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Előszó
Nem sokat tudunk az Európai Fejlesztési Alap (EDF) elnevezésű Európai Uniós támogatási 
eszközről, pedig Magyarország 187 millió euróval befizetője a 30,5 milliárd euró költségvetésű 
11. EDF-nek, amelyet 79 úgynevezett afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni (AKCS) országban 
kiírt projektekre lehet széles körben felhasználni. Mivel a jogosult államok közül 48 afrikai, így 
a 11. EDF kb. 20 milliárd eurót nyújt afrikai országoknak fejlesztési támogatásként a 2014-2020 
közötti időszakban. A támogatás 80%-a közvetlenül afrikai kedvezményezett országokban, 20%-a 
pedig több országra kiterjedő partnerségekben használható fel. Az alap által biztosított pénzeket 
áruszállítás, beruházás, szolgáltatás, és támogatás formájában hívhatják le a projektek nyertesei 
Afrika-szerte. Etiópiában 700 millió eurót, Nigériában 512 millió eurót, Kenyában 435 millió 
eurót, Ghánában 323, a Dél-Afrikai Köztársaságban 241 millió eurót tesz ki a 2020-ig pályázati 
úton felhasználható összeg. 

Annak érdekében, hogy a magyar pályázók: vállalatok, egyetemek, tanácsadó cégek, és non-
profit szervezetek sikeresen vegyenek részt a jövőben az Európai Fejlesztési Alap keretében kiírt 
pályázatokon, a Kultúrafrika Alapítvány a Fejlesztés Európai Évének keretében, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztályának támogatásával 
ingyenes képzés-sorozatot szervezett. A nagy érdeklődéssel övezett tanfolyamok 2015. szeptem-
ber 21- 2015. október 7. között Szegeden, Pécsett, Budapesten és Debrecenben kerültek megren-
dezésre.  

A gyakorlati és a magyar belépési pontokra fókuszáló négy órás tréning során a résztvevők 
mindazokat az alapismereteket és technikákat elsajátították, amelyek nélkülözhetetlenek a si-
keres pályázatírás során. A kézikönyv a pályázati képzés során elhangzott három előadásanyag 
szöveges leírását tartalmazzák, amelyek, bízunk benne, hasznosak lesznek a pályázók számára 
a jövőben.

Szilasi Ildikó Hermina
Kultúrafrika Alapítvány, Elnök
Magyarország Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosa Szenegálban

 

 
A képzés- sorozat megvalósítását és a jegyzet kiadását a Fejlesztés Európai Éve  
keretében a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatta.
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Az Európai Fejlesztési 
Alap és más, Afrikára 
irányuló Európai Uniós 
pénzügyi eszközök

ÉRINTETT TÉMÁK: A nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE), hivatalos fejlesztési tá-
mogatás (ODA). Az Európai Unió külső fejlesztési pénzügyi eszközei (EDF, ENI, DCI) és a tag-
országok részvétele az EU NEFE programok végrehajtásában.

HASZNÁLT FOGALMAK: segélypolitika és NEFE különbségek, donor-recipiens viszony és ezek 
változásai; a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) változó tartalma, és a mérhetőség dilemmái; 
a kedvezményezett/partnerországok kötelezettsége a fejlesztési együttműködés folyamatában 
(ownership, transzparencia stb.); a fejlődő országok besorolása az OECD DAC szerint; a kedvez-
ményezettek fejlesztési tervei; közös programozás; folyamatos együttműködés a programok és 
projektek végrehajtásában és értékelésében.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Fodor Erika   nemzetközi fejlesztési és humanitárius szakértő, a Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztályának szak-
mai főtanácsadója. Több évtizede foglalkozik nemzetközi fejlesztéssel és humanitárius segélye-
zéssel, számos fejlődő és afrikai országban járt és dolgozott.

A nemzetközi fejlesztési együttműködési (NEFE) és nemzetközi humanitárius te-
vékenység Magyarország külkapcsolati rendszerének, külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinek, 
valamint a globális kihívások megválaszolásában vállalt magyar szerepvállalásnak fontos része. Az 
ENSZ, az OECD és az EU tagjaként Magyarország is részt vállal a legfejlettebb országok közösségének 
tagjaként a világ elmaradott régióinak megsegítéséért érzett felelősségben és a nemzetközi fórumokon 
többször megerősített uniós kötelezettség vállalásokban, amely a magyar NEFE politika alapja.
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Az EU ODA-ra vonatkozó kötelezettség-vállalásai a 2015. május 26-i Külügyek Tanácsa fejlesztési 
formációjú ülésén a Globális partnerségről szóló tanácsi következtetésekben kerültek megerősítés-
re. Eszerint az EU tagállamai megerősítették, vállalják, hogy ODA-juk bruttó nemzeti jövedelemhez 
(GNI) viszonyított kollektív értéke eléri a 0,7%-ot. Az új tagállamok ebből azt vállalták, mivel jelen-
tős elmaradásban vannak a régi tagországok ODA tevékenységétől, hogy törekszenek az ODA/GNI 
arány 0,33%-ra emelésére. 

Az Addisz Abebában 2015. július 13-16 között tartott III. ENSZ Fejlesztésfinanszírozási Konfe-
rencián elfogadott záródokumentum is a 0,7%-os ODA/GNI arányban kifejezett kötelezettség-válla-
lást rögzíti uniós vállalásként. (Addis Abeba Action Agenda-AAAA)

Magyarország ODA ráfordítása a GNI %-ában 2010-ben 0,091%; 2011-ben 0,11%; 2012-ben 
0,10%; 2013-ban 0,1031%; 2014-ben pedig 0,12 % volt.

A magyar Országgyűlés 2014 év végén törvényt fogadott el a nemzetközi fejlesztési együtt-
működésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról (2014. évi XC. törvény). 
Megtekinthető a NEFE kormányzati honlapon, a nefe.kormany.hu-n, ahol a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztálya teszi közzé a legfontosabb 
információkat, eseményeket a magyar NEFE-ről és többek között az aktuális EU NEFE tenderekről, 
pályázatokról is. Ugyanitt található a NEFE stratégia, a NEFE törvény szövege, az éves be-
számolók és a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel kapcsolatos társadalmi tudatosság javítását 
célzó rendezvények, képzések stb.

NEFE tevékenységünkben kiemelten fontos szerepe van a bilaterális kapcsolatok fejlesztésének, 
ebből a szempontból hangsúlyozott szerep hárul a magyar külképviseletekre, hogy a fogadó or-
szágban, legyen az donor, vagy recipiens státuszú, megismerjék a NEFE politika jelentőségét és 
a NEFE intézmények mechanizmusának működését. 

Az aktuális események között van többek között az Európai Unió kezdeményezése, mellyel 
2015-öt az uniós tagországok számára a Fejlesztés Európai Évének (European Year for 
Development, EYD) nyilvánította. 

Ezáltal először nyílt lehetőség arra, hogy a nemzetközi fejlesztést nemcsak, mint önálló szakpo-
litikát mutassák be a tagországok lakosságának, hanem abban kellő súlyt kapjon a szakpoliti-
kák fejlesztési célú koherenciája is. Többek között a külgazdasági-külpolitikai vonatkozások, 
a biztonságpolitikai vonatkozások, a kulturális vonatkozások, a globális nevelés fontossága stb. 
Az EYD időzítésében fontos szerepet játszik az a tény is, hogy a Post-2015 fenntartható fejlődési 
keretrendszer kialakítására irányuló kormányközi tárgyalások ebben az évben fejeződtek be s 
születtek meg a legfontosabb dokumentumok, amelyek az elkövetkezendő 15 évre, 2030-ig meg-
határozzák a feladatokat.
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A Post-2015 folyamat és végrehajtása
A 2012-ben megrendezett Rio+20 ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencián döntés született 
arról, hogy a Millenniumi Fejlesztési Célok teljesítési határidejének lejártával a 2015 utáni 
időszakra a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő keretrendszert kell kidolgozni. Az új 
globális fenntartható fejlődési keretrendszer egyetemes, vagyis a kiegyensúlyozott társadalmi 
fejlődés, a tartós gazdasági növekedés és a környezetvédelem pilléreire építve a fejlődő országok 
és a fejlett államok számára egyaránt megfogalmaz feladatokat. A riói konferencián elfogadott 
„The Future we want” című politikai nyilatkozat alapján két fő párhuzamosan zajló folyamat 
indult el a fenntartható fejlődési keretrendszer kialakítására.

Az egyik folyamat a fenntartható fejlődési célokra vonatkozó javaslat kidolgozásával megbízott 
ENSZ Nyílt Munkacsoport (OWG) munkája volt, amelynek társelnöki feladatait másfél éven 
keresztül Magyarország látta el Kenyával közösen. Az OWG javaslatcsomagját az ENSZ köz-
gyűlés 2014. szeptember 10-én konszenzussal fogadta el (68/309 sz. közgyűlési határozat), amely 
17 célt és 169 alcélt tartalmaz, megjelölve a célokhoz tartozó két-három végrehajtási eszközt is. 
A határozat elfogadásával az OWG munkája, és ezzel Magyarország formális társelnöki szerepe 
véget ért. A magyar társelnök tevékenységét és a minden tagállamnak és érdekelt szereplőnek 
részvételi lehetőséget biztosító nyitott munkamódszert nagy elismerés övezte.

A másik folyamat a fejlesztésfinanszírozási kérdések kidolgozása volt. Az ENSZ-főtitkár, az 
OWG-jelentés, valamint a fejlesztésfinanszírozási kérdések kidolgozásával megbízott, finn-nigé-
riai társelnöklésű kormányközi szakértői bizottság jelentése alapján készült Szintézis Jelen-
tésének 2014. december 4-i ismertetését követően 2015 januárjában vette kezdetét az a kor-
mányközi tárgyalási folyamat, amely a végső 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszert 
dolgozta ki 2015 őszére.

A kormányközi tárgyalási folyamattal párhuzamosan a fejlesztésfinanszírozás (Financing for 
Development, FfD) terén is kezdetét vette norvég és guyanai vezetéssel az a nemzetközi tárgyalási 
folyamat, amely a 2015. július 13-16 között, Addisz-Abebában tartott, harmadik ENSZ Fejlesz-
tésfinanszírozási Konferenciával sikeresen lezárult.

A konferencián akcióterv formájában elfogadott záródokumentum („Addis Ababa Action 
Agenda”) a fenntartható fejlődés megvalósításához szükséges pénzügyi források széles 
körű mobilizálására, a kormányzati költségvetési ráfordításokon túl a vállalatok, a fejlesztési 
bankok és a magánkézben lévő alapítványok bevonására hívja fel a nemzetközi közös-
séget. Mindezt az állami költségvetések hazai bevételi forrásainak bővítése érdekében 
– különös tekintettel a fejlődő országokra - átlátható adózási szabályokat, az adókerülés és 
az illegális pénzmozgások kiküszöbölését biztosító lépéseket fektetett le.
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A dokumentum politikai jelentősége, hogy a 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszer vég-
rehajtása érdekében egy Globális Partnerség létrehozását irányozta elő, melyben valamennyi 
érdekképviseleti csoport: a kormányzati szereplők mellett a magánszektor, a civil társadalom, a 
tudományos szféra, a helyi hatóságok és a parlamentek részéről is aktív közreműködés szükség. 

Az addisz-abebai konferencián elfogadott döntések szerves részét képezik a 2015 utáni fejlesztési 
irányokat meghatározó, fenntartható fejlődési komplex keretrendszernek, amelyet az állam- és 
kormányfők a 2015. szeptember végén New York-ban a Fenntartható Fejlődési Csúcs-
találkozón fogadtak el (Agenda 2030 for Sustainable Development).

A magyar NEFE rövid története
Magyarország 1996 óta az OECD tagja, s 1996-ben kezdődött el az Európai Uniós tagságra 
szóló felkészülés. A NEFE politika kialakításának követelménye az OECD tagsághoz kötődik, 
az az oka, hogy már jóval az EU tagság előtt, 2001-ben a kormány elfogadta a NEFE-ről és  
a nemzetközi humanitárius tevékenységről szóló Koncepciót, melyet három minisztérium, 
a külügyi tárca, a gazdasági és a pénzügyi tárca terjesztett be. 2002 végén a külügymi-
niszter statútumában rögzítve kormányrendelet szabályozta annak az új intézménynek/külügyi 
részlegnek a létrejöttét és tevékenységét, amely Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Főosztály néven a Külügyminisztériumban jött létre, a külképviseletek bevonására is gondolva.  
A költségvetési háttér 2003-tól kezdődött meg, vagyis a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA),  
a NEFE projektek pályáztatása, végrehajtása ettől datálódik. 

Az új NEFE Stratégiát az Országgyűlés határozata alapján dolgoztatta ki a Kormány és 2014. 
március 27.-én fogadta el. A stratégiát készítő team elemezte a 2002- 2012-ig terjedő időszak 
tapasztalatait. Az új stratégia 2020-ig érvényes és 2017-ben lesz a felező értékelése. A Stratégia 
szövege és a végrehajtására vonatkozó kormányhatározat a nefe.kormany.hu-n olvasható.

