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1.1 Európai projekt
Mi az az európai projekt?
Meghatározható olyan közös cselekvésként, amelyet különböző európai országok több
szervezete támogat egy konkrét cél elérése érdekében, tapasztalatokra és közös igényekre

épül, továbbá a tervezést követően a felelősségek előzetes elosztását, valamint egy átfogó
költségvetést

magában

foglaló

megállapodásra

épül,

amelyet

teljes

egészében

vagy

gyakrabban részlegesen az EU finanszíroz.
Az európai projekteket be kell illeszteni az EU által a különféle programok területén indított
"pályázati felhívásokhoz ". Ahhoz, hogy finanszírozást kapjon valamely projektünk, találnunk

kell egy releváns pályázati felhívást, és gondosan be kell tartania a pályázásra vonatkozó
konkrét irányelveket. Projektünk versenyezni fog a más pályázók által benyújtott projektekkel a
finanszírozásért.
Az európai projektek túlnyomó többségében egy szervezet dönthet úgy, hogy egyes
programokban koordinátor (pályázó vagy fő kedvezményezett), partner (társ-kedvezményezett)
vagy akár társult partner szerepével vesz részt. A koordinátor és az összes többi partner együtt
alkotja az úgynevezett " partnerséget" vagy " konzorciumot ".
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Szerepkörök az európai projektekben
Partner
Ez egy olyan szervezet, amely hozzájárul a javaslat
megtervezéséhez, és ha a projektet jóváhagyják, elvégzi a
munkaprogram egy részét , és megkapja a koordinátortól

a költségvetés arányos részét.

Koordinátor
Az a szervezet, amely felelős a pályázati csomag
elkészítéséért - a partnerekkel együttműködve-, és a

konzorcium

nevében

finanszírozó

intézmény

partnere.

benyújtja

Amennyiben

ugyanolyan

vagy
a

azt.

ügynökség

javaslatot

kötelezettségei

Ezenkívül

vannak

összekötő

elfogadják,
mint

a
a

bármely

partnernek, de ő a felelős a projekt megvalósításának
irányításáért,

a

folyamatban

koordinálásáért ,

az

egyes

lévő

munka

partnerek

összes

információjának és dokumentációjának összegyűjtéséért,
valamint a projektről való beszámolásért.

Társult partner
Ez

egy

olyan

tevékenységekben,

szervezet,
valós

amely

szerepet

részt
játszik,

vesz
de

a

nem

részesedik a támogatásból, nincs saját költségvetése. A
társult partnerek általában olyan szervezetek, amelyek
vagy nem felelnek meg a koordinátor vagy partner
szerepére vonatkozó kritériumoknak, vagy nem kérnek, ill.
nincs szükségük az EU társfinanszírozásra a projektben
való részvételükhöz.
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1.2 Az EU politikái és támogatásai

A Többéves Pénzügyi Keret (MFF) az Európai Unió teljes költségvetése belső és külső
politikájának hétéves időtartamra történő végrehajtásához.

Az MFF keretet biztosít a pénzügyi programozáshoz és a költségvetési fegyelemhez ,
biztosítva az uniós kiadások kiszámíthatóságát. Lehetővé teszi az EU számára, hogy hosszú
időszakra hatékony közös politikákat dolgozzon ki. A többéves pénzügyi keret visszaigazolja a
politikai

prioritásokat,

mivel

olyan

költségvetés-tervezési

eszközt

jelent,

ami

pontosan

meghatározza azt, hogy hogyan és mely ágazatokba fektet be az EU a következő években. A
jelenlegi MFF olyan európai programokat és eszközöket hozott létre, amelyek még finanszírozzák
a 2014–2020 közötti időszak minden típusú projektjét anank érdekében, hogy teljesítsék
Európa 2020 stratégiában kitűzött intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célokat .

