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1. szint – Kezdő: EU Források Önkénteseknek
Modul 1: Az EU Intézményrendszer bemutatása
D.U. 1.1: Európai Intézményrendszer
Szakasz: Az Európai Unió bemutatása
Az Európai Unió egyedülálló társadalmi, gazdasági és politikai partnerség, melyet jelenleg 28 európai ország
alkot.
Az Európai Unió működését egyezmények szabályozzák, önkéntesen és demokratikusan jóváhagyva
valamennyi tagállam által. Az EU-t jelenlegi nevén a Maastricht-i Egyezményen hozták létre 1992 február 7én. (2013. november 1-jével lépett hatályba)

Szakasz: Európai Bizottság
Az Európai Bizottság szerepe, hogy előmozdítsa az EU általános érdekeinek érvényesülését azáltal, hogy
jogszabályjavaslatokat dolgoz ki, érvényt szerez a már elfogadott uniós jogszabályoknak, továbbá
végrehajtja a szakpolitikákat és az uniós költségvetést.
Emellett az Európai Bizottság végrehajtja az Európai Parlament és Tanács döntéseit.
Az Európai Bizottságot a Bizottság elnöke vezeti, aki együttdolgozik egy bizottsági tagokból álló csapattal. Az
intézmény több részlegből áll, amelyek mint Főigazgatóságok ismertek és mindegyike meghatározott
szakpolitikai területért felelős, valamint az Európai finanszírozási programok is az ő hatáskörükbe tartozik.

Szakasz: Európai Parlament
Az Európai Parlament az egyedüli olyan EU intézmény, amelyet közvetlenül választanak jogalkotási,
felügyeleti és költségvetési feladatokra. Az Európai Parlament képviseli az Európai polgárok érdekeit. 751
európai parlamenti képviselő a tagja, akiket ötévente közvetlenül választanak meg az uniós
választópolgárok. A megválasztott európai képviselők száma az országok népessége alapján kerülnek
megválasztásra.
Az Európai finanszírozású programok nézőpontjából a Parlament játssza a kulcsszerepet, különösen az
Európai finanszírozású programok meghatározásának szakaszában.

Szakasz: Az Európai Unió Tanácsa
Az Európai Unió Tanácsa a tagállamok érdekeit képviseli egyensúlyban a másik két intézménnyel, az Európai
Bizottsággal és az Európai Parlamenttel.
Az Európai Unió Tanácsában, amit Miniszterek Tanácsaként is ismernek, minden tagországból találkoznak a
kormányzati minisztériumok jogszabályok egyeztetése és koordinálása céljából. Az Európai Unió Tanácsa
jogalkotási funkciót gyakorol együtt az Európai Parlamenttel, elfogadva azokat a jogszabályokat, amelyeket
az Európai Bizottság javasol különböző ágazatokban.
Nem tévesztendő össze az Európai Tanáccsal (negyedéves csúcstalálkozók, ahol az EU vezetői találkoznak,
hogy állítsa be a széles irányt az európai döntéshozatalban) és az Európa Tanáccsal (nem uniós szerv
egyáltalán).

Szakasz: Egyéb intézmények
Európai Tanács: meghatározza az általános politikai irányt és az Európai Unió prioritásait. Tagjai az EU
országok vagy kormányok vezetői, az Európai Bizottság elnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselője. Rendszerint félévente kétszer találkoznak, de az Elnök sürgős esetben összehívhat további
találkozókat.

Egyéb EU intézmények:







Az Európai Unió Bírósága (EUB) amely elősegíti a jogszabályok érvényre juttatását
Európai Központi Bank (EKB) az európai monetáris politikáért felelős
Európai Számvevőszék, amely az Unió tevékenységeinek finanszírozását ellenőrzi
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) a civil társadalmat, a munkáltatókat és az
alkalmazottakat képviseli
Régiók Bizottsága a regionális és a helyi hatóságokat képviseli
Európai Beruházási Bank (EBB) az EU beruházási projektjeit finanszírozza, és az Európai Beruházási
Alapon keresztül segítséget nyújt a kisvállalkozásoknak.

(http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hu.htm)

Modul 2: A 2014-2020 programozási időszak és a támogatási lehetőségek
D.U. 2.1: A 2014-2020 programozási időszak
Szakasz: Európa 2020 Stratégia

Az Európa 2020 stratégia lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy az alábbi jellemzőkkel rendelkező
növekedést érje el:
-

intelligens növekedés, amely az ismeretek fejlődésén és az innováción alapul;
fenntartható növekedés, amely a környezetbarátabb, az erőforrások kezelésében hatékonyabb és
versenyképesebb gazdaságon alapul;
inkluzív növekedés, amelynek célja a foglalkoztatás, a társadalmi és területi kohézió növelése.

Az EU öt fő célkitűzést határozott meg ezen törekvés legkésőbb 2020-ra történő elérése céljából:
-

a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának legalább 75%-ra növelése;
a bruttó hazai termék 3%-ának kutatásra és fejlesztésre való fordítása;
az üvegházhatású gáz-kibocsátás legalább 20%-kal való csökkentése; a megújuló energiaforrások
arányának és az energiahatékonyságnak 20–20%-kal való növelése;
az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése és a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők
arányának legalább 40%-ra való növelése;
a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett lakosok számának 20 millióval való
csökkentése.