A magyar NEFE szerepe az EU nemzetközi 
fejlesztési politikájának végrehajtásában
Az EU nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenysége az EU külkapcsolatainak rendkívül 
fontos része, mivel az EU a globális folyamatok alakításának fontos tényezője és a jövőben is 
az kíván maradni. Ezért is kéri számon az új tagországoktól a fejlesztési finanszírozásban tett 
közös vállalások rájuk eső részét. A fejlődő világ országainak a támogatása, vagyis a NEFE poli-
tika kialakítása a közös uniós vállalások teljesítése mellett alapvetően nemzeti hatáskör, minden 
tagországnak joga van a saját érdekei szerint alakítani a kedvezményezett országok fejlesztési 
terveihez igazodó támogatási tevékenységét. Vagyis joga van meghatározni, hogy az OECD DAC 
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által besorolt ODA-ra jogosult ország közül melyeket választja ki a saját NEFE programjá-
ban támogatott országnak, illetve milyen társadalmi-gazdasági szférában, szektorban, 
tevékenységben hajt végre hozzáadott értéket képző fejlesztési együttműködési tevé-
kenységet. Az is a tagországok döntésén múlik, hogy milyen formában hajtja végre az ODA 
projekteket, illetve az EU által finanszírozott NEFE projektekhez hogyan járul hozzá: társdonor-
ként, vagy végrehajtóként. 

Az elmúlt 10 év alatt számos EU-n belüli és EU-n kívüli donor-partnerekkel együttműködve haj-
tott végre Magyarország NEFE projekteket, Kanada, Finnország, Hollandia, Ausztria, V4 orszá-
gok, Japán, stb. résvételével. Az EU tagországok esetében közös pályázás lehetősége is fennáll 
az EU által finanszírozott NEFE projektekre. 

Hogyan finanszírozza az EU a NEFE-t,  
milyen pénzügyi eszközökön, csatornákon keresztül? 

Maga a NEFE is nagy változáson ment keresztül az EU történetét nézve és a végrehajtási me-
chanizmusok is sokat változtak. Az EU nemzetközi fejlesztési politikájában történt változások 
során a 2000-ben és a 2005-ben történt változtatások talán a legjelentősebbek. A 2007-2014 - es 
pénzügyi perspektíva kidolgozásában már Magyarország is részt vett, és természetesen a 2014-
2020-ig tartó jelenlegi pénzügyi periódus előkészítésében is. A fejlesztési pénzek az EU központi 
költségvetésének kb. 4,6-6 %-át teszik ki, amelyek különböző földrajzi és tematikus célokra meg-
nevezett pénzügyi eszközökben öltenek testet. 

Az EU külkapcsolati politikájának finanszírozására szolgáló csomagjának teljes költségvetése 
2014-2020 közötti időszakra 51,419 milliárd EUR. Ebből:
•  Előcsatlakozási eszköz (IPA): EUR 11,699 milliárd
•  Európai szomszédsági támogatási eszköz (ENI): EUR 15,433 milliárd
•  Fejlesztési Együttműködési eszköz (DCI): EUR 19,662 milliárd
•  Partnerségi Eszköz (PI): EUR 955 millió
•  Válságkezelést és megelőzést szolgáló stabilitási eszköz (IfSP): EUR 2,339 milliárd
•  Demokrácia és az emberi jogok támogatási eszköze (EIDHR): EUR 1,333 milliárd

Az EDF történelmileg úgy alakult, hogy megmaradt a költségvetésen kívülisége és külön kvóta 
állapítja meg a tagországok befizetési kötelezettségeit. A befizetés EU tagsággal járó kötelezett-
ség. Magyarország később kezdett el befizetni, mint az EU tagságunk dátuma, mert az alap 
felhasználásában csúszás történt.
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AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP 
(European Development Fund - EDF)
Az EDF az EU legelőször kialakult s legnagyobb költségvetésű segélyezést/nemzetközi fejlesz-
tési együttműködést szolgáló támogató eszköze. Az Európai Fejlesztési Alap a kedvezményezett 
fejlődő országok és területek (afrikai, karibi és csendes-óceáni (ACP = African, Caribbean and 
Pacific) államok, valamint a tengerentúli országok és területek (OCT, Overseas Countries and 
Territories) gazdasági, szociális és humán fejlődését, valamint a regionális együttműködésre 
irányuló fellépéseit támogatja.

Létrehozásáról az 1957-es Római Szerződés rendelkezett, eredetileg annak érdekében, hogy  
a Közösség az akkor még kolonizált, illetve bizonyos tagállamokhoz történelmi szálakkal kötődő 
afrikai országok számára műszaki és pénzügyi segítséget nyújtson. Nem tartozik az általános 
EU-költségvetés hatálya alá (bár az EU költségvetésében 1993 óta – az Európai Parlament ké-
résére – külön megnevezést tartanak fenn számára). Az Alapot a tagállamok finanszírozzák, 
külön pénzügyi szabályzat vonatkozik rá, és külön bizottság irányítja. A befizetések évente  
3 részletben történnek az Európai Bizottság EDF befizetésekre vonatkozó eljárásrendje szerint.

A támogatások allokálását a tagállamok fővárosi képviselőinek részvételével működő komito-
lógiai bizottság készíti elő. Az Alap forrásainak egy része pályáztatás útján érhető el, az ACP 
országokban megvalósuló fejlesztési programokban való részvételen keresztül.

Minden EDF többéves időtartamra jön létre. Az első partnerségi egyezmény 1964-es megkötése 
óta az EDF-ciklusok általában a partnerségi megállapodások/egyezmények ciklusaihoz igazodtak.

1. EDF: 1959–1964
2. EDF: 1964–1970 (I. Yaoundéi Egyezmény)
3. EDF: 1970–1975 (II. Yaoundéi Egyezmény)
4. EDF: 1975–1980 (I. Loméi Egyezmény)
5. EDF: 1980–1985 (II. Loméi Egyezmény)
6. EDF: 1985–1990 (III. Loméi Egyezmény)
7. EDF: 1990–1995 (IV. Loméi Egyezmény)
8. EDF: 1995–2000 (IV. Loméi Egyezmény és annak felülvizsgált változata)
9. EDF: 2000–2007 (Cotonoui Megállapodás)
10. EDF: 2008–2013 (felülvizsgált Cotonoui Megállapodás)
11. EDF: 2014-2020 (felülvizsgált Cotonoui Megállapodás)

2000 júniusában Cotonouban aláírt új partnerségi megállapodás racionalizálta az EDF korábbi 
eszközeit, és bevezette a gördülő programozás rendszerét, amely nagyobb rugalmasságot bizto-
sít, és több felelősséggel ruházza fel az ACP államokat.
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A 9. EDF (2000-2007) összesen 13,5 milliárd EUR költségvetéssel rendelkezett. Ezen felül a 
korábbi EDF-ből fennmaradt összegek meghaladták a 9,9 milliárd EUR-t. Az EDF által nyújtott 
fejlesztési támogatás alkalmazási köre magára Európára is kiterjed. Az általános közösségi költ-
ségvetésből származó forrásokat az Európai Unión belül meghatározott intézkedésekre lehet 
fordítani. Az Európai Beruházási Bank (EIB, European Investment Bank) amellett, hogy kezeli 
az EDF-források egy részét (kölcsönök és kockázati tőke), saját forrásaiból is támogatja azt: a 
9. EDF időszakára nyújtott hozzájárulásának összege elérte az 1,7 milliárd EUR-t.

A 10. EDF (2008-2013) összesen 22,682 milliárd EUR költségvetési keretet irányozott elő. Ez 
az összeg képviseli mintegy 30%-át az EU fejlesztési együttműködés támogatására fordított ki-
adásainak. Ebből az összegből: 

21,966 milliárd EUR-t utaltak ki az ACP államoknak, 
286 millió EUR-t a tengerentúli országoknak és területeknek, 
430 millió EUR-t pedig a Bizottság fizetett ki az EDF programozásával és végrehajtásával kap-
csolatos kiadásokra. 
Az ACP-államok részére meghatározott összeg az alábbi módon oszlott meg: 
17,766 milliárd EUR a nemzeti és regionális indikatív programok finanszírozására, 
2,7 milliárd EUR az ACP országok, illetve a régiók közötti együttműködés finanszírozására, 
1,5 milliárd EUR pedig a beruházási konstrukció finanszírozására. 

A költségvetés jelentősebb részét fordították a regionális programokra, ami kiemeli, milyen 
fontos szerepet játszik a regionális gazdasági integráció a nemzeti és helyi szintű fejlődésben. 
A 10. EDF egyik újdonsága az úgynevezett ösztönző összegek (incentive amounts) bevezetése 
volt az egyes országok számára.

A 11. EDF (2014-2020) 30,506 milliárd EUR költségvetéssel rendelkezik, valamint további 
2,6 milliárd EUR áll majd az Európai Beruházási Bank rendelkezésére saját forrásaiból kölcsö-
nök formájában.

2013 júniusában az uniós országok belső megállapodást kötöttek a 11. EDF létrehozásáról, töb-
bek között a hozzájárulások országok közötti felülvizsgált felosztásáról.
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Tagállam Hozzájárulási  
kulcs (%)
10. EDF

Hozzájárulás  
részesedésének  
változása (%)

Hozzájárulási  
kulcs (%)
11. EDF

Hozzájárulás  
(EUR)
11. EDF

Belgium 3,53 -8 3,24927 991 222 306 

Bulgária 0,14 57 0,21853 66 664 762 
Cseh Köztársaság 0,51 57 0,79745 243 270 097
Dánia 2 -1 1,98045 604 156 077
Németország 20,5 0 20,5798 6 278 073 788
Észtország 0,05 80 0,08635 26 341 931
Írország 0,91 3 0,94006 286 774 704
Görögország 1,47 3 1,50735 459 832 191
Spanyolország 7,85 1 7,93248 2 419 882 349
Franciaország 19,55 -9 17,81269 5 433 939 212
Horvátország - - 0,22518 68 693 411
Olaszország 12,86 -3 12,53009 3 822 429 255
Ciprus 0,09 22 0,11162 34 050 797
Lettország 0,07 71 0,11612 35 423 567
Litvánia 0,12 50 0,18077 55 145 696
Luxemburg 0,27 -4 0,25509 77 817 755
Magyarország 0,55 11 0,61456 187 477 674
Málta 0,03 33 0,03801 11 595 331
Hollandia 4,85 -1 4,77678 1 457 204 507
Ausztria 2,41 -0,5 2,39757 731 402 704
Lengyelország 1,3 55 2,00734 612 359 140
Portugália 1,15 4 1,19679 365 092 757
Románia 0,37 95 0,71815 219 078 839
Szlovénia 0,18 22 0,22452 68 492 071
Szlovák Köztársaság 0,21 81 0,37616 114 751 370
Finnország 1,47 3 1,50909 460 362 995
Svédország 2,74 7 2,93911 896 604 897
Egyesült Királyság 14,82 -1 14,67862 4 477 859 817
ÖSSZESEN 100,00000 30 506 000 000
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A 30 506 millió EUR a többéves pénzügyi keret hatálybalépésétől kezdődően áll rendelkezésre 
a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan, az alábbi felosztás szerint: 

89 millió EUR az ACP-államok csoportja számára, ebből 24 365 millió EUR a nemzeti és regi-
onális indikatív programok finanszírozására az alábbiak szerint: 

3 590 millió EUR az ACP-n belüli és a több vagy valamennyi ACP állam közötti inter-regionális 
együttműködés finanszírozására, források egy része felhasználható előre nem látható váratlan 
szükségletek fedezésére és a külső sokkhatások rövid távú kedvezőtlen hatásainak enyhítésére, 
1 134 millió EUR-t kell elkülöníteni az Európai Beruházási Bank számára a beruházási keret 
finanszírozására kell fordítani.

Vita van arról, hogy az EDF bekerüljön-e az EU költségvetésbe. 

Vélt előnyök:
•  a hozzájárulás GNI alapján történne, ez növelheti az önkéntes hozzájárulásokat,
•  az EU költségvetés és EDF adminisztráció összehangolása csökkentheti az adminisztrációs 

költségeket és növelheti a támogatások eredményességét,(az ACP országok számára nyújtan-
dó támogatások 20%-a már az így is az EU költségvetésből származik)

•  a programok behatároltak régiós és országos szinten,
•  a demokratikus kontroll és parlamenti ellenőrzés növelhetősége.

Vélt hátrányok:
•  az EDF források 90%-a eléri az alacsony jövedelmű országokat, 
•  a támogatások kiszámíthatóbbak, mivel az uniós költségvetés éves szintű.

Az Unió a támogatását lehetőség szerint hozzáigazítja a partnerek nemzeti vagy regionális fejlesz-
tési stratégiáihoz, reformpolitikájához és eljárásaihoz, továbbá támogatja a demokratikus felelősség-
vállalást és a hazai és kölcsönös elszámoltathatóságot. a fejlesztés eredményalapú megközelítései.