Az új MFF ugyanígy fog működni a 2021-2027 periódusban.
Ennek keretében az EU számos olyan projekt és program finanszírozását biztosítja , amelyek a
következő területekre terjednek ki: regionális és városfejlesztés, foglalkoztatás és társadalmi
befogadás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, kutatás és innováció, tengerészeti és halászati
politika humanitárius segítség és még sokan mások. Ezek egy részét az EU irányítja a nemzeti és
regionális hatóságokkal partnerségben egy olyan „megosztott irányítási” rendszeren keresztül,
mint a strukturális alapok vagy a kohéziós alapok. Másrészről, egyéb pénzeszközöket közvetlenül
az EU kezel és ad át támogatások és szerződések formájában.
Ez az útmutató elsősorban azokra a programokra és alapokra fog összpontosítani,
amelyeket az EU közvetlenül, támogatások formájában kezel. A támogatásokat olyan konkrét

projektek végrehajtására ítélik oda, amelyek hozzájárulnak az EU politikáihoz, általában pályázati
felhívásnak nevezett nyilvános bejelentést követően . A támogatás meghatározott célt szolgál,
amelyet a pályázati kiírás ismertet. Sok esetben az EU hozzájárulása mellett elvárt, hogy a
kedvezményezett társfinanszírozást nyújtson.

PAGE 08

2014-2020 közötti fő uniós programok a városok és régiók számára

1.3 Fő uniós programok a 2014–2020-as időszakban

Az uniós politikákat számos program és támogatási alap révén valósítják meg, amelyek pénzügyi támogatást nyújtanak
az állami szerveknek, fiataloknak, nem kormányzati szervezeteknek, kkv-knak, tudósoknak, kutatóknak, gazdálkodóknak
és másoknak.

A jelenlegi programok átfogó célja szoros kapcsolatban áll az Európa 2020 stratégia által
követett intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéssel.
A 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret (MFF) jelentősen csökkentette a programok
számát az előző programozási időszakhoz képest. A 2014–2020 közötti időszakban 23 csoport
volt, míg a 2007–2013 közötti időszakban 80-nál több programba csoportosították őket. Ezt a
koncentrációt

az

motiválta,

hogy

nagyobb

összhangot

keressenek

az

intervenciós

programokkal, és elősegítsék a szinergiákat közöttük.
A városok és a regionális közigazgatás számára rendelkezésre álló főbb uniós programok
és pénzeszközök célja a polgárok életminőségének javítása a legfontosabb érdeklődésre
számot tartó területeken, mint például az oktatás, a szociális és a gazdasági szektor. Ezek
többek között:

Erasmus +, Európa a polgárokért, Európai Szolidaritási Testület, Kreatív Európa, COSME,
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, Fogyasztói Program, EU Segélyszolgálati Önkéntesek,
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF), Foglalkoztatási és Szociális Innováció
(EaSI), Horizont 2020, LIFE, Jogok, Esélyegyenlőségi és Állampolgársági Program (REC),
Interreg vagy URBACT.
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Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF)
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
Tematika

Menekültügy,

migráció

és

társadalmi

integráció

Teljes költségvetés

3,137 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

90 %

Rövid leírás
Az AMIF elősegíti a migrációs áramlások kezelését és a közös uniós
megközelítés kialakítását a menekültügyi és bevándorlási feladatok
végrehajtása, megerősítése és fejlesztése érdekében
Több információ
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund_en

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)
Connecting Europe Facility (CEF)
Tematika

Energia, közlekedés és telekommunikáció

Teljes költségvetés

21,94 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

20%-tól 75% -ig

Rövid leírás
A CEF kulcsfontosságú uniós finanszírozási eszköz a növekedés, a
munkahelyteremtés és a versenyképesség erösítéséhez európai szintű
célzott infrastrukturális beruházások révén. Támogatja a nagy
teljesítményű, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt transzeurópai
hálózatok fejlesztését a közlekedés, az energia és a digitális
szolgáltatások területén.
Több információ
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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COSME
Tematika

