-
kében, egyéb esetekben pedig e személyek ré-
szesülhetnek a fiatal halászok és az új, fenntartható 
akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók számára elér-

sítása, az egészségügyi ellátások, a szakmai 
képzés és nyelvoktatás, a találkozóhelyek és 
közösségi tevékenységek, a mezőgazdasági, 

élelmiszertermelési és erdészeti isme-
retek elsajátítása, a környezettel és 

élelmezéssel kapcsolatos oktatás, 
valamint olyan start-up vállal-
kozások támogatása, amelyek 
nem mezőgazdasági termékek-
kel, például kézműipari és ha-
gyományos termékkészítéssel 
foglalkoznak. A finanszírozás 

nemzeti vagy regionális szinten, 
a helyi akciócsoportok, esetleg 

közvetlenül az állami hatóságok révén 
érhető el, a helyi szereplők együttműködé-

sével.

Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EAFRD)

hető, start-up vállalkozási támogatásban. Bi-
zonyos esetekben a finanszírozás menedék-
kérők fogadására is felhasználható a halászati 

szektoron belül és azon túl. A pénzala-
pok többségét megosztottan kezelik, 

a megvalósítás nemzeti operatív 
programokhoz igazodik, a dön-
téseket pedig a nemzeti hatósá-
gok hozzák a finanszírozandó 
projektek tekintetében. Kisebb 
részüket közvetlenül az Euró-

pai Bizottság kezeli. A maximá-
lis társfinanszírozási arány rend-

szerint 75%.

Gyorshivatkozás

 bit.ly/2hQr5md

Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap (EMFF)

 bit.ly/2j9c58d

Gyorshivatkozás

http://bit.ly/2hQr5md
http://bit.ly/2j9c58d
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Külső támogatás

Az EIDHR létrehozására a demokrácia és emberi jogok harmadik országokbeli előmozdítása érdekében került sor. 
Támogatja az együttműködést a civil társadalommal a demokrácia és emberi jogok kérdéseiben, ideértve a migránsok 
és menedékkérők jogait is. Finanszírozhatók az egyesülési szabadságot és szólásszabadságot előmozdító tevékenysé-
gek, akárcsak a jogállamiságot erősítő lépések, a diszkrimináció elleni küzdelem, a kínzás megelőzése és az emberi 
jogok védelmezőinek támogatása. Az EU-n belül a finanszírozott intézkedésekhez tartozhat a kínzás áldozataival való 
foglalkozás.

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR)

Fejlesztési együttműködési eszköz (DCI)

A DCI célja a szegénység megszüntetése a fejlődő országokban, Ázsiában, a Közel-Keleten, Latin-Amerikában és Afrika 
déli részén. Foglalkozik a migránshullámok által támasztott kihívásokkal is, különösképp az egyedülálló kiskorúak, a 
menedékkérők és nők helyzetével, miközben támogatja a civil társadalom szervezeteinek és a helyi hatóságoknak a 
kulcsfontosságú szerepét. A finanszírozott intézkedések körébe tartozik a migránsok és családjaik integrációja és jogaik 
védelme a befogadó társadalmakban, különösen az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés javítása, a társadalmi befogadás 
megszilárdítása és a nemek közti egyenlőség, valamint a diszkrimináció és erőszak elleni küzdelem terén.

Az IPA pénzügyi támogatást nyújt a csatlakozó országok számára azzal, hogy felkészíti őket az EU tagsággal járó 
jogokra és kötelezettségekre. Finanszírozást nyújt Albánia, a volt jugoszláv Makedón Köztársaság, Montenegró és 
Szerbia, valamint Törökország, Bosznia és Koszovó számára. Migrációval kapcsolatos előcsatlakozási támogatásban 
részesülhetnek olyan tevékenységek, mint például az embercsempészet elleni küzdelem, az erőszak áldozatainak nyúj-
tott támogatás, befogadó központok létesítése, sürgősségi szolgáltatások, mint például az ivóvíz biztosítása, közegész-
ségügy és higiénia, egészségügyi ellátás és menedékhely, valamint a kapacitásépítés és regionális szintű koordináció 
biztosítása.

Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA)

Partnerségi eszköz (PI)

A PI célja, hogy támogassa az EU belső irányelveinek külső vetületeit olyan területeken, mint például a verseny-
képesség, kutatás és innováció, valamint a migráció. Fokozza az együttműködést azokkal az országokkal, amelyek 
fontos szerepet játszanak globális ügyekben, mint például Kína, Oroszország, Latin-Amerika államai stb. Ugyanak-
kor értékes támogatást nyújt a szakpolitikai párbeszédet és a kölcsönös stratégiai érdekeket illetően a nemzetközi 
polgári jog, bírósági együttműködés, egyenlőség és migráció terén.
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Európai Bizottság (Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósá)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
https://www.easo.europa.eu/

Európai Migrációs Hálózat (EMN)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm

Európai Migrációs Fórum (EESC)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Integrációs európai weboldal
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR)
http://www.unhcr.org/

Nyilvántartásokban nem szereplő migránsok ügyének nemzetközi együttműködési platformja (PICUM)
http://picum.org/en

Migrációügyi Szakpolitikai Csoport (MGP)
http://www.migpolgroup.com/

Európai Menekültügyi Tanács (ECRE)
http://www.ecre.org/

Európai Integrációs és Migrációs Program (EPIM)
http://www.epim.info/

Migráns Nők Európai Hálózata
http://www.migrantwomennetwork.org/

Migrációs és Integrációs Munkacsoport (Eurocities)
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Migration-and-integration-&tpl=home

Szociális Platform
http://www.socialplatform.org/

További 
információk 
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Főhivatkozások

Európai Bizottság

Európai Parlament

Az Ön útmutatója az európai uniós 
finanszírozáshoz (A Zöldek/EFA csoport)

Európai Migrációs Hálózat

Európai Integrációs és 
Migrációs Program

Európai Politikai Köz-
pont

Európai Politikatudományi 
Központ

Európai Külső Tengeri 
Régiók Konferenciája

Az ENSZ 
Menekültügyi Hivatala EUROCITIES

Nemzetközi Együttműködési 
Platform hivatalos papírokkal nem 
rendelkező migránsok számára

ESPON

http://www.greens-efa.eu/your-guide-to-eu-funding-11778.html
http://www.greens-efa.eu/your-guide-to-eu-funding-11778.html
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