A programozás és a források elosztása
Az Unió és a tagállamok a programozási folyamat korai szakaszában és a teljes folyamat alatt 
konzultálnak egymással abból a célból, hogy előmozdítsák az együttműködés koherenciáját, 
egymást kiegészítő jellegét és összhangját. E konzultáció eredményeként közös programozásra 
kerül sor a helyi képviselettel rendelkező tagállamokkal. A közös programozásnak figyelembe 
kell vennie az egyes uniós donorok komparatív előnyeit. Más tagállamok is hozzájárulhatnak 
ehhez az Unió együttes külső tevékenységének erősítése céljából. Az Unió egy-egy partneror-
szággal elméletileg legfeljebb három ágazatra összpontosítja a bilaterális támogatását, amelye-
ket a partnerországokkal közösen kell kiválasztani.
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Végrehajtás

A cselekvési programoknak tartalmazniuk kell minden egyes tervezett művelet pontos leírását. 
Ebben a leírásban meg kell jelölni az elérendő célokat, a várt eredményeket és a fő tevékeny-
ségeket. A leírásban ismertetni kell a kockázatokat és – adott esetben – a kockázatok csök-
kentésére vonatkozó javaslatokat. Ki kell térni a konkrét ágazati keretek elemzésére, a legfon-
tosabb érdekelt felekre, a végrehajtás módozataira, a költségvetésre és a végrehajtás indikatív 
ütemezésére, valamint költségvetési támogatás esetén a folyósítási kritériumokra, az esetleges 
változó részleteket is beleértve.

Az afrikai béketeremtés

Az Európai Unió létrehozta az Afrikai Békekeretet (African Peace Facility, APF) 2003 decem-
berében annak érdekében, hogy támogassa a béke és biztonság megteremtését, mivel a béke 
szükséges előfeltétele a fenntartható fejlődésnek. Az APF vált a béke és a biztonság érdekében tett 
Afrika-EU együttműködés egyik legfontosabb végrehajtási eszközévé. 2014 végéig az APF több 
mint EUR 1,3 milliárd finanszírozást generált az afrikai béketeremtési erőfeszítésekhez. Az 
Európai Fejlesztési Alapon belül ez az eszköz nyújt támogatást az Afrikai Unió és a regionális 
gazdasági közösségek számára a válságok megelőzéséhez és szükség esetén azok kezeléséhez. 
A források fedezik többek között az afrikai békefenntartó műveletek működési költségeit, a 
képzések és gyakorlatok, vezetési, irányítási és híradási rendszerek vagy tényfeltáró missziók 
finanszírozását. Az Afrikai Békekeret jellegénél fogva pán-afrikai eszköz. 
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AZ EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI  
TÁMOGATÁSI ESZKÖZ 
(European Neighborhood Instrument – ENI)
Az Európai Unió körüli országokkal kialakítandó szomszédsági és támogatási politika pénzügyi 
eszköze. Az európai szomszédságpolitika arra irányul, hogy támogassa a politikai, gazdasági és 
társadalmi reformfolyamatokat az Európai Unióval szomszédos országokban, amelyek közé a 
következő államok tartoznak: 
•  ENI Dél: Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztin Hatóság, 

Szíria (jelenleg felfüggesztve), Tunézia.
•  ENI Kelet: Azerbajdzsán, Belarusz, Georgia, Moldova, Örményország, Ukrajna.

Az Oroszországi Föderáció különleges státusszal bír az ENI vonatkozásában. Jelenleg az orosz-uk-
rajnai konfliktus miatt csak a civil együttműködési programok működnek.

Az ENI célja: előmozdítani az Unió, valamint a partnerországok részvételével megvalósuló, 
közös jólétben és jó szomszédságban élő térség létrehozását azáltal, hogy a partnerországokkal 
olyan különleges viszonyt alakít ki, amely az együttműködésen, a békén és a biztonságon, a 
kölcsönös elszámoltathatóságon, valamint a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tisz-
teletben tartása iránti közös elkötelezettségen alapul. Az európai szomszédságpolitika keretében 
az EU folyamatos párbeszédet folytat a partnerországokkal. 

A partnerországok közös európai szomszédságpolitika cselekvési tervben állapodnak meg az 
EU-val. A 2014–2020 közötti időszakban az európai szomszédságpolitikát a 2007 óta létező Eu-
rópai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközt (ENPI) felváltó európai szomszédsági 
támogatási eszköz (ENI) támogatja. Az eszköz beépíti és megerősíti az ENPI néhány kulcsfontos-
ságú jellemzőjét, nevezetesen az országok nagyobb megkülönböztetése a reformok terén történő 
előrehaladásának alapján, mint az:

•  Az ún. esernyő programok (umbrella programmes), az ENI költségvetésének legfeljebb 10%-át 
használja fel a partnerországokban a fenntartható demokrácia irányában tett előrelépéseik 
alapján. Az ENP Progress Report szolgálja a legfontosabb referenciaforrást a partnerországok 
értékelésére.

•  A ’Többet többért’ elv (More for more principle): Az ösztönző alapú megközelítés lehetővé 
teszi, hogy az EU fokozza a támogatást azoknak a partnereknek, akik mélyreható és fenntart-
ható demokráciát valósítanak meg. 

•  Emberek közötti kapcsolatok támogatása, valamint kiemelt helyet kap az ágazati együttműkö-
dés és a civil szervezetek is. 

http://eeas.europa.eu/enp/documents/action-plans/index_en.htm
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•  EU belső eszközeivel és politikájával való szorosabb együttműködés előmozdítása. A cél az, 
hogy a partnerországok részt tudjanak venni sikeres EU belső programokban olyan terüle-
teken, mint a kutatás és innováció, ifjúsági programok, kis- és középvállalkozások, 
valamint ipari együttműködés vonatkozásában.

Az ENI pénzügyi keretösszege a 2014-2020-as időszakra 15 432 634 000 EUR (2014-es 
árakon). ENPI 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi kerete 11,2 milliárd EUR volt.

A partnerországok rendelkezésére bocsátott források mértékét elsősorban annak függvényében 
állapítják meg, hogy mekkora előrehaladást értek el a valódi és tartós demokrácia kialakításá-
ban és konszolidálásában, valamint az elfogadott politikai, gazdasági és társadalmi reformcélki-
tűzések megvalósításában, összhangban az ösztönző-alapú megközelítéssel. 

Programtípusok
•  egy partnerországnak nyújtott uniós támogatásra kiterjedő kétoldalú programok (bilateral 

programmes)
•  több országra kiterjedő programok, amelyek választ adnak azokra a közös kihívásokra, melyek 

minden vagy több partnerországot érintenek (regional programmes for the East and South)
•  határokon átnyúló együttműködési programok, amelyek egy vagy több tagállam vagy partne-

rország közötti együttműködést célozzák, és az Unió külső határának velük közös szakaszán 
valósulnak meg (cross-border cooperation programmes- CBC) (A határokon átnyúló együttmű-
ködési programok a keret legfeljebb 5%-át tehetik ki..)

•  Erasmus mindenkinek programok, Szomszédsági beruházási eszköz (Neighbourhood Invest-
ment Facility) és esernyő programok (Umbrella programmes)

Az éves előirányzatokat az Európai Parlament és a Tanács engedélyezi a többéves pénzügyi ke-
retben meghatározott korlátokon belül

Az uniós támogatás prioritásai

Bilaterális szinten az uniós támogatás  
az alábbi prioritásokra irányul

•  emberi jogok, jó kormányzás és jogállamiság, és ennek keretében az igazságügy, a közigazga-
tás és a biztonsági ágazat reformja,

•  intézményi együttműködés és kapacitásfejlesztés, többek között az uniós megállapodások végre-
hajtása céljából,
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•  a civil társadalom szereplőinek a reformfolyamatokban és a demokratikus átmenetekben  
betöltött szerepük támogatása,

•  fenntartható és inkluzív gazdasági fejlődés – regionális és helyi szinten is –
•  a szociális ágazatok fejlesztése – különös tekintettel a fiatalokra –, melynek fókuszpontjában 

a társadalmi igazságosság, a kohézió és a foglalkoztatás áll,
•  kereskedelem- és magánszektor-fejlesztés, beleértve a kis- és középvállalkozásoknak, a foglalkoz-

tatásnak és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek megvalósításának támogatását,
•  mezőgazdasági és vidékfejlesztés, az élelmezésbiztonságot is beleértve
•  a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás
•  energetika, fókuszban az energiahatékonysággal és a megújuló energiával
•  közlekedés és infrastruktúra
•  oktatás és készségfejlesztés, a szakoktatást és képzést is beleértve,
•  mobilitás- és migrációkezelés, a migránsok védelmét is beleértve,
•  bizalomerősítés, valamint a konfliktusok megelőzését és rendezését segítő egyéb intézkedések,  

az érintett lakosság támogatását és az újjáépítést is beleértve.

Több országra kiterjedő uniós támogatás prioritásai

•  emberi jogok, jó kormányzás és jogállamiság,
•  intézményi együttműködés és kapacitásfejlesztés,
•  regionális együttműködés, mindenekelőtt a Keleti Partnerség, az Unió a Mediterrán Térségért 

támogatása,
•  felsőoktatás és felsőfokú készségfejlesztés, hallgatói és oktatói mobilitás, ifjúság és kultúra,
•  fenntartható gazdasági fejlődés, kereskedelem- és magánszektor-fejlesztés, a kis- és középvál-

lalkozások támogatása,
•  energiaágazat, beleértve az energiahálózatokat is,
•  közlekedési és infrastrukturális összeköttetések,
•  természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, beleértve a vízügy, a környezetvéde-

lem, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése,
•  a civil társadalom támogatása
•  mobilitás, migrációkezelés,
•  bizalomerősítés, valamint a konfliktusok megelőzését és rendezését segítő egyéb intézkedések

A határokon átnyúló együttműködési programok keretében  
nyújtott támogatás prioritásai

•  gazdasági és társadalmi fejlődés,
•  környezetvédelem, közegészségügy, biztonság és védelem,
•  a személyek, a javak és a tőke mobilitása
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FEJLESZTÉSI  
EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZ
(Development Cooperation Instrument-DCI)
A Fejlesztési Együttműködés Eszköz hatékonyabbá teszi a Közösség fejlesztésére irányuló 
együttműködés korábbi rendszerét, hiszen egyetlen eszközben ötvözi a különféle földrajzi és 
tematikus programokat. Ennek az eszköznek a segítségével az EU olyan intézkedéseket finan-
szíroz, amelyek célja, hogy elősegítsék a földrajzi együttműködést a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottságának (OECD/DAC) a támogatások 
kedvezményezettjeit tartalmazó listán szereplő fejlődő országokkal. 

A földrajzi programok célja a földrajzi szempontok alapján meghatározott partnerországokkal 
és -régiókkal való együttműködés. Ez az alábbi 6 régiót jelenti: Latin-Amerika, Dél-Ázsia, 
Észak- és Délkelet-Ázsia, Közép-Ázsia, Közel-Kelet. 

A Bizottság a földrajzi programok esetében stratégiai dokumentumokat és többéves indika-
tív programokat dolgoz ki minden egyes partnerországra vagy partner-régióra vonatkozóan, 
valamint éves cselekvési programokat fogad el minden egyes partnerországra vagy régióra.  
A Bizottság az egyes földrajzi programokon belül többéves indikatív keretösszegeket határoz 
meg, figyelembe véve a különböző programok sajátosságait, valamint a válság-, konfliktus- vagy 
katasztrófahelyzetben lévő országok vagy régiók egyedi nehézségeit.

A tematikus programok a földrajzi programokat egészítik ki. Olyan meghatározott tevékeny-
ségi vagy érdeklődési területtel foglalkoznak, amely a partnerországok egy földrajzi alapon 
nem meghatározott csoportjára vonatkoznak, vagy olyan együttműködési tevékenységeket fog-
lalnak magukban, amelyek különböző régiókat vagy partnerország-csoportokat érintenek, vagy 
nem földrajzi alapon meghatározott nemzetközi műveletre irányulnak. A Bizottság a tematikus 
programok esetében tematikus stratégiai dokumentumokat dolgoz ki, valamint éves cselekvési 
programokat fogad el.

A finanszírozásra jogosultak körébe többek között az alábbiak tartoznak:
•  a partnerországok és régiók, valamint azok intézményei,
•  a partnerországok decentralizált egységei (önkormányzatok, tartományok, megyék és régiók),
•  a partnerországok és régiók által a Közösséggel együtt létrehozott közös szervek;
•  a nemzetközi szervezetek,
•  az EU ügynökségei,
•  a tagállamok, partnerországok és régiók, valamint bármely egyéb harmadik ország egyes 

szervezetei vagy szervei, amennyiben hozzájárulnak e rendelet céljainak megvalósításához.
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A Fejlesztési Együttműködés Eszköz  
a következőkhöz nyújthat támogatást: 

A  az OECD/DAC által létrehozott ODA kedvezményezettjeit tartalmazó jegyzékben felsorolt fej-
lődő országokkal való fejlesztési együttműködés támogatását célzó földrajzi programok. 

B  A fejlesztéshez kapcsolódó globális közjavakra és kihívásokra irányuló, valamint civil társadal-
mi szervezeteket és helyi hatóságokat támogató tematikus programok. 

C  Olyan pán-afrikai program, melynek célja Afrika és az Unió közötti stratégiai partnerségnek, 
valamint az Afrikában és az Afrikával közösen végzett transz-regionális, kontinentális és glo-
bális jellegű tevékenységeknek a támogatása. 

Az együttműködés elsődleges célja a szegénység visszaszorítása, hosszú távon pedig annak 
felszámolása. A legkevésbé fejlett, alacsony jövedelmű, valamint a válság sújtotta, illetve 
válságot követő, bizonytalan vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő országok számára 
elsőbbséget kell biztosítani a forráselosztás során. Valamennyi programban érvényesíteni 
kell az Európai Konszenzusban meghatározott horizontális témákat. Emellett adott esetben a 
programok részévé kell tenni a konfliktus-megelőzés, a tisztességes munka és az éghajlatváltozás 
kérdéseit. 