A kkv-k versenyképessége

Teljes költségvetés

2,3 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

40% -tól 60% -ig

Rövid leírás
A COSME az Unió programja a vállalkozások versenyképességének és
fenntarthatóságának megerősítésére, a vállalkozói kultúra ösztönzésére és
a kkv-k létrehozásának és növekedésének elősegítésére. A COSME
magában foglalja az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak nevű, határokon
átnyúló csereprogramot is.
Több információ
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

Fogyasztói Program - Consumer Programme
Tematika

Egészség, biztonság, fogyasztói
tájékoztatás

Teljes költségvetés

21,94 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

50% -tól 70% -ig

Rövid leírás
A program általános célja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása az
európai fogyasztók felhatalmazása révén. Az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedést célzó uniós stratégia keretében a fogyasztók a belső
piac középpontjában állnak.
Több információ
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
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Kreatív Európa - Creative Europe
Tematika

Audiovizuális, kulturális és kreatív
ágazatok

Teljes költségvetés

1,46 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

50% -tól 80% -ig

Rövid leírás
A program célja az európai audiovizuális, kulturális és kreatív szektor
támogatása. A különböző finanszírozási rendszerek arra ösztönzik az
audiovizuális, kulturális és kreatív szereplőket, hogy működjenek Európaszerte, jussanak új közönséghez, és fejlesszék a digitális korban szükséges
készségeket.
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Foglalkoztatás és Szociális Innováció(EaSI)
Employment and Social Innovation (EaSI)
Tematika

Szociális ügyek és munkaerőpiac

Teljes költségvetés

919,469 millió euró

EU társfinanszírozási %

95 %

Rövid leírás
Az EaSI uniós szintű finanszírozási eszköz a magas színvonalú és
fenntartható foglalkoztatás előmozdítására, megfelelő és tisztességes
szociális védelmet garantálva, a társadalmi kirekesztés és a szegénység
elleni küzdelem és a munkakörülmények javítása érdekében. Az EaSI
három, a 2007–2013 közötti időszakban külön kezelt programot egyesít:
a PROGRESS, az EURES és a Progress Mikrofinanszírozás.
Több információ
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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Erasmus+
Tematika

Oktatás, képzés, ifjúság és sport

Teljes költségvetés

14,7 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

70% -tól 90% -ig

Rövid leírás
Az Erasmus + célja, hogy támogassa az országok azon erőfeszítéseit, hogy
az egész életen át tartó tanulásban hatékonyan kihasználják Európa
tehetségének és társadalmi eszközeinek lehetőségeit, összekapcsolva a
támogatást a formális, a nem formális és az informális tanulással az oktatás,
a képzés és az ifjúság területén. Ez magában foglalja a sportot is, és növeli a
partnerországokkal való együttműködés lehetőségeit.
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

EU-segély Önkéntesek - EU Aid Volunteers
Tematika

CaKapacitásépítés és önkéntesség

Teljes költségvetés

100 millió euró

EU társfinanszírozási %

Legfeljebb 85%

Rövid leírás
Az EU segítségnyújtási önkéntesek kezdeményezés célja, hogy
hozzájáruljon az Unió azon képességének megerősítéséhez, hogy
szükségletalapú
humanitárius
segítséget
nyújtson.
EU-segély
Önkéntesek
összefogják a különböző országok önkénteseit és
szervezeteit,
gyakorlati
támogatást
nyújtva
a
humanitárius
segítségnyújtási projektekhez, és hozzájárulnak a katasztrófa sújtotta
közösségek helyi kapacitásának és ellenálló képességének erősítéséhez.
Több információ
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
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Európai Szolidaritási Testület (ESC)
European Solidarity Corps (ESC)
Tematika
Teljes költségvetés
EU társfinanszírozási %

Szolidaritás és önkéntesség
375,6 millió euró
Nincs előírt társfinanszírozási %-igény

