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Létrehozásuk célja

 Felkészítés a csatlakozás utáni
időszakra

 Tanulási folyamat a forrásokhoz
történő hozzájutásban és
felhasználásukban

 Fejlesztések megvalósítása uniós
pénzek segítségével



2000-2006

 SAPARD 

(mezőgazdaság és vidékfejlesztés)

 PHARE 

(vállalkozás-és intézményrendszer-fejlesztés) 

 ISPA 

(közlekedés és környezetvédelem)

 CARDS

(Nyugat-Balkán támogatása)



Az egyes programokra fordítható összeg 

évente – az összes jelölt országra 

együttesen 2000-2006

 SAPARD 520 millió euró

 ISPA 1040 millió euró

 PHARE 1560 millió euró



PHARE

Tevékenysége két körre irányul:

 a tagállamok közigazgatásának
felkészítését segíti a közösségi vívmányok
alkalmazására

 alapinfrastruktúrájuk és iparuk
felkészítése az európai normák
betartására, elsősorban a környezetvédelem,
a közlekedés, az ipar, az
élelmiszerbiztonság, a munkakörülmények,
stb. területén, ahol az uniós normák
szigorúbbak a tagjelölt országok előírásainál



A PHARE-program négy nagy 

csoportja

 Országprogramok (Country Programmes)

 Határmenti együttműködési programok
(Cross-border Cooperation Programmes,
CBC)

 Közösségi kezdeményezésű programok
(Community Initiative Programmes, CIP)

 Több kedvezményezettnek szóló programok
(Multi-Beneficiary Programmes, MBP)



ISPA

 Célja: általánosságban véve a szociális és
gazdasági kohézió, fő területei pedig
azonosak a Kohéziós Alapban foglalt
célterületekkel, azaz a környezetvédelemmel
és a közlekedési infrastruktúrával.

 A környezetvédelem területén a közösségi
környezetvédelmi előírások
követelményeinek és a csatlakozási
partnerségnek eleget tevő pályázatokat
finanszírozza, és ezek keretében a víz- és
levegőszennyeződéssel, a
hulladékfeldolgozással kapcsolatos
problémákat hangsúlyozza.



SAPARD
 a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén a

csatlakozást előkészítő intézkedéseket finanszírozza
a felkészülési időszakban.

A program célja:

 segítséget nyújtani a jelölt országoknak a közösségi
joganyag átvételében, különös tekintettel az Európai
Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap
(EMOGA) által finanszírozott agrárstruktúra- és
vidékfejlesztési intézkedésekre

 hozzájárulni egy fenntartható és versenyképes
agrárgazdaság kialakításához, valamint a vidék
életképességének növeléséhez



Csatlakozás utáni támogatások

 A 2004-ben csatlakozott 10 tagállam
átmeneti támogatást kapott 2004-
2006 között (EDIS – Extended
Decentralised Implementation System)

 Románia és Bulgária számára az EDIS
keretén belül 2007-ben indult a
program (post-accession transition
facility)



2007-2013

 Korábbi alapokat egyetlen eszköz helyettesíti – IPA 
(Instrument for Pre-Accession Assistance)

 5 fő területe van:

- Átmenethez és intézményrendszer kiépítéséhez
nyújtott támogatás

- Határokon átnyúló együttműködés (EU
tagállamokkal és más – IPA jogosultságú –
országokkal)

- Regionális fejlesztés (közlekedés,
környezetvédelem és gazdaságfejlesztés)

- Humán erőforrás (fejlesztése és a kirekesztés
megakadályozása)

- Vidékfejlesztés



Az IPA kedvezményezettjei

 EU tagjelölt országok (Horvátország,
Törökország, Macedónia) mind az 5
területre jogosultak

 Potenciális tagjelölt országok (Albánia,
Bosznia-Hercegovina, Montenegro,
Szerbia, Koszovó) csak az első két
területre jogosultak – intézményrendszer,
határokon átnyúló együttműködés



Tervezett allokáció országonként 

2007-2009

tervezett allokáció 

(m EUR)

Horvátország 438,5

Macedónia, volt Jugoszláv Köztársaság 210,4

Törökország 1602,3

Albánia 212,9

Bosznia Hercegovina 226

Montenegro 97,3

Szerbia 572,4

Koszovó 199,1

Több kedvezményezett 402,7

Összesen 3961,6



KÖZÖSSÉGI 

KEZDEMÉNYEZÉSEK



Közösségi Kezdeményezések 

2006-ig

 URBAN II.

 EQUAL

 INTERREG

 LEADER +



URBAN  II.

A városi területek társadalmi-
gazdasági fejlődésének innovatív
stratégiáit, a hatékony és sikeres
módszerek elterjesztését támogatja



EQUAL

 A diszkrimináció és az
egyenlőtlenségek elleni nemzetközi
erőfeszítéseket támogatja, főképpen
a munkaerőpiachoz való hozzáférés
területén nem, fogyatékosság,
szexuális orientáció, vallási
meggyőződés miatt.

 A Közösségi Kezdeményezés célja az
állami és a magánszféra egyesítése a
diszkrimináció leküzdésére.



INTERREG

 Célja: a határon túli (A típusú) és a
transznacionális (B típusú)
együttműködések támogatása a
kiegyensúlyozott regionális tervezés és
fejlesztés elősegítése érdekében.

 A C típusú programok a közös
határokkal nem rendelkező, ám
hasonló társadalmi-gazdasági
jellemzőkkel és tapasztalatokkal
rendelkező régiók támogatását végzi.



LEADER+

 A rurális területek helyi aktorainak
kapacitását segíti.

 2,02 milliárd euró áll rendelkezésre a
tapasztalatok megosztására és az
interregionális együttműködések
fejlesztésére.

 A támogatások a helyi csoportok által
kezdeményezett kísérleteket célozzák.



Közösségi Kezdeményezések 

2007-től

 JESSICA (Joint European Support for 
Sustainable Investment in City 
Areas)

 JEREMIE (Joint European Resources 
for Micro to Medium Enterprises)

 JASPERS (Joint Assistance in 
Supporting Projects in European 
Regions)



JESSICA

 Közös kezdeményezés az Európai
Beruházási Bankkal és az Európai
Fejlesztési Bank Tanácsával

 Cél: a fenntartható beruházás,
növekedés és munkahelyteremtés
a városi térségekben



JEREMIE

 Közös kezdeményezés az Európai
Beruházási Bankkal és az Európai
Beruházási Alappal

 Cél: pénzügyi alapokhoz való jobb
hozzáférés a mikro-, kis- és
középvállalkozások számára az EU-
ban



JASPERS

 A Bizottság, az Európai Beruházási Bank és
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
együttműködésével

 Cél: a konvergencia célkitűzés alá tartozó
régiók segítése a nagyobb projektek
benyújtásában

 Ingyenes technikai segítségnyújtás a
tagállamok részére a nagy projektek
esetében (környezetvédelem - min. 25
millió EUR, közlekedés és egyéb terület –
min. 50 millió EUR)



Közösségi programok

 Az Európai Bizottság által elfogadott
integrált intézkedések sorozata

 Cél: a tagállamok közötti együttműködés
erősítése

 Általános költségvetésből finanszírozzák

 Csak tagállami szervezetek vehetnek részt

 1993. óta a csatlakozásra váróknak is
lehetőség, ha befizetik az éves tagdíjat

 Socrates, Leonardo, LIFE, Youth, EU7,
Culture 2000



Köszönöm a figyelmet!