Horizontális kérdések kiterjednek a következőkre: hátrányos megkülönböztetés tilalma, a kisebb-
ségekhez tartozók jogai, a fogyatékossággal élők jogai, a halálos betegségben szenvedők jogai, 
egyéb kiszolgáltatott csoportok, alapvető munkajogok és társadalmi befogadás, a nők társadalmi 
szerepvállalása, jogállamiság, a parlamentek és a civil társadalom kapacitásépítése, a párbeszéd, 
a részvétel és a megbékélés előmozdítása, valamint intézményépítés, helyi és regionális szinten.

A támogatások legalább 20 %-át alapvető szociális szolgáltatásokra kell fordítani, különös 
tekintettel az egészségügyre, alapfokú és középfokú oktatásra.



EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP KÉZIKÖNYV 19

A – Földrajzi Programok
A földrajzi programokra vonatkozó többéves indikatív programok meghatározzák az uniós finan-
szírozásra kiválasztott, prioritást élvező területeket, az egyedi célkitűzéseket, a várt eredménye-
ket, az átlátható teljesítménymutatókat és az indikatív pénzügyi keretösszegeket. Együttműkö-
dési tevékenység nemzeti, regionális, régiókon átívelő és kontinentális jellegű tevékenységekre 
vonatkozik. 

Emberi jogok, demokrácia és jó kormányzás

•  a demokratizálódás támogatása és a demokratikus intézmények szerepének erősítése,
•  az igazságszolgáltatáshoz való akadálytalan és egyenlő hozzáférési jog biztosítása mindenki 

számára,
•  a média szabadságának előmozdítása,
•  a politikai pluralizmusnak, a civil, a kulturális, a gazdasági, a politikai és a szociális jogok 

védelmének előmozdítása,
•  az állampolgárok nyilvántartásának, különösen a születések és elhalálozások anyakönyvezé-

sének előmozdítása.

A nemek közötti egyenlőség, a nők szerepének erősítése  
és a nők esélyegyenlősége 

•  a nemek közötti egyenlőség és méltányosság előmozdítása,
•  a nők és lányok jogainak védelme, a gyermekházasságok és az egyéb káros hagyományos gya-

korlatok – így például a női nemi szervek megcsonkítása – elleni küzdelem, továbbá a nemi 
alapú erőszak áldozatainak támogatása.

Központi és helyi szintű közigazgatás

•  a közszféra fejlődésének támogatása az alapvető szolgáltatásokhoz való egyetemes és megkü-
lönböztetés-mentes hozzáférés javítása céljából, különösen az egészségügy és az oktatás terén.

Adópolitika és igazgatás

•  méltányos, átlátható, hatékony, haladó szellemű és fenntartható nemzeti adórendszerek kiépí-
tésének vagy erősítésének a támogatása,

•  az ellenőrzési kapacitások erősítése a fejlődő országokban az adóelkerülés és az illegális pénz-
ügyi mozgások elleni küzdelem terén,

•  az adóigazgatás és adóreformok terén indított többoldalú és regionális kezdeményezések tá-
mogatása.
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A korrupció elleni küzdelem 

•  a partnerországok támogatása a korrupció valamennyi formája elleni küzdelemben. 

Civil társadalom és helyi hatóságok 

•  a civil társadalmi szervezetek kapacitásépítésének támogatása politikai, szociális és gazdasági 
párbeszéd előmozdítása érdekében.

A gyermekek jogainak támogatása és védelme 

•  megfelelő, egészséges életszínvonal és egészséges felnőtté válás támogatása,
•  az alapfokú oktatás biztosítása mindenki számára.

B – Az emberi fejlődést szolgáló inkluzív  
és fenntartható növekedés

Egészségügy, oktatás, szociális védelem, foglalkoztatás és kultúra 

•  ágazati reformok támogatása, az egészségügyi rendszerek erősítése, többek között a képesített 
egészségügyi szolgáltatók hiányának kezelése, valamint a gyógyszerek és oltóanyagok megfi-
zethetőbbé tétele a szegények számára,

•  a szexuális és reprodukciós egészség és jogok teljes körű és hatékony végrehajtásának előmoz-
dítása,

•  a megfizethető, jó minőségű ivóvízzel való megfelelő ellátás, valamint a megfelelő szennyvíz-elve-
zetés és higiénés körülmények biztosítása

•  a jó minőségű oktatás támogatása és az ahhoz való egyenlő hozzáférés támogatása, 
•  a szakképzés támogatása, a foglakoztathatóság fejlesztése, a fenntartható fejlődést szolgáló 

kutatás támogatása és az e kutatás eredményei felhasználására irányuló képesség javítása,
•  a nemzeti szociális védelmi rendszerek és a szociális védelmi minimum támogatása, ideértve 

az egészségügyi és nyugdíjrendszereket, a társadalombiztosítási rendszereket és az egyenlőt-
lenségek csökkentését,

•  a kultúrák közötti párbeszédnek, a kulturális sokszínűségnek, valamint valamennyi kultúra 
egyenlő méltósága tiszteletben tartásának az előmozdítása.
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Üzleti környezet, regionális integráció és világpiac 

•  a versenyképes helyi magánszektor kiépítésének támogatása,
•  a helyi termelői rendszerek és a helyi vállalkozások, többek között a zöld vállalkozások létre-

hozásának támogatása,
•  a kis-és középvállalkozások (kkv-k), mikro-vállalkozások és szövetkezetek, valamint a tisztessé-

ges kereskedelem előmozdítása,
•  a nemzetközileg elfogadott munkaügyi jogok érvényesítésének támogatása, 
•  a földterületek, illetve a szellemi tulajdonjogok védelmét szolgáló jogszabályok, illetve földnyil-

vántartások létrehozása és javítása.
•  a fenntartható és inkluzív fejlődés szolgálatában álló kutatási és innovációs politikák előmozdítása.
•  a fenntartható közlekedés ágazati megközelítéseinek előmozdítása,
•  az információs és kommunikációs technológiákhoz való általánosabb hozzáférés támogatása 

a digitális szakadék áthidalása érdekében.

Fenntartható mezőgazdaság, élelmezés-és táplálkozásbiztonság

•  a sokkhatásokkal/katasztrófákkal szembeni ellenálló-képesség fejlesztésében való 
segítségnyújtás, 

•  fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok és a kapcsolódó mezőgazdasági kutatás támogatása, 
•  az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos stratégiai megközelítések támogatása, 
•  az élelmezésbiztonság hiányának és az alultápláltságnak a kezelése az átmeneti és instabil 

helyzetekben alkalmazott alapvető beavatkozások révén,
•  az adott ország vezetésével zajló, részvételen alapuló, decentralizált és környezeti szempontból 

fenntartható területi fejlesztés.

Fenntartható energia 

•  a modern, megfizethető, fenntartható, hatékony, tiszta és megújuló energia-szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása.

A természeti erőforrásokkal, többek között a földdel, az erdőkkel 
és a vízzel való gazdálkodás 

•  a felügyeleti eljárások és szervek támogatása és a természeti erőforrásokkal való fenntartható 
és átlátható gazdálkodás, illetve reformok támogatása,

•  a vízhez való egyenlő hozzáférési jog előmozdítása,
•  a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások védelmének és fenntartható haszná-

latának előmozdítása,
•  a fenntartható termelési és fogyasztási minták, valamint a biztonságos és fenntartható vegyi-

anyag-és hulladékgazdálkodás előmozdítása.
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Éghajlatváltozás és környezetvédelem 

•  a tisztább technológiák és a fenntartható energia használatának előmozdítása a környezet-
védelmi normák megerősítése mellett, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődés elérése 
érdekében,

•  a fejlődő országok ellenálló-képességének javítása az éghajlatváltozás következményeivel szem-
ben, valamint katasztrófakockázat-csökkentési intézkedések támogatása,

•  az alkalmazandó többoldalú környezetvédelmi megállapodások támogatása.

C – A fejlesztés szempontjából jelentős  
egyéb területek 

Migráció és menekültügy  

A humanitárius segélyezés és a fejlesztési együttműködés össze-
kapcsolása 

•  a konfliktusok, valamint az ember által okozott és természeti katasztrófák sújtotta régiók és 
országok újjáépítése és helyreállítása közép-és hosszú távon,

•  az otthonuktól elszakadt személyek önellátását és beilleszkedését, vagy visszailleszkedését 
célzó közép-és hosszú távú tevékenységek támogatása.

A katasztrófákkal szembeni ellenálló-képesség erősítése  
és a katasztrófakockázatok csökkentése 

•  hozzájárulás az állami instabilitás, a konfliktusok, természeti katasztrófák és egyéb típusú 
válságok megelőzéséhez, a korai előrejelző rendszerek, a demokratikus kormányzás és az in-
tézményi kapacitásépítés erősítése révén, 

•  a katasztrófakockázatok csökkentésének, a felkészültségnek és a megelőzésnek, valamint a 
katasztrófák következményei kezelésének a támogatása.

Fejlesztés és biztonság, beleértve a konfliktus-megelőzést 

•  együttműködés a biztonság és az igazságszolgáltatás, a kábítószer-és egyéb illegális kereskede-
lem, köztük az emberkereskedelem, továbbá a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelemben
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TEMATIKUS PROGRAMOK
A tematikus programok keretében megvalósított intézkedéseknek a földrajzi programok alapján 
finanszírozott intézkedésekhez hozzáadott értéket kell biztosítaniuk, azokat ki kell egészíteniük, 
és koherensnek kell lenni velük.

Globális közjavak és kihívások program 
Célja az együttműködés erősítése, az ismeretek, a gyakorlati tapasztalatok és a partnerországok 
kapacitásainak megosztása a szegénység felszámolása érdekében, a társadalmi kohézióhoz és a 
fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás céljából.

Környezetvédelem és éghajlatváltozás 

Fenntartható energia 

•  a megújuló energia-technológiák nagyobb mértékű használatának előmozdítása,
•  a partnerországok és helyi közösségek energiabiztonságának előmozdítása.

Emberi fejlődés, beleértve a tisztességes munkát, 
a társadalmi igazságosságot és a kultúrát 

Egészségügy: 
•  a gyermekek és az anyák egészségének védelme – ideértve az immunizációt is – és a globális 

egészségügyi fenyegetésekre (például a HIV/AIDS, a tuberkulózis, a malária és egyéb, sze-
génységhez kapcsolódó és elhanyagolt betegségek) való reagálás,

•  az erőszak áldozatait, különösen a nőket és a gyermekeket célzó alapvető szolgáltatások és 
pszichológiai támogatás elősegítése, nyújtása és körének bővítése.

Oktatás, tudás és készségek: 
•  az oktatás minőségének fejlesztése és a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés elősegí-

tése

A nemek közötti egyenlőség, a nők helyzetének megerősítése,  
valamint a nők és lányok jogainak védelme: 
•  a nők és lányok gazdasági és társadalmi szerepvállalásának megerősödését, vezető szerepét 

és egyenlő politikai részvételét előmozdító nemzeti, regionális és helyi szintű programok tá-
mogatása,

•  a szexuális és nemi alapú erőszak kezelése és áldozatainak támogatása.
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Gyermekek és fiatalok: 
•  a gyermekkereskedelem, a gyermekek elleni erőszak, a gyermekbántalmazás és a gyermek-

munka valamennyi formája elleni küzdelem, a gyermekházasságok elleni küzdelem, a gyerme-
kek és a fiatalok különös kiszolgáltatottságát és a bennük rejlő lehetőségeket, jogaik – bele-
értve az anyakönyvezést – és érdekeik védelmét, oktatásukat, egészségüket és megélhetésüket 
figyelembe vevő politikák előmozdítása, kezdve a gyermekek és a fiatalok bevonásával és 
önrendelkezésük elősegítésével,

•  a gyermekeket és a fiatalokat érintő sajátos problémák és kihívások kezelését célzó konkrét 
stratégiák és intézkedések kidolgozásának támogatása. 

A megkülönböztetés tilalma: 
•  a szexuális alapú, a nemi identitáson, faji vagy etnikai hovatartozáson, kaszton, valláson vagy 

meggyőződésen, fogyatékosságon, betegségen, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés-mentesség előmozdítását célzó helyi, regionális, nemzeti és globális kezde-
ményezések támogatása. 

Foglalkoztatás, készségek, szociális védelem és társadalmi befogadás: 
•  a társadalmi kohézió erősítése. 

Növekedés, munkahelyek és a magánszféra részvétele: 
•  a több és jobb munkahely megteremtését célzó intézkedések előmozdítása, 
•  a kulturális örökség megőrzését elősegítő helyi kézművesség fejlesztése,
•  társadalmi és környezetvédelmi szempontból felelős helyi magánszektor kialakítása és az 

üzleti környezet javítása,
•  az elektronikus kommunikáció használatának ösztönzése a valamennyi ágazatot átfogó, a sze-

gények javát szolgáló növekedés támogatásának eszközeként, valamint a fejlődő országokon 
belüli digitális szakadék áthidalása.

Kultúra: 
•  a kultúrák közötti párbeszédnek, a kulturális sokszínűségnek, valamint valamennyi kultúra 

egyenlő méltósága tiszteletben tartásának az előmozdítása,
•  a kultúra, mint a fejlődés és a növekedés szempontjából ígéretes gazdasági ágazat támogatása.