Rövid leírás
Az ESC az EU új programja a szolidaritás mint érték előmozdítására, főként
az önkéntesség révén. Célja, hogy fokozza a fiatalok és szervezetek
részvételét
az
elérhető
és
magas
színvonalú
szolidaritási
tevékenységekben, ezáltal megerősítve a kohéziót, a szolidaritást, a
demokráciát és az állampolgárságot Európában, ugyanakkor reagálva a
társadalmi kihívásokra is.
Rövid leírás
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en

Európa a polgárokért - Europe for Citizens
Tematika

Európai polgárság és demokrácia

Teljes költségvetés

187,718 millió euró

EU társfinanszírozási %

Nincs előírt társfinanszírozási %-igény

Rövid leírás
A program célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a polgárok megértsék
az EU-t, annak történelmét és sokszínűségét, és ösztönözze a polgárok
demokratikus részvételét EU-szinten. A program két szálon (Európai
emlékezés; Demokratikus elkötelezettség és polgári részvétel) és
horizontális akción (valorizáció) keresztül valósul meg.
Több információ
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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Horizont 2020 - Horizon 2020
Tematika

Kutatás és innováció

Teljes költségvetés

80 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

33% -tól 100% -ig

Rövid leírás
A Horizon 2020 az eddigi legnagyobb uniós kutatási és innovációs
program, amely több áttörést, felfedezést és világelsőt ígér azzal, hogy
nagyszerű ötleteket visz a laboratóriumból a piacra. Ez az Innovációs Unió
megvalósításának pénzügyi eszköze, amelynek célja Európa globális
versenyképességének biztosítása. Hangsúlyt fektet a kiváló tudományra,
az ipari vezetésre és a társadalmi kihívások kezelésére.
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Interreg - Európai Területi Együttműködés (ETC)
Interreg - European Territorial Cooperation (ETC)
Tematika

Közös fellépések és politikák cseréje

Teljes költségvetés

10,1 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

változó %

Rövid leírás
Az ETC, ismertebb nevén Interreg, a kohéziós politika két céljának egyike,
és keretet nyújt a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi
szereplői közötti közös fellépések és politikák cseréjének
végrehajtásához. Az Interreg az együttműködés három területére épül:
határokon átnyúló (Interreg A), transznacionális (Interreg B) és
interregionális (Interreg C).
More info
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/europeanterritorial/
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ÉLET - LIFE
Tematika

Környezet, természet és éghajlatváltozás

Teljes költségvetés

3,45 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

50% -tól 75% -ig

Rövid leírás
A LIFE program az EU 1992-ben létrehozott környezeti és éghajlat-politikai
finanszírozási eszköze. A LIFE két alprogramba épül: Környezetvédelem
alprogram és Éghajlat-változási alprogram.
Több információ
https://ec.europa.eu/easme/en/life

Kísérleti projektek (PP) és előkészítő tevékenységek (PA)
Pilot Projects (PP) and Preparatory Actions (PA)
Tematika

Változhat az EU igényei alapján

Teljes költségvetés

Az éves juttatás 140 millió euró

EU társfinanszírozási %

változó %

Rövid leírás
A PPPA új kezdeményezéseket mutat be, amelyek állandó uniós
finanszírozási programokká válhatnak. A PP egy kísérleti jellegű
kezdeményezés, amelynek célja egy akció megvalósíthatóságának és
hasznosságának tesztelése, és legfeljebb 2 évig tart. A PMA általában az
ugyanabban a kérdésben már sikeresnek bizonyult kísérleti projekt
utóprojektje, aminek célja új cselekvések előkészítése, például uniós
politikák, jogszabályok, programok; legfeljebb 3 évre szóló
finanszírozással.
Több információ
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
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Jogok, Egyenlőség és Állampolgárság Program (REC)
Rights, Equality and Citizenship Programme(REC)
Tematika

Szociális ügyek és emberi jogok

Teljes költségvetés

439,5 millió euró

EU társfinanszírozási %

80% -tól 95% -ig

Rövid leírás
A REC program a nemek közötti egyenlőség erősítése, a megkülönböztetés
minden formája elleni küzdelem és a rasszizmus elleni küzdelem
érdekében jár el. Foglalkozik a nők, fiatalok és gyermekek elleni erőszak
sürgető kérdésével. További kiemelt területek a gyermek jogai, a romák
teljes körű bevonása az európai társadalomba, a fogyasztók jogai és a
személyes adatok védelme.
Több információ
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec

Harmadik Egészségügyi Program
Third Health Programme
Tematika

Egészség

Teljes költségvetés

449,4 millió euró

EU társfinanszírozási %

60% -tól 80% -ig

Rövid leírás
Az EU egészségügyi programjai olyan projekteket finanszíroznak,
amelyek célja a közegészség javítása, a betegségek megelőzése és az
európai országokban a testi és lelki egészséget fenyegető veszélyek
kiküszöbölése. Ez a fő eszköz, amelyet a Bizottság az EU egészségügyi
stratégiájának végrehajtására használ.
Több információ
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en
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2014-2020 közötti fő uniós programok a városok és régiók számára

URBACT
Tematika

Városfejlesztés

Teljes költségvetés

96,3 millió euró

EU társfinanszírozási %

változó %

Rövid leírás
Az URBACT az Európai Területi Együttműködési Program, amelynek célja
az , hogy elősegítse a fenntartható, integrált városfejlesztést Európa-szerte.
A kohéziós politika eszköze, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap,
a 28 tagállam, Norvégia és Svájc társfinanszíroz. Az URBACT küldetése,
hogy lehetővé tegye a városok együttműködését és integrált megoldások
kidolgozását a közös városi kihívásokra.
Több információ
https://urbact.eu/
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1.4 Az EU-programok új generációja a
2021–2027 közötti időszakra

Az EU 2021–2027-es költségvetése és helyreállítási csomagja
A 2021–2027 közötti költségvetés elősegíti az EU újjáépítését a világjárvány után, és
támogatja a zöld és digitális átmenetbe történő beruházásokat.

Az EU vezetői megállapodtak egy 1824,3 milliárd eurós átfogó csomagban, amely ötvözi a
Többéves Pénzügyi Keretet (MFF) és a rendkívüli helyreállítási erőfeszítéseket a Next
Generation EU (NGEU) eszköz keretében. Ezt a megállapodást az EU Parlamentének még jóvá

kell hagynia, és még változhat.
Táblázat szövegrészei: BAL : Többéves Pénzügyi Keretet (MFF) / Az EU 7-éves költségvetése

JOBB: K övetkező EU Generáció (NGEU) / COVID-19 helyreállítási csomag, túlsúlyosan az első
évekre - 390 milliárd euró támogatás - 360 milliárd euró támogatás / A pénzügyi piacokon
felhalmozott tőke
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Az EU hosszú távú költségvetése 2021–2027 időszakra
Long-term EU budget 2021-2027
Az új Többéves Pénzügyi Keret (MFF) a 2021 és 2027 közötti hét évre vonatkozik . A Next
Generation EU program által megerősített MFF

egyben a COVID-19 járvány társadalmi-

gazdasági következményeinek kezelésére szolgáló helyreállítási csomag végrehajtásának fő
eszköze is. Az MFF nagysága ( 1074,3 milliárd euró ) lehetővé teszi az EU számára, hogy
teljesítse hosszú távú céljait, és megőrizze a helyreállítási terv teljes kapacitását. Ez a javaslat a
tagállamok közötti két évig tartó megbeszéléseket tükrözte.