Élelmezés-és táplálkozásbiztonság,  
illetve fenntartható mezőgazdaság 

•  az élelmezés-és a táplálkozásbiztonság erősítése, 
•  élelmiszer-és takarmányláncok révén biztonságos, fenntartható projektek előmozdítása.
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Migráció és menekültügy 

•  a migrációs kormányzás minden szinten történő előmozdítása, külön hangsúlyt helyezve a 
migráció társadalmi és gazdasági következményeire, 

•  az illegális migráció, a migránscsempészet és az emberkereskedelem megakadályo-
zása; az illegális migránsok fenntartható visszatérésének az elősegítése, az önkén-
tes visszatérés és az újra-beilleszkedés támogatása; 

•  a migráció és a fejlesztés közötti kapcsolatok egységes értelmezésének javítása, be-
leértve a migrációs, menekültügyi vagy más ágazatok kormányzati szakpolitikáinak 
társadalmi és gazdasági következményeit

Civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok

Célja: megerősítse a civil társadalmi szervezeteket és a helyi hatóságokat a partnerországokban. 
A finanszírozandó intézkedéseket elsődlegesen a civil társadalmi szervezeteknek és a helyi ható-
ságoknak kell végrehajtaniuk. Adott esetben az intézkedéseket más szereplők és végrehajthatják 
az érintett civil társadalmi szervezetek és helyi hatóságok javára. 

Pán-afrikai Program 

Célja: az Afrika és az Unió közötti stratégiai partnerség támogatása, mely kiegészíti az Európai 
Fejlesztési Alap és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz céljait. 

A program különösen a partnerség alábbi területeit támogatja: béke és biztonság; demokra-
tikus kormányzás és emberi jogok; kereskedelem, regionális integráció és infrastruktúra 
és a 2015 utánra szóló, nemzetközileg elfogadott új fejlesztési célok; energia, éghajlatváltozás 
és környezetvédelem; migráció, mobilitás és foglalkoztatás; tudomány, információs társadalom és 
területfejlesztés.

Az indikatív keretösszegek a 2014 és 2020 közötti időszakra: A 2014 és 2020 közötti időszakra 
előirányzott pénzügyi referenciaösszeg 19 661 639 000 EUR. Ebből 11,809 milliárd EUR-t 
szánnak földrajzi programokra, 7,008 milliárd EUR-t tematikus programokra, 845 millió EUR-t 
pedig a Pán-afrikai Programok támogatására.



EDF 
pályázatírás

ÉRINTETT TÉMÁK: Az Európai Fejlesztési Alap pályázati rendszerének részletes bemutatá-
sa, pályázatírási alapok és technikák (adminisztráció, pályáztatás folyamata, szerződéskötés, 
beszámoltatás).

HASZNÁLT FOGALMAK:  
DG DEVCO/DEVCO: Directorate-General for International Cooperation and Development 
EEAS: European External Action Service  
NIP: National Indicative Programme 
PRAG: Practical Guide for EU external actions

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Rajacic Ágnes Európai Fejlesztési Alap pályázatírásban jártas fejlesztési 
tanácsadó, aki az elmúlt években belga és spanyol tanácsadó cégekkel is dolgozott. 

Stratégiai megfontolások 
Többféle pályázási stratégia létezik a pályázáshoz, attól függően, hogy milyen erőforrások áll-
nak rendelkezésre, milyen partnereink vannak, és nem utolsósorban, mi az, amit fejleszteni 
szeretnénk. Fontos, hogy ne össze-vissza pályázgassunk, hanem legyen mögötte stratégiánk, 
mert az segíti a tudásszerzést és a kudarcok feldolgozását is. A teljesség igénye nélkül, itt két-
féle stratégiát mutatunk be. Kezdő pályázásnál jellemző gyakorlat, hogy a pályázó elsősorban 
pályázati kiírást keres, és ahhoz rendeli hozzá a többi erőforrását. Ez a stratégia akkor lehet 
sikeres, ha éppen találunk megfelelő pályázati kiírást, amihez hozzá tudjuk rendelni az erőfor-
rásainkat és a partnereinket. Hátránya az, hogy a pályázat kiírása után általában kevés idő áll 
rendelkezésre az erőforrások csatarendbe állításához. Az aktuális kiíráshoz képest mindig fel-
lelhetőek lesznek olyan hiányok, amelyeket a megadott időintervallumban nem tudunk pótolni. 
Ezt a stratégiát így ábrázoljuk: 
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A nagyobb pályázati gyakorlattal rendelkező indulóknak javasolt a hosszú távú stratégia készí-
tése, mely stratégia középpontjában a már kipróbált szakértelem, átgondolt fejlesztési szekto-
rok állnak, valamint amelyet megelőznek a partnerekkel történt egyeztetések, egyezségek is. 
Ebben az esetben a saját elképzeléseinkhez és erőforrásainkhoz tudjuk rendelni a pályázatokat, 
amelyeknek a kiírásáról javasolt előre tájékozódni konferenciákon, vagy a kedvezményezett or-
szágban. Ezt a stratégiát a következő ábrával szemléltjük: 

Ábra 1. Pályázati stratégia

Ábra 2. Pályázati stratégia

Pályázati
felhívás

Partnerek

Amit fejleszteni 
szeretnénk

Hiányok Erőforrásunk

Erőforrásunk

Amit  
fejleszteni  
szeretnénk

Partnerek

Pályázati
felhívások



EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP KÉZIKÖNYV 28

A stratégia kialakításához hasznos lehet előzetesen átgondolni a következő kérdéseket 
•  Mik az erősségeink (pld. tőke, szakértelem, helyismeret, partnerek)?
•  Mik a Magyarországi, Kelet-Európai erősségek a demokratikus átmenet, a szakértelem vagy 

a természeti viszonyokból adódóan?
•  A szakértelmünk strukturált, egységes, a szakértőknek van-e projekt tapasztalatuk és nyelv-

ismeretük?
•  Mennyire vagyunk tőkeerősek a befektetések megelőlegezéséhez? 
•  Vannak-e stabil, jól működő együttműködéseink és érdekképviseletünk?
•  Eltökéltek vagyunk-e a vállalkozás és a kockázatok vállalása mellett? 

Hogyan érdemes pályázati kiírást keresni? 
Pályázati kiírást attól függően kereshetünk, hogy ismerjük-e a célországunkat és a fejlesztési 
szektorunkat. Akkor lesz könnyebb dolgunk, ha mind az országot, mind a szektort jól körül-
határoltuk, és a saját kidolgozott ötleteinken túl megismerkedtünk az Európai Unió fejlesztési 
céljaival is. Bármennyire is jó az ötletünk, a kivitelezhetősége csak akkor biztosított, ha illesz-
kedik az Uniós fejlesztési irányelvekhez. 

A DEVCO pályázatkereső oldala azonban az országonkénti keresést teszi inkább elérhetővé a 
kezdő pályázók számára. 

Minden pályázati felhívás megtalálható az EuropAid oldalán:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

A pályázati felhívások szintén megtalálhatóak a külügyminisztérium oldalán is:
http://nefe.kormany.hu/aktualis-tenderek

A pályázati kiírásokat érdemes megkeresni az Európai Unió delegációjának oldalán is az adott 
országban, valamint más nemzetközi keresőkben is, mint például a Devex, vagy az European 
Consulting Network. Az Európai Fejlesztési Alap célországai a következő honlapon található-
ak meg: http://www.acp.int/content/secretariat-acp. A pályázati felhívások azonban egyszerre 
több országot is lefedhetnek, ilyenkor az „all countries” jelenik meg a keresőben. 

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
http://nefe.kormany.hu/aktualis-tenderek
http://www.acp.int/content/secretariat-acp
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A szektorok meghatározásánál kiemelten fontos, hogy ismerjük a kiválasztott ország nemzeti 
stratégiáját, a regionális stratégiát, és az ezekre épülő uniós NIP-et, a Nemzeti Indikatív Prog-
ramot. A felsorolt dokumentumok ismerete tehát azért fontos, mert a tervezett fejlesztés mind 
a témájában, mind a módszerében, meg kell feleljen az Európai Bizottság és az ország által 
kiválasztott és a megelőző tárgyalásokon elfogadtatott fejlesztési prioritásoknak. 

A NIP-ek és az országok leírása az EEAS oldalán találhatóak meg:
http://eeas.europa.eu/around/index_en.htm

A NIP-ek rövidített változata is megtalálható az interneten, például az alábbi oldalon:
http://www.wbia.ie

A 2014. évtől a NIP-ek a nemzeti vagy regionális stratégia alapján készülnek, így adnak a 
fejlesztési politikába nagyobb beleszólást a kedvezményezett ország számára. Ha az ország 
vagy régióstratégiák nem kielégítőek, akkor az unió új stratégiai dokumentumot készít. Az 
’Agenda for Change’ programdokumentum a fejlesztéseket maximum 3 választandó szektorra 
korlátozza, ezért a NIP-ekben visszaköszön a három fejlesztési szektor. A háborús és instabil 
államoknak nincsen NIP-jük, és a számukra juttatott fejlesztések más - humanitárius, emberi 
jogi – pénzügyi eszközök formájában elérhetőek. A NIP-ek hiányának másik oka lehet, ha a 
szóban forgó ország még nem zárta le a fejlesztési tárgyalásokat az Európai Unióval, de az is 
meglehet, hogy a hiány oka egyszerűen az elektronikus felület elavultsága.

A programozási folyamat rövid leírása a következő oldalon található: 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/14_05_11_progr_instructions_cover_page_clean.pdf

Az EDF eloszlása szektoronként is kimutatható. Az alábbi ábra a 2010-2012 között mutatja a 
fejlesztési források megoszlását. 

2010-12 EDF disbursements: breakdown by sector of external aid  
financed with the resources managed by EuropeAid (in million euros)

Forrás: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf

Ország vagy régió
stratégia

Nemzeti Indikatív
Program (NIP)

Social infrastrructures: education, health, water, 
government, and civil society, other € 2 626

Multisector, crosscutting: environment, other € 632

Budget support, food aid, food security € 2 031

Other, inc. emergency assistance, reconstruction relief € 684

Production: agriculture, forestry andfishing, industry, 
mining and construction, trade and tourism  € 772

Economic infrastructures and services: transport, 
communications, energy, other services € 2 127

http://eeas.europa.eu/around/index_en.htm
http://www.wbia.ie
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/14_05_11_progr_instructions_cover_page_clean.pdf
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A pályázati szektorok kiválasztásához, és általánosságban, a pályázati tervezéshez nagyon 
hasznos lehet megismerni a korábban odaítélt projekteket is, melyek a DEVCO oldalain is 
megtalálhatóak ( https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/sectors_en ). Itt a kereső szektoron-
kénti keresést tesz lehetővé, országonkénti keresést viszont nem. Az ismétlések elkerülése és a 
fejlesztési koherencia végett nagyon fontos, hogy megismerjük, a célországban a korábbiakban 
milyen projektekre volt szükség, azokat ki kivitelezte és milyen eredményekkel zárultak, vagy 
fognak zárulni. 

A pályázatok típusai és  
a hozzájuk kapcsolódó eljárásrendei
A pályázási eljárásrendet a „Praktikus Útmutató” vagy „Practical Guide”, közismertebb nevén 
a PRAG írja le, mely 2014 márciusától megújult. A PRAG szabályozza az Európai Unió külügyi 
pályázati, közbeszerzési tevékenységét. A dokumentumban bekövetkező változások mindenkor 
tükrözik a lebonyolítás egyszerűsítésének az igyekezetét. Az EDF eljárásrendje például a 2010. 
novemberi cotonou-i szerződés módosítása óta közelít az általános költségvetésre alkalmazott 
szabályokhoz. 

Az Európai Fejlesztési alap a következő típusú pályázatokat finanszírozza: 

Szolgáltatás (Services)

A szolgáltatási szerződések lehetnek tanulmányok, technikai segítségnyújtás a projektek vagy prog-
ramok előkészítésére, monitoringjára, megvalósíthatósági tanulmányok készítésére, piacfelmérésre, 
auditra. Jellemzően két fajtájuk van, a díj alapú ’fee based’ vagy a globális összegű ’global price’. 
A fee based szerződéseket akkor alkalmazzák, ha előre meghatározható a projektbe fektetendő 
munkanapok száma. A global price alapú szerződéseket akkor alkalmazzák, ha a projekt eredmény-

Összefoglaló jelleggel, a pályázatkeresés alaplépései a következők: 
•  Megfogalmazni a tervezett fejlesztési témát, szektort az erőforrásaink tükrében
•  Megismerkedni a fejlesztési témákkal és ország prioritásokkal, finom hangolni a 

fejlesztési szektort 
•  Partnereket keresni (afrikai és európai), akik érdekeltek a fejlesztésben, a szek-

torban  
•  Érdekérvényesítés és tájékozódás az ACP országok szintjén 
•  Kiválasztani, hogy milyen típusú pályázatban vagyunk érdekeltek (szolgáltatás, 

áruszállítás, beruházás vagy támogatás) 
•  Pályázati felhívások figyelése és a pályázás előkészítése 

https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/sectors_en
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa
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terméke szorosan időhöz kötött. Ekkor a munkanapok számának rögzítését és a költségvetés többi 
elemének megtervezését nagyobb mértékben bízzák a pályázóra. A közbeszerzési eljárásrendjét il-
letően 300 000 Eur felett nemzetközi zárt eljárás ’international restricted procedure’, 300 000 Eur 
alatt keretszerződéses ’framework contract’, vagy tárgyalásos ’competitive negotiated procedure’ 
eljárásrendben lehet szolgáltatási szerződést kötni. 