Helyreállítási alap
A Next Generation EU biztosítja az Unió számára a szükséges eszközöket a COVID-19 járvány

okozta kihívások kezeléséhez. A megállapodás értelmében a Bizottság legfeljebb 750 milliárd
euró kölcsönt vehet fel a piacon. Ezeket az alapokat fel lehet használni a többéves pénzügyi

keret programjain keresztül továbbított kölcsönökre és kiadásokra. A pénzügyi piacokon felvett
tőke 2058-ig visszafizetésre kerül.
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Kreatív Európa - Creative Europe
ThTematika

Audiovizuális, kulturális és kreatív ágazatok

Teljes költségvetés

1,85 milliárd euró (Média: 1,081 milliárd, Kultúra: 609
millió)

EU társfinanszírozási %

50% -tól 80% -ig

Rövid leírás
· Több lehetőség a kulturális és kreatív szereplők számára határokon átnyúló projektek lebonyolítására
· Nagyobb figyelem a digitális és a kulturális és kreatív ágazatokat érintő átalakításra
· Több támogatás az európai kulturális és kreatív alkotások EU-n kívüli népszerűsítéséhez
KULTÚRA
Együttműködési projektek, hálózatok és platformok, Művészek mobilitása, Zene, könyvek és kiadók,
Építészet és kulturális örökség, Design, divat és kulturális turizmus
MÉDIA
Európai filmek, tévéműsorok és videojátékok fejlesztése, terjesztése és népszerűsítése, Kreatív
együttműködés határokon átnyúlóan, Kiváló minőségű képzés a producerek, rendezők és forgatókönyvírók
számára
ÁGAZATOK KÖZÖTTI
Szakpolitikák kidolgozása és adatgyűjtés az ágazatok közötti tevékenységekről, Nemzetközi tapasztalat- és
know-how-cserék, kortárs tanulási tevékenységek és hálózatépítés, A társadalmi befogadás támogatása a
kultúra révén
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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Európai Összekapcsolódási Eszköz (CEF)
Connecting Europe Facility
Tematika

Energia, közlekedés és telekommunikáció

Teljes költségvetés

42,265 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

20% -tól 75% -ig

Rövid leírás
A CEF célja az EU és valamennyi régiójának összekapcsolása és integrálása. Az EU gazdaságának
dekarbonizációja és digitalizálása felgyorsítása érdekében a CEF támogatja:

• Beruházások a közlekedés, az energia és a digitális infrastruktúra közös érdekű projektjeibe a transzeurópai
hálózatok (TEN) fejlesztése révén
• Határon átnyúló együttműködés a megújuló energiatermelés terén (új)
SZÁLLÍTÁS (30,615 milliárd EUR)
Intelligens, fenntartható, befogadó, biztonságos mobilitás, Dekarbonizált közlekedés, A közlekedési hálózat
szakaszainak adaptálása polgári-katonai kettős felhasználásra
ENERGIA (8,65 milliárd EUR)
A megújuló energiaforrások integrációjának alacsonyabb költségei és a megújuló technológiák stratégiai
elterjedésének lehetővé tétele
DIGITAL (3 milliárd EUR)
A digitális szolgáltatásokhoz szükséges szélessávú hálózatok, Nagyon nagy kapacitású digitális hálózatok
és 5G rendszerek kiépítése, Nagyon jó minőségű vezeték nélküli kapcsolat a helyi közösségekben
Több információ
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027
New Generation of EU Programmes for the Period 2021-2027

Digitális Európa - Digital Europe
Tematika

Energia, közlekedés és telekommunikáció

Teljes költségvetés

9,2 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

20% -tól 75% -ig

Rövid leírás
A Bizottság új Digitális Európa programot hozott létre, amelynek összköltségvetése 9,2 milliárd euró, hogy
alakítsa és támogassa az európai társadalmak és gazdaságok digitális átalakítását. A program élénkíteni
fogja a szuperszámítástechnika, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és a fejlett digitális készségek
élvonalbeli beruházásait.
More info
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/2021-2027-multiannual-financial-framework-digital-shinesthrough-eus-long-term-budget
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Környezet és éghajlat-politika (LIFE)
Environment & Climate Action (LIFE)
Tematika

Környezet és éghajlatváltozás

Teljes költségvetés

5.450 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

50% -tól 75% -ig

Rövid leírás
Az új program a környezeti és éghajlati kihívásokra adandó válaszok innovatív módszereinek
kidolgozására és megvalósítására összpontosít, ezáltal katalizálva a változásokat a politika
kialakítása, végrehajtása terén. Megfelelő rugalmasságot is biztosít a program időtartama alatt
felmerülő új és kritikus prioritások kezeléséhez. A program végrehajtása könnyebbé válik a pályázók
és a kedvezményezettek számára, és intézkedéseket fognak tenni a kiegyensúlyozottabb területi
lefedettség elérésére.
Az új LIFE program két fő cselekvési területet fog tartalmazni, a környezetvédelmi és az éghajlati
cselekvéseket, és négy alprogramot:
·
Természet és biodiverzitás (2,150 milliárd euró)
·
Körforgásos gazdaság és életminőség (1,350 milliárd euró)
·
Az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás (0,950 milliárd euró)
·
Tiszta energia átmenet (1 milliárd euró)
Több információ
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Erasmus+
Tematika

Oktatás, képzés, ifjúság és sport

Teljes költségvetés

30 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

Körülbelül 70% - 90%

Rövid leírás
A költségvetés 30 milliárd euróra történő megduplázásával az Európai Bizottság 12 millió ember számára
kíván tanulási és mobilitási lehetőségeket biztosítani. Az Erasmus az Európai Oktatási Térség kiépítésének
kulcsfontosságú eleme is lesz. 700 millió eurót különítenek el az Discover EU (Fedezd fel az EU-t)
kezdeményezésre, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak Európa kulturális örökségének és
sokszínűségének felfedezésére.
Elődjéhez hasonlóan az Erasmus is három szálra épül:
Oktatás és képzés (25,9 milliárd euró)
Ifjúság (3,1 milliárd euró)
Sport (550 millió euró)

Az Erasmus továbbra is a következő kulcsintézkedéseket hajtja végre:
1. Kulcsintézkedés: Tanulási mobilitás
2. Kulcsintézkedés: Együttműködés szervezetek és intézmények között
3. Kulcsintézkedés: A politika kialakításának és együttműködésének támogatása
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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Horizon Europe
Tematika

Kutatás és innováció

Teljes költségvetés

94,1 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

33% -tól 100% -ig

Rövid leírás
A Horizont Europe program három pilléren keresztül valósul meg:
1. Pillér (25,8 milliárd euró): Az Open Science (Nyilt Tudomány) továbbra is
támogatja a "kiváló tudományt".
2. Pillér (52,7 milliárd euró): A Globális Kihívások és az Ipari Versenyképesség elősegíti a társadalmi
kihívásokat és az ipari technológiákat. Ez jelentős változás a Horizont 2020-hoz képest
·
Az ipari vezetés és a társadalmi kihívások korábban két külön oszlopot jelentettek
·
A Horizont 2020 7 társadalmi kihívását 5 „klaszterbe” került átcsoportosításra
3. Pillér (13,5 milliárd euró): A Nyílt Innováció (Open Innovation) Európát a piacteremtő innováció
élmezőnyévé teszi. Létrejön az állandó Európai Innovációs Tanács, amely egyablakos ügyintézést kínál a
nagy potenciállal rendelkező újítók számára.
A kisebb R&I (Kutatás&Innováció) teljesítményű országokban rejlő lehetőségek teljes kiaknázása érdekében
egy új programvonalként létrejön az ’Európai Kutatási Térség Megerősítése’ program, és lefedi a
Szakpolitikai Támogatási Eszköz következő generációját (2,1 milliárd euró).
Több információ
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Interreg - Európai Területi Együttműködés (ETC)
Interreg - European Territorial Cooperation (ETC)
Tematika