Áruszállítás (Supplies)

Az áruszállítási szerződéseket termékek beszerzése, leasingje, bérlésére (megvételi v. megvétel le-
hetősége nélkül) lehet kötni. A közbeszerzési eljárásrendet illetően 300 000 Eur felett nemzetközi 
nyílt eljárásban, 100 000 Eur és 300 000 Eur között helyi nyílt eljárásban illetve, 100 000 Eur alatt 
meghívásos tárgyalásos eljárásrendben lehet áruszállítási szerződést kötni. 

Beruházás (Works)

A beruházás kompakt épületek, infrastruktúra vagy mérnöki munkák kivitelezésére vonatkozik. A 
közbeszerzési eljárásrendet illetően az 5 M Eur feletti szerződések nemzetközi nyílt eljárás alá vagy 
nemzetközi zárt eljárás alá esnek, de minden esetben nyilvános hirdetés előzi meg a pályázást. 
A 300 000 Eur és 5 000 000 közötti pályázatok helyi nyílt eljárással pályáztathatóak. A hirdetést 
(contract notice) helyileg és az EuropAid oldalán is publikálják. A 300 000 Eur-nál kisebb értékű 
szerződéseket tárgyalásos eljárásrendben teszik közzé, ahol legalább három meghívott versenyzik, 
de ebben az eljárásban nem feltétlenül van közzétett hirdetés.

A pályázási folyamatban minden esetben részt vesz az Európai Unió az értékelő bizottság tag-
jainak kijelölésével és/vagy jóváhagyásával.

Támogatások (Grants)

A Támogatások az EU irányelveinek elősegítésére vagy az EU irányelveit elősegítő szervezet mű-
ködési költségeinek támogatásra irányulnak. Az előzőkben felsorolt közbeszerzésektől abban külön-
böznek, hogy bár jellemző rájuk a maximum és minimum költségvetés megadása, viszont a pályázó 
nagyobb szabadságot kap a pályázat témájának, koncepciójának és költségvetésének elkészítésénél. 
Míg az eredmények a pályázó ”birtokába” kerülnek, a profit termelése e típusú pályázatnál nem 
megengedett. 

Az EDF pályázatok típusait és a hozzájuk kapcsolódó eljárásrendeket a következő táblázatban ösz-
szegzi a PRAG. 
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Forrás: PRAG

A közbeszerzések (szolgáltatás, áruszállítás, beruházás) és a támogatások jellemzőit a következő 
táblázat foglalja össze: 

 Beszerzések “dolgokat venni” Grants “pénzt adni”
Tárgy Szolgáltatások megrendelése,

beruházások vagy áruszállítás
A pályázó a kitűzött stratégiai célok-
hoz járul hozzá egy projekttel  
(action grant), vagy a pályázó műkö-
dési költségeivel (operating grant)

Az eredmények  
birtoklója

A megbízó A kedvezményezett

A pályázható  
forrás

Az összeg 100%-a Az összeg egy része 
A pályázó önrészt is fizet

Profit Megengedett Nem megengedett
 
Forrás: PRAG (fordítás R.Á.)

Az eljárások bővebb leírását is a PRAG tartalmazza. A pályázási eljárások időintervallumát  
a PRAG minden eljárás esetében külön leírja, azonban a gyakorlatban a pályáztatás sokkal hosz-
szabb folyamatnak bizonyul, mint papíron. Az 5-6 hónapos papírforma helyett jobb 7-9 hónapot 
számolni arra az eseményre, amikor az eredményről a szerződő fél kiértesít. Minden pályázási 
eljárásnál preferenciális kezelésben, legtöbbször árpreferenciában részesülnek az afrikai partnerrel 
rendelkező, illetve az afrikai partnereket bizonyos százalékban képviselő konzorciumok. A preferen-
ciális kezelés pontos mérőszámait a PRAG fejezetei tartalmazzák. 
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A pályázási eljárásban a következő lépések ismétlődnek, bár egyes pontokat az eljárás típusa sze-
rint kimaradhatnak (nemzetközi nyílt eljárás esetében például nincsen „Shortlist”): 

1. Előrejelzés / Forecast Notice
2. A szándékfelhívás / Call for Expression of Interest
3. Shortlist 
4. Az ajánlattételre való felhívás / Invitation to sumbit a proposal
5. Deadline to Submit a Proposal /A pályázat leadásának határideje
6. A szerződés odaítélésének kihirdetése / Contract Award Notice
7. Projekt start / Projekt indulása 

A Shortlistet a kétfázisú eljárásnál alkalmazza az unió, mint például az ú.n. zárt eljárások. Az 
első fázis leadása és elbírálása után általában 5-8 pályázó konzorcium kerül kiválasztásra, mely 
konzorciumoktól a teljes pályázati dokumentációt bekérik. A Shortlist minden esetben felkerül 
az DEVCO oldalára illetve a kedvezményezett ország hivatalos felületeire.

A tender dokumentációt a Contract Notice-ban szereplő címről kell megkérni, amennyiben azt 
nem teszik elérhetővé az elektronikus felületen. A tender dokumentáció megkérése estenként 
fizetős. A tender dokumentáció összeállításánál - a teljesség igénye nélkül, hiszen a pályázatok 
eljárásonként eltérőek - a következő komponenseket szükséges kidolgozni: 

1.  A pályázó gazdasági, pénzügyi kapacitásának bemutatása, mint például az éves mérleg és 
javadalmak és kötelezettségek 

2.  A pályázó szakmai kapacitásának a bemutatása, mely jellemzően a szakirányú tudással 
rendelkező alkalmazottak, a kulcs szakértők és külsős szakértők kimerítő önéletrajza, szer-
ződései, referenciái, ill. külsős szakértők esetét a rendelkezésre állást biztosító nyilatkozat 
(Statement of Exclusivity)

3.  A technikai kapacitás, mely a pályázó eddigi munkáinak részletes, referenciasablonokba 
rendezett leírása

4.  A metodológia és/vagy megvalósíthatósági tanulmányok 
5.  Bank garanciák
6.  Egyéb dokumentumok 

A humán erőforrás bemutatásánál fontos, hogy a pályázónak legyen alkalmazásban álló bel-
sős szakemberbázisa, és ne csak egy külsős szakértői adatbázisból dolgozzon. Az alkalmazott 
szakemberek őrzik az intézmény szaktudását (pld. az ú.n. mérnöki cégeknél), míg a külsős 
szakemberek nem minden esetben kötődnek a korábbi fejlesztésekhez, és nehezebben is mobili-
zálhatóak (pld. az ú.n. tanácsadó cégeknél). Ez nem azt jelenti, hogy külsős szakembereket nem 
lenne érdemes igénybe venni a pályázásnál, csupán azt, hogy figyelni kell az arányos belső és 
külső humán erőforrás elosztásra.



EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP KÉZIKÖNYV 34

A nyertes projekt 
A projektek értékelésének szigorú és nyilvános szempontrendszere van, melyet a felhívásokkal 
együtt közzétesz a pályázat kiírója. A PRAG tartalmazza továbbá a zsűritagok kiválasztásának mi-
kéntjét. Az értékelő bizottság tagjait minden esetben az Európai Bizottság választja ki vagy hagyja 
jóvá. Az objektív kritériumok szerint sok jó projekt van, melyben a pályázó rendelkezik operatív 
kapacitással (operational capacity), releváns fejlesztést ad be (relevance), megvalósítható cselekvési 
tervet dolgoz ki (effectiveness and faisibility), figyelembe veszi, és a projektje szerves részeként 
integrálja a fenntarthatóságot (sustainability), valamint költséghatékonyan tervezi meg a projektjét 
(cost-effectiveness). A „kiváló” projektek viszont a felsorolt szempontokon kívül általában olyan 
innovatív elemet vagy megközelítést is tartalmaznak, amely eddig még nem lett megvalósítva. 

A csapat mobilizálása 
Amennyiben megnyertük a projektet – a pezsgőbontás után – a következő fog történni: 
1.  Döntésről és szerződéskötésről kapunk értesítést
2.  A projektindulásról megállapodunk a szerződő féllel (ha nincsen a ToR-ban, vagy változott 

a menet)
3.  Mobilizáljuk a csapatunkat vagy, ha konzorciumvezetők vagyunk, a konzorciumot (ehhez már 

profi projektmenedzsment kell)

Induló projekt esetén természetesen nagyon fontos a megbízhatóság és az eredeti feltételek 
betartása az EU delegáció felé, a pályázó és a szakértői közötti szoros kapcsolattartás. Bár a 
pályázati eljárás késhet, ne felejtsük el, hogy a megbízó „a főnök”, ezért még a más hibájából 
történő csúszás esetén is mindent el kell követni a projekt mielőbbi megkezdése érdekében. A 
tárgyalások jellemzően a következő forgatókönyvek és érdekeltségek szerint zajlanak: 

Az EU DEL/Bizottság a szolgáltatások minőségéről és a hatékony végrehajtásról kér garanci-
ákat. A szakértőknek munka kell, elismerés, pénz és időbeni szerződéskötés. A pályázó nyerni 
akar, jó referenciákat szerezni, és garanciákat a szakértőktől arra vonatkozóan, hogy megcsi-
nálják a munkát. A következő feladatlap segíti a pályázási stratégiánk kialakítását.

Miért lehetnek sikeresek egyes szereplők és sikertelenek mások?  
Néhány szempont felsorolása:
•  A cégek készek befektetni a „pozícionálásba”
•  Egyeseknek már van tapasztalatuk szektorokban (vagyis specializálódtak)
•  Helyismeret és fenntarthatóság
•  Egyes szervezeteknek nagy szakértői adatbázisuk van, vagy háttértámogatásuk a 

pályázáshoz (egyetemek, akadémia)
•  Pályázati felhívások figyelése és a pályázás előkészítése 
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EDF és Afrika

ÉRINTETT TÉMÁK: Magyar pályázók sikeres becsatlakozási lehetőségei a pályázati folyamat-
ba. A pályázati szektorok és lehetőségek bemutatása. A Magyarország számára szektorális vagy 
geográfiai szempontból prioritásos szektorokhoz és afrikai országokhoz kapcsolódó pályázatok 
bemutatása. Belépési pontok azonosítása, pályázati együttműködési formák bemutatása.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Szilasi Ildikó Hermina Afrika-szakértő, a Kultúrafrika Alapítvány Elnö-
ke, az Afrika Expo és Vásár főszervezője, Magyarország Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosa 
Szenegálban.

Az Európai Fejlesztési Alap (European Development Fund - EDF) az Európai Unió első számú, 
együttműködést támogató eszköze az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség államai 
(AKCS), valamint a tengerentúli országok és területek fejlesztésére. A 11. EDF ciklus (2014-
2020) teljes kerete 30,5 milliárd Euro, melynek 0,615%-át adja majd Magyarország, azaz 187 
millió eurót fizet be az alapba. A Cotonoui Megállapodás 2000-ben jött létre az afrikai, karibi 
és csendes-óceáni államok (AKCS), illetve az Európai Közösség és tagállamai között 20 éves 
időtartamra. A partnerségi egyezményhez csatlakozó 79 AKCS állam közül 48 szub-szaharai Af-
rikában, 16 a karibi és 15 a csendes-óceáni térségben található. A Cotonoui megállapodás alap-
vető céljai közé tartozik a szegénység csökkentése, a béke, biztonság, politikai stabilitás és a 
demokratikus berendezkedés elősegítése, illetve a Millenniumi Fejlesztési Célok megvalósítása. 

A 11. EDF és Afrika
A 11. Európai Fejlesztési Alap összegzése számokban és célterületekben, kizárólag a 
48 afrikai ország vonatkozásában:
•  A 30,5 milliárd Euró összköltségvetésű 11. EDF-ből kb. 20 milliárd eurót fordítanak Afrikára, 

80%-ot ország specifikus, 20%-os pedig több országot átfogó programokra.
•  A 11. EDF kulcsszektorai Afrika vonatkozásában a megújuló energia; mezőgazda-

ság (2,5 milliárd Euro); digitális infrastruktúra; infrastruktúra- fejlesztés; zöld- és szoci-
ális szektorok; Víztisztítás-vízgazdálkodás 477 millió Euro (Angola, Dzsibuti, Guinea,  
Lesotho, Sao Tome, Szenegál, Togo)
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•  Legtöbb támogatást kapó országok: 700 MEUR- Etiópia; 600-700 MEUR – Mozambik, Mali, 
Tanzánia; 500-600 MEUR – Burkina Faso, Kongói Demokratikus Köztársaság, Malawi, Ni-
ger, Nigéria, Ruanda, Uganda.