Közös fellépések és politikacserék

Teljes költségvetés

10,1 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

változó %

Rövid leírás
Öt beruházási prioritásra összpontosítva, amelyek megvalósításához az EU a legalkalmasabb:
Okosabb Európa innováció, digitalizálás, gazdasági átalakítás és a kkv-k támogatása révén
Zöldebb, széndioxid-mentes Európa, amely végrehajtja a Párizsi Megállapodást és befektet
az energiaátmenetbe
Összekötöttebb Európa, stratégiai közlekedési és digitális hálózatokkal.
Társadalmilag fejlettebb Európa, a szociális jogok európai pillérének megvalósítása
A polgárokhoz közelebb álló Európa a helyi vezetésű fejlesztési stratégiák támogatásával

A regionális fejlesztési beruházások erőteljesen fognak összpontosítani az 1. és 2. célkitűzésekre. Az ERFA és
a Kohéziós Alap forrásainak 65% - 85% - át ezekre a prioritásokra fogják szánni, a tagállamok relatív
gazdagságától függően.
Az alapok elosztási módszere továbbra is nagyrészt az egy főre eső GDP-n alapul. Új kritériumok kerülnek be
(ifjúsági munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség, éghajlatváltozás, valamint a migránsok befogadása
és integrációja) annak érdekében, hogy jobban tükrözze a valóságot a helyszínen. A legkülső régiók
továbbra is részesülnek különleges uniós támogatásban.
Több információ
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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Igazságügyi, Jogi és Értékalap
Justice, Rights and Values Fund
Tematika

Igazságosság, jogok és értékek

Teljes költségvetés

947 millió euró

EU társfinanszírozási %

80% -tól 95% -ig

Rövid leírás
Ebben az új alapban szerepelnek az alábbi meglévő programok:
·
Európa a polgárokért
·
Jogok, egyenlőség és állampolgárság (REC)
·
Igazságszolgáltatás
Ily módon:
·
Európa a polgárokért + REC = Jogok és Értékek (642 millió euró)
·
Igazságosság = Igazságosság (305 millió euró)

Az új program 642 millió eurós költségvetéssel az EU jogainak és értékeinek védelmét és előmozdítását
célozza, a civil társadalmi szervezetek támogatásával, a nyitott, demokratikus és befogadó társadalmak
fenntartása érdekében.
Az új program három szál köré szerveződik:
·
A polgárok bevonása és részvétele
·
Egyenlőség és Jogok
·
DAPHNE: az erőszakra összpontosít
More info
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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Egységes piac - Single Market
Tematika

Az egységes piac és a vállalkozások versenyképessége

Teljes költségvetés

4 milliárd euró

EU társfinanszírozási %

40% -tól 60% -ig

Rövid leírás
A Bizottság új programja, melynek célja a fogyasztók felhatalmazása és védelme, valamint Európa sok kkv-ja
fejlődésének elősegítése, a következő célkitűzésekkel:
Magas szintű élelmiszer-biztonság fenntartása
Még nagyobb védelem nyújtása a fogyasztóknak
A vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének növelése
Az egységes piac irányításának és a szabályok betartásának javítása
Kiváló minőségű statisztikák készítése és terjesztése
Hatékony európai szabványok kidolgozása

Az új program számos tevékenységet fog összehangolni egy koherens ernyő égisze alatt az átfedések
csökkentése érdekében:
Élelmiszerbiztonság
Fogyasztók védelme
Versenyképesség
(Támogatás a vállalkozások, különösen a kkv-k számára)
Hatékony egységes piac
Európai statisztikák
Hatékony szabványok
Több információ
https://ec.europa.eu/growth/content/new-single-market-programme-empower-and-protecteuropeans_en#:~:text=The%20Single%20Market%20allows%20Europeans,greater%20choice%20and%20lo
wer%20prices.
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