Azon kívül, hogy Magyarország befizetője a 11. EDF -nek, viszont magyar pályázók még nem 
nyertek EDF pályázatokat, a pályázás aktualitását adja, hogy a magyar kormányzat jelenleg 
több eszközzel tudja támogatni a pályázók törekvéseit. Jó időben vagyunk tehát, hiszen a 
rendszerváltás után leredukálódott magyar külképviseletek és diplomáciai-gazdasági kapcsola-
tok Afrikában az elmúlt két évben új életre kaptak. Ebben a folyamatban először a Globális, 
majd a Déli Nyitás Politika meghirdetésének, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az 
Afrika-főosztály munkájának, az Afrika Expo és Vásárnak és számos non-profit szervezet és 
médium, például a Globoport.hu híroldalnak is szerepe volt. A Déli Nyitás Stratégiáját többek 
között a bővülő Külgazdasági Attasé és Tiszteletbeli Konzuli hálózat, a Magyar Nemzeti Keres-
kedő Házak sora, továbbá a három meglévő mellé (Nigéria, Kenya, Dél-Afrikai Köztársaság) 
újonnan nyíló három új magyar Nagykövetség (Etiópia, Ghána, Angola) tölti meg tartalommal. 
A magyar exportot nézve, legjelentősebb partnerünk a Dél-Afrikai Köztársaság, ahol a magyar 
kivitel meghaladja az évi 400 millió Eurót. Dél-Afrikát Nigéria követi 100 millió Euro körüli, 
majd Angola, kb. 60 millió Eurós magyar exporttal. A magyar jelenlét az afrikai országokban 
előnyünkre válhat az információ-szerzés, pályázás, a lobbytevékenység kifejtése során. Pozití-
vum, hogy a nagykövetségek tevékenysége az EDF-re is koncentrál.

Fontos felismernünk, hogy nyugat- európai versenytársaink számos előnnyel bírnak az ’EDF 
pályázati piacon’. A magyar realitások fényében szükséges felmérni a valós belépési pontokat 
ahhoz, hogy sikeres pályázatokat tudjunk végrehajtani. Magyarország nem gyarmatosított Afri-
kában, nem voltak olyan erős gazdasági vagy diplomáciai érdekeltségeink afrikai országokban, 
mint például Franciaországnak, Belgiumnak, vagy Portugáliának. Utóbbi cégei több évtizede te-
vékenykednek a fejlesztési piacon, időközben tetemes tapasztalatra és referenciára tettek szert. 
Hol lehetnek mégis a magyar pályázók számára a belépési pontok? Ennek megválaszolására 
8 afrikai célországot és 8 szektort emeltünk ki. A célországokat a korábbi Afrika-stratégiák, 
a magyar érdekek, a magyar diplomáciai jelenlét, az aktív kapcsolatok vagy/ és a non-profit 
szektor aktív jelenléte alapján választottuk ki. 

8 Javasolt Célország 11. EDF támogatás összege (MEUR)
Etiópia 745 
Kongói Demokratikus Köztársaság 620 
Nigéria 512 
Kenya 435 
Szenegál 347
Ghána 323
Dél-Afrikai Köztársaság 241
Angola 210
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Etiópia a 2. legnépesebb szub-szaharai ország, 94,1 millió lakossal. 9.9%-os GDP növekedést pro-
dukált 2014-ben, ugyanez a mutató 10.8%-os átlagos növekedést mutatott a 2003-2013 közötti 10 
évben, az 5,3%-os regionális átlaghoz képest. Etiópia ma már megkerülhetetlen, az ’Afrika Brüsz-
szeljének’ is nevezett fővárosban, Addisz-Abebában található az Afrikai Unió Központi irodája, vala-
mint kapcsolódó intézményei. Magyarország 2015 októberében nyitott Nagykövetséget Etiópiában.

A Magyarországnál 25-ször nagyobb alapterületű, francia nyelvű, 
és kb. 70 milliós lakosságú Kongói Demokratikus Köztársa-
ságban bár nincs diplomáciai képviseletünk, jelentős, 620 millió 
eurós támogatást kap a 11. EDF kapcsán. Egy évtizedes kapcso-
latra visszatekintő, aktív non-profit magyar szervezetek vannak 
jelen az országban, Kinshasában és más tartományokban is. 

Nigéria jelentős potenciállal és nyersanyagkészlettel bíró „olaj 
ország”, mellyel Magyarország régóta diplomáciai kapcsolatot 
tart fenn. Abujában Nagykövetséggel is rendelkezünk. A hi-
vatalos államnyelv az angol. A Nemzeti Indikatív Program-
ban meghatározott célszektorok: Jogbiztonság, kormányzat 
és demokrácia 90 millió Euro; Egészségügy 240 millió Euro; 
Energia szektor fejlesztése 150 millió Euro; Civil társadalom  
15 millió Euro; Támogató intézkedések 17 millió Euro. 

A szavannás tájairól és állatbőségéről ismert Kenya az üzleti és pályá-
zati lehetőségek terén is lehetőséggel kecsegtet. A Nairobiban széke-
lő Magyar Nagykövetségen már megkezdődött egy folyamat, melynek 
részeként magyar vállalkozókat igyekeznek sikeresen bekapcsolni az 
EDF pályázati folyamatokba. Kenya angol nyelvterület, a 11. EDF 
keretében élelmezésbiztonságra és éghajlati problémákra 190 millió 
Euro, fenntartható infrastruktúra fejlesztése 175 millió Euro, az ál-
lami intézmények átláthatóságának javítására 60, egyéb támogató 
intézkedésekre 10 millió Euró támogatásban részesül 2020-ig.

Szenegál 14 milliós, francia államnyelvű nyugat-afrikai ország. A 
vendégszeretet, azaz a Teranga országát politikai stabilitás és erős 
jogi környezet jellemzi. Jó infrastruktúrával és kellemes éghajlattal, 
sok fejlesztési potenciállal bír és rendkívül nyitott magyar cégek be-
kapcsolódására. Magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak 
be az országba, és a régió repülőjegy áraihoz képest viszonylag kis 
költséggel elérhető Budapestről Dakar. 347 millió Eurós fejlesztési 
támogatásban fog részesülni 2020-ig, kormányzati támogatásokra 20, 
mezőgazdaságra és élelmezésbiztonságra 105, víztisztításra és szani-
tációra 65, a civil szektor fejlesztésére 5 millió Euro áll rendelkezésre.
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Ghána angol nyelvterület, Magyarország 2016 első felében fog nagykövetséget nyitni Accrá-
ban. Magyarország és Ghána között erősek a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok, többek között 
gazdasági és oktatási megállapodás is született a két ország között. Ghána Külügyminisztere, 
Hanna Tetteh, a IV. Globoport Afrika Expo és Vásár nemzetközi fővédnöke anyai ágon magyar 
származású.

A Dél-Afrikai Nagykövetség jelenleg Magyarország legerősebb kereskedelmi partnere az af-
rikai kontinensen. Pretoriában Magyar Nagykövetséggel rendelkezünk. A szub-szaharai afrikai 
országok között egyik legfejlettebbként számon tartott ország jó infrastruktúrával és jogbizton-
sággal rendelkezik. 

Az egykori portugál gyarmat fővárosában, az an-
golai Luandában 2016 folyamán nyit Magyarország 
Nagykövetséget. Az áruk és szolgáltatások értéke az 
egyik legmagasabb az afrikai kontinensen belül. A 
11. EDF keretében 210 millió Euro támogatást kap, 
melyből 45 millió Eurót szakmunkás képzésre és 
felsőoktatás-fejlesztésre, 84 millió Eurót fenntartha-
tó mezőgazdaságra, 65 millió Eurót víztisztításra 
és szanitációra, 6 millió Eurót pedig a civil szféra 
támogatására írnak ki.

Az alábbi táblázat néhány afrikai országban a szektorok szerinti támogatásokat példázza 

Etiópia Kenya Kongó Ghána Nigéria
Egészségügy 200 - 150 - 240
Mezőgazdaság, élelmezés-biztonság 252,4 190 130 160 -
Infrastruktúra 250 175 150 - -
Energia 250 - - - 150
Támogató intézkedések 10,6 10 18 - 17
Civil társadalom 52 - 120 9 15
Állami intézmények elszámoltathatósága - 60 - - -
Kormányzat és fejlesztés - - - 75 90
Munkahelyteremtés és szociális védelem - - - 75 -
Szervezetfejlesztés - - - 4 -
Összesen 745 435 620 323 512



EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAP KÉZIKÖNYV 40

Hasznos tippek pályázáshoz
Ahhoz, hogy a magyar vállalatok sikeresen tudjanak pályázni az EDF keretében megvalósuló pro-
jektekre, rendkívül fontos, hogy megfelelő szakértelemmel és helyismerettel rendelkezzenek, kiter-
jedt kapcsolati hálót építsenek ki és célzottan fókuszáljanak bizonyos szektorokra és országokra. 
A magyar versenyszektorok számbavételével, és az Afrika-stratégiai javaslat összevetésével 8 szek-
tort azonosítottunk be, melyeket EDF pályázatokhoz javasolunk. Ezek a mezőgazdaság, a megújuló 
energia, az ICT szektor, az élelmiszer-feldolgozás, a víz- és hulladékgazdálkodás, a védelmi ipar, 
az egészségügyi rendszerek kiépítése és műszerek gyártása, az infrastruktúra –és közlekedés-fej-
lesztés. Ahogy a javasolt afrikai célországoknál is a magyar érdekek egybeestek jó néhány, a 11. 
EDF-ből kiemelten részesedő afrikai országgal, a magyar kiemelt szektorok és a 11 EDF Afrikára 
vonatkozó kiemelt szektorainak egybevetésénél is azt látjuk, hogy vannak metszéspontok. Ezek 
közé tartozik a mezőgazdaság, a megújuló energia szektor, és a víztisztítás- vízgazdálkodás. 

Egy nyertes pályázathoz nem elég, ha az tökéletes szakmai tartalommal van megtöltve. Fontos, 
hogy érződjön a pályázaton, hogy adott projektet a nemzetközi, regionális és lokális fejlesztési 
szükségletek és politikák ismeretében, azok mentén készítettük el, továbbá, hogy projektünk 
adott afrikai régióra legyen megírva, érződjön rajta az Afrika-és a helyi tapasztalat. A pályáza-
tok értékelésénél a következő ismérveket veszik figyelembe a bírálók:

•  Javasolt akció mennyiben felel meg az ajánlattételi felhívásban szereplő program céljainak, 
milyen hatékony és mennyire fenntartható?

•  pályázó pénzügyi és működési kapacitásának értékelése
•  pályázó stabil hátterének felmérése
•  önerő finanszírozási képesség
•  szakmai kompetenciák
•  helyi tapasztalat

Utóbbi miatt is fontos a megfelelő afrikai partner bevonása, nem beszélve arról, hogy ex-ante 
pályázatoknál a szerződő hatóság a kedvezményezett ország erre kijelöl kormányzati szerve, 
tehát például adott afrikai ország Pénzügyminisztériuma, vagy Mezőgazdasági Minisztériuma, 
a kiírást célzó szektortól függően. Ezekben az esetekben az afrikai kormányzati szerv:

•  Jelenteti meg a munkaprogramot
•  Írja ki a támogatási pályázati felhívást
•  Fogadja a beérkező pályázatokat
•  Dönt az értékelésről
•  Köti meg a szerződéseket
•  A Bizottság képviselője megfigyelő jelen van a pályázatok bontásánál, értékelésénél
•  Lehetősége van pályázati felhívás közzététele nélkül, közvetlenül odaítélni a támogatást (sür-

gős vagy krízis helyzetekben, 10.000 Euro alatti támogatásoknál)
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Ezért sem mindegy, hogy milyen helyi partnerrel dolgozunk együtt. Adott partnert, szakértőt 
ismerik-e? Piacvezetőnek számít-e a maga területén az afrikai országban? Rendelkezik-e meg-
felelő kapcsolati hálóval az országban? A helyi partner szükségességét és fontosságát tovább 
növeli, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt jelentenek a következők:

•  AKCS-pályázók egyéni pályázatai
•  AKCS cég és európai partnereinek konzorciuma
•  európai ajánlattevők által AKCS- alvállalkozókkal vagy – szakértőkkel együtt benyújtott ajánlatok
•  Amennyiben két ajánlat egyenértékű, elsőbbséget kell adni az AKCS- országból érkező ajánlatte-

vőknek / AKCS- és EU- országokból származó cégek és természetes személyek konzorciumának

Tippek összefoglalása:
•  pályázzunk együtt konzorciumban jó referenciákkal rendelkező, ismert afrikai 

partnerekkel és EDF pályázatokban jártas nyugat-európai (régi tagországok) cé-
geivel, szakértőivel

•  pályázatunk szakmailag legyen erős, de ágyazódjon bele a nemzetközi fejlesztési 
politikákba és a helyi szükségletekre, érződjön rajta a helyi tapasztalat

•  fenntartható és hatékony megoldásokat kínáljunk az adott problémára
•  mérjük fel jól erőforrásainkat, válasszunk jól országot és szektort, tervezzünk 

hosszú távon
•  ha adott pályázat megkívánja, előzetes információgyűjtés, partnerkeresés miatt 

nagyobb lélegzetvételű pályázatoknál utazzunk ki terepszemlére adott afrikai or-
szágba/ régióba

•  tájékozódjunk hatékonyan, és a megfelelő helyeken
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Hova forduljunk információért?
Ahhoz, hogy már a pályázat keresésének szakaszában is a lehető leghatékonyabbak legyünk, a 
következő táblázattal szemléltetjük, hova érdemes fordulni EDF ügyben információért.

Jó ötlet Nem jó ötlet
Magyar Nagykövetségek Afrikában-  
Külgazdasági Attasék

Budapestre Akkreditált afrikai  
nagykövetségek

Afrikában aktív szervezetek  
Non-profit szervezetek

Referencia vagy kontakt nélküli kapcsolat-
felvétel ismeretlen afrikai partnerekkel

KKM Afrika – Főosztály, Békési Dávid  
Külgazdasági Koordinátor 
(david.bekesi@mfa.gov.hu)
Európai Delegációk referensei afrikai  
célországokban

Európai Bizottság – Brüsszel

Összefoglalóan, a sikeres pályázáshoz szükséges tényezők : előzetes információgyűjtés, egyes 
országokra és szektorokra való fókuszálás, hatékony lobbi, jó helyi partnerekkel való kapcsolat 
és megfelelő felkészülés. Nyilvánvalóan a magyar cégek számos nehézséggel szembesülhetnek, 
mint például a nyelvtudás hiánya, félelem, ismerethiány, strukturálatlan szakértői gárda, vagy 
a kevés referencia, ezért a pályázás előtt érdemes ezeket a területeket fejleszteni. A gyenge pon-
tok mellett azonban számos erősséget is említhetünk, mely a magyar vállalatok mellett szól, ide 
tartozik a jó ár-érték arány, a nyugat-európai cégekénél olcsóbb, ugyanakkor hasonlóan nívós 
szakértelem, a kiváló adaptációs készség és kreativitás, illetve ide kapcsolható a magyar cégek 
afrikai terjeszkedését támogató Déli Nyitás Stratégia.

Sikeres pályázást kívánunk!
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Hasznos linkek
Pályázati kereső
https://webgate.ec.Europa.eu/Europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&user-
language=en

A PRAG pályázati szabályzat linkje: 
http://ec.Europa.eu/Europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+-
contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+-
budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+Europa

A PRAG pályázati szabályzat online ingyenes képzési tanfolyama:
http://capacity4dev.ec.Europa.eu/sites/default/learning/prag/GENERAL_PRICIPLES/
SCO_0001/default.htm

Afrikai országok Nemzeti Indikatív Programjainak Összegzése angol nyelven:
www.wbia.ie/Sectors/WBIA/WBIA.nsf/vPages/About_us~national-indicative-program-
mes!OpenDocument

Magyarországi Tiszteletbeli Konzulok listája Afrikában:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tiszteletbeli-konzulok-magyarorszagon

Budapestre akkreditált afrikai nagykövetségek listája:
www.budapest.com/utazas/nagykovetsegek/afrika.hu.html?sid=h0qp143lou7tts210ijnhuqbu2

Afrika Expo és Vásár
www.afrikaexpo.hu

Afrikacentrum Kft.
www.afrikacentrum.org

Afrikáért Alapítvány
www.afrikaert.hu

Budapest Afrika Fórum 
budapestafricaforum.kormany.hu

Globoport híportál
www.globoport.hu/afrika

Magyar-Afrika Társaság
www.ahu.hu

Taita Alapítvány
www.taita.info

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/?header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF&header_keywords=ePrag%2C+europa
http://capacity4dev.ec.europa.eu/sites/default/learning/prag/GENERAL_PRICIPLES/SCO_0001/default.htm
http://capacity4dev.ec.europa.eu/sites/default/learning/prag/GENERAL_PRICIPLES/SCO_0001/default.htm
http://www.wbia.ie/Sectors/WBIA/WBIA.nsf/vPages/About_us~national-indicative-programmes!OpenDocument
http://www.wbia.ie/Sectors/WBIA/WBIA.nsf/vPages/About_us~national-indicative-programmes!OpenDocument
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tiszteletbeli-konzulok-magyarorszagon
http://www.budapest.com/utazas/nagykovetsegek/afrika.hu.html?sid=h0qp143lou7tts210ijnhuqbu2
http://www.afrikaexpo.hu
http://www.afrikacentrum.org
http://budapestafricaforum.kormany.hu/
http://www.globoport.hu/afrika/
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MELLÉKLET 

Az Európai Fejlesztési Alapot aláíró afrikai  
országok költségvetésének ismertetése  
A Nemzeti Indikatív Program dokumentumokra mutató linkekkel. 

Botswana

A botswanai külügyminiszter 2014. június 19-én írta alá 11. Európai Fejlesztési Alaphoz tartozó 
Nemzeti Indikatív Programot. Botswana 2014-2020 között fejlesztési támogatásként az oktatási 
szektor fejlesztésére 11 millió eurót, az állami szektor reformjaira 11 millió eurót, a civil társa-
dalom fejlesztésére 6 millió eurót, egyéb támogató intézkedésekre 5 millió eurót használhat fel. 
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-botswana-20140619_en.pdf

Burundi

Burundi kormánya és az Európai Bizottság a 11. Európai Fejlesztési Alapot keretében a követ-
kező területeket érintő Nemzeti Indikatív Programot fogadták el és írták alá: Élelmiszerbizton-
ság 80 m EUR; Egészségügy 87 m EUR; Kormányzat 143 m EUR; Energia 105 m EUR; Civil 
társadalom 7 m EUR; Támogató intézkedések 10 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-burundi-20140626_fr.pdf

Djibouti

Djibouti Köztársaság kormánya és az Európai Bizottság a Nemzeti Indikatív Program kereté-
ben az alábbi támogatásokban egyeztek meg. Víz és higiénia 52 m EUR; Élelmezés-biztonság 35 
m EUR; Támogató intézkedések (civil társadalom, decentralizáció, nemek közötti egyenlőség) 
8 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-djibouti-20140619_fr.pdf

Etiópia

Az AKP-országokkal való együttműködés keretében az Európai Unió elfogadta a 2014-2020-as 
Nemzeti Indikatív Programot Etiópiában. Területei: Egészségügy 200 m EUR; Fenntartható 
mezőgazdaság, élelmezés-biztonság 252,4 m EUR; Infrastruktúra és energia 250 m EUR; Tá-
mogató intézkedések 10,6 m EUR; Civil társadalom 52 m EUR.
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-program-
me_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_ethiopia_en.pdf

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-botswana-20140619_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-djibouti-20140619_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_ethiopia_en.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_ethiopia_en.pdf
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Gabon

A gaboni kormány és az Európai Bizottság által aláírt Nemzeti Indikatív Programot területei: 
Oktatás 11 m EUR; Civil társadalom 2 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-gabon-20140619_fr.pdf

Ghána

A ghánai pénzügyminiszter 2014. június 19.-én írta alá a Nemzeti Indikatív Programot, mely-
nek keretében a 11. EDF során 323 millió EUR kerül felhasználásra 2020-ig Ghánában a 
következő területeken: Kormányzat (közigazgatás) 75 m EUR; Mezőgazdaság 160 m EUR; 
Munkahelyteremtés és szociális védelem 75 m EUR; civil társadalom fejlesztése 9 m EUR; 
szervezetfejlesztés 4 m EUR. 
http://www.mofep.gov.gh/?q=press-release/2014-07-22/signing-11th-european-develop-
ment-fund-national-indicative-programme-2014-2020

Zöld-foki szigeteki Köztársaság

A Nemzeti Indikatív Program területei: szegénység csökkentés 30 m EUR; speciális partner-
kapcsolatok erősítése a ZFSZK és az EU között 20 m EUR; Támogató intézkedések 5 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-cape-verde-edf11-2014_en.pdf

Elefántcsontpart

Kormányzat és békeépítés 60 m EUR; Mezőgazdaság 60 m EUR; Energia 139 m EUR; Civil 
társadalom 7 m EUR; Támogató intézkedések 7 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-cote-d-ivoire-20140619_fr.pdf

Lesotho

Az AKCS-országokkal való együttműködés keretében az Európai Unió elfogadta a 2014-2020-as 
Nemzeti Indikatív Programot Lesothóban. Területei: Víz 78 m EUR; Energia 28 m EUR; Kor-
mányzat 22 m EUR; Civil társadalom 7 m EUR; Támogató intézkedések 7 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-lesotho-2014_en.pdf

Kenya

A kenyai kormány és az Európai Bizottság által aláírt Nemzeti Indikatív Program Területei: 
Élelmezésbiztonság és éghajlati problémák190 m EUR; Fenntartható infrastruktúra 175 m 
EUR; Állami intézmények elszámoltathatósága 60 m EUR; Támogató intézkedések 10 m EUR.
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-program-
me_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_kenya_en.pdf

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-gabon-20140619_fr.pdf
http://www.mofep.gov.gh/?q=press-release/2014-07-22/signing-11th-european-development-fund-national-indicative-programme-2014-2020
http://www.mofep.gov.gh/?q=press-release/2014-07-22/signing-11th-european-development-fund-national-indicative-programme-2014-2020
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-cape-verde-edf11-2014_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-cote-d-ivoire-20140619_fr.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-lesotho-2014_en.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_kenya_en.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_kenya_en.pdf
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Kongói Demokratikus Köztársaság

A Kongói Demokratikus Köztársaság és az Európai Bizottság megállapodtak a 2014-2020-as idő-
szakra a 11. Európai Fejlesztési Alap aláírásában, és egy Nemzeti Indikatív Program elfogadásá-
ban. Területei: Egészségügy 150 m EUR; Fenntartható környezet és mezőgazdaság 130 m EUR; 
Infrastruktúra 150 m EUR; Támogató intézkedések 18 m EUR; Civil társadalom 120 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-drc-20140626_fr.pdf

Mauritánia

Az Európai Bizottság és a Mauritánia Iszlám Köztársaság kormánya elfogadták a 2014-2020-as 
időszakra vonatkozó Nemzeti Indikatív Programot. Területei: Jogbiztonság 59 m EUR; Egész-
ségügy 44 m EUR; Fenntartható mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság 78 m EUR; Támogató 
intézkedések 14 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-mauritanie-20140619_fr.pdf

Niger

Niger és az Európai Bizottság aláírták a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Nemzeti Indikatív 
Programot. Területei: Szociális politikák 200 m EUR; Biztonság és kormányzat 100 m EUR; 
Élelmiszerbiztonság 180 m EUR; Infrastruktúra 100 m EUR, Civil társadalom 16 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-niger-20140619_fr.pdf

Nigéria

Az AKCS-országokkal való együttműködés keretében az Európai Unió elfogadta a 2014-2020-as 
Nemzeti Indikatív Programot Nigériában is. Területei: Jogbiztonság, kormányzat és demokrá-
cia 90 m EUR; Egészségügy 240 m EUR; Energia szektor fejlesztése 150 m EUR; Civil társa-
dalom 15 m EUR; Támogató intézkedések 17 m EUR.
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-program-
me_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_nigeria_en.pdf

Ruanda

A ruandai Nemzeti Indikatív Program a következő területek támogatja: Fenntartható energia 
200 m EUR; Fenntartható mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság 200 m EUR; Kormányzati 
pénzügyi rendszer és átláthatóság fejlesztése 40 m EUR; Civil társadalom 10 m EUR; Támogató 
intézkedések 10 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pin-rwanda-fed11-2014_en.pdf

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-drc-20140626_fr.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-mauritanie-20140619_fr.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-niger-20140619_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_nigeria_en.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_nigeria_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pin-rwanda-fed11-2014_en.pdf
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São Tomé és Príncipe

Az Európai Bizottság és Sao Tomé és Príncipe megállapodásának eredményeként létrehozott 
Nemzeti Indikatív Program a következő területeket fedi le: Víz és higiénia 20,25 m EUR; Fenn-
tartható növekedés 6,75 m EUR; Műszaki együttműködés 1 m EUR.
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-program-
me_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_sao-tome-et-principe_fr.pdf

Sierra Leone

A NIP területei: Államépítés (kormányzat és civil társadalom) 179 m EUR; Oktatás 80 m EUR; Fenn-
tartható mezőgazdaság 60 m EUR; Infrastruktúra 43 m EUR; Támogató intézkedések 14 m EUR.
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-program-
me_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_sierra-leone_en.pdf

Szomália

Az AKCs-országokkal való együttműködés keretében az Európai Unió elfogadta a 2014-2020-as 
Nemzeti Indikatív Programot Szomáliában. Területei: Államépítés és békeépítés 100 m EUR; 
Oktatás 60 m EUR; Élelmezés-biztonság 86 m EUR; Civil társadalom 14 m EUR; Támogató 
intézkedések 26 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-somalia-20140619_en.pdf

Szváziföld

Az AKCS-országokkal való együttműködés keretében az Európai Unió elfogadta a 2014-2020-as 
Nemzeti Indikatív Programot Szváziföldön. Területei: Szociális védelem 15 m EUR; Fenntart-
ható mezőgazdaság és élelmezés-biztonság 40 m EUR; Támogató intézkedések 7 m EUR.
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-program-
me_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_swaziland_en.pdf

Tanzánia

A NIP területei: Kormányzat és fejlesztés 291 m EUR; Fenntartható mezőgazdaság 140 m EUR; 
Energia 180 m EUR; Civil társadalom 3 m EUR; Támogató intézkedések 12 m EUR.
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-program-
me_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_tanzania_en.pdf

Zambia

Területei: Energia 244 m EUR; Mezőgazdaság 110 m EUR; Kormányzat 100 m EUR.
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-zambia-edf11-2014_en.pdf

http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_sao-tome-et-principe_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_sao-tome-et-principe_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_sierra-leone_en.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_sierra-leone_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-somalia-20140619_en.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_swaziland_en.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_swaziland_en.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_tanzania_en.pdf
http://eeas.europa.eu/development-cooperation/docs/national-indicative-programme_2014-2020/2014-2020_national-indicative-programme_tanzania_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/nip-zambia-edf11-2014_en.pdf
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