(Forrás: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Aem0028)

Szakasz: Az Európai Unió éves költségvetése
Az Európai Unió 2015. éves költségvetése 145 milliárd €.

(Forrás: http://ec.europa.eu/budget/annual/index_en.cfm?year=2015)
A maximális éves összegeket a többéves pénzügyi keret biztosítja. A többéves pénzügyi keret
meghatározza az Európai Unió hosszú távú kiadási prioritásait különböző politikai területeken (fejezetek)
általában hét éves időszakra. Ez nem az Unió hét évre szóló költségvetése, hanem a pénzügyi programozás
kerete: a 2014-2020-as időszakban a többéves pénzügyi keret 960 milliárd €-nál rögzíti a
kötelezettségvállalási előirányzatok, és 908 milliárd €-nál rögzíti a kifizetési előirányzatok felső határát.

D.U. 2.2: Az EU finanszírozású lehetőségek bemutatása
Szakasz: Központosított alapok vs. Strukturális alapok
Az EU finanszírozás két tág kategóriára osztható: központosított alapok és strukturális alapok.
A strukturális alapokban az Európai Bizottsághoz való kapcsolódást a nemzeti hatóságok látják el központi,
regionális és helyi szinten.
A központosított alapok közvetlenül a végső kedvezményezettek számára kerülnek szétosztásra
Főigazgatóságok felelősségébe tartozó programokon keresztül, illetve Európai vagy nemzeti delegált irodák
által.
A strukturális alapok együtt a kohéziós alappal az Európai kohéziós politika pénzügyi keretét alkotják,
amelynek célja csökkenteni a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket Európai régiói között. A
költségvetés nem egyenlő arányban kerül szétosztásra egész Európában, de célkitűzésekhez rendelik őket:
a programozási fázis előtt az Európai terület felosztásra kerül célkitűzések szerint, különböző régiókból vett
társadalmi-gazdasági adatokkal elvégzett statisztikai elemzések alapján.
A fő különbségeket az alábbi táblázatba gyűjtöttük össze:

Strukturális Alapok

Központosított Alapok

Programozás

Európai Unió + Tagállamok

Európai Unió

Menedzsment

Helyi/Regionális hatóságok

Európai Bizottság

Célok

Helyi fejlesztés

EU stratégiák

Támogatott tevékenységek

Strukturális beruházások +
tevékenységek
Nem szükséges csak
meghatározott és korlátozott
esetekben

Tevékenységek

Nemzetek közötti
partnerség/Konzorcium

Jogosultsági feltétel

D.U. 2.3: Központosított finanszírozású programok
Szakasz: Jellemzők
Az Európai Unió által támogatott irányelvek széles körű tematikus programokon keresztül érvényesülnek,
amelyek pénzügyi segítséget biztosítanak pályázati támogatásokon keresztül adott projektekre és
szervezeteknek, erősítve az EU irányelvek és értékeken az EU-n belül és kívül (azaz mind az EUtagállamokban és harmadik országokban).
Ezen kívül az EU finanszírozású programok célja az is, hogy munkahelyeket támogasson, innováció és
növekedés legyen Európában, összhangban az Európa 2020 stratégiával, és fokozódjon az EU polgárok
közötti együttműködések és cserék, növelve az Európai Egységes Piac versenyképességét nemzetközi
szinten.
Egy EU finanszírozású program létrehozásáról szóló jogalkotási aktus az a rendelet, amely meghatározza az
időtartamot, a célokat, az alprogramokat (tematikus területek, prioritások stb.), finanszírozott
intézkedéseket és a konkrét támogatási program teljes költségvetését.

Szakasz: Menedzsment és struktúra
A központosított EU támogatású programokat közvetlenül az Európai Bizottság vezeti a programokért
megbízott Főigazgatóságokon, végrehajtó ügynökségeken, vagy nemzeti intézményeken keresztül a
programoktól függően.
Bárki, aki támogatásban akar részesülni, válaszolnia kell a nyilvános felhívásokra, ismert nevén „Pályázati
felhívás”-okra egy projekt javaslat benyújtásával. A „Pályázati felhívások” meghatározzák a program
prioritásait az aktuális évre, a jogosultsági kritériumokat, a projekt javaslatok benyújtási határidejét és az
azt követő eljárást. Általában a „Pályázati felhívás”-ok évente egyszer kerülnek megjelentetésre
programoktól függően. A javaslatok benyújtásának határidejének megjelenítése a „Pályázati felhívás”-ban
mindig kötelező.
A központosított EU finanszírozású programokat általában alprogramokra vagy prioritások szerint osztják
fel, támogatva különböző tevékenységeket. Nélkülözhetetlen, hogy a teljes programot és az alprogramokat
ismerjük, hogy be tudjunk nyújtani egy projekt javaslatot a valós érdeklődésnek megfelelően a támogatás
végső céljával összhangban.

A központosított EU programok a költségek egy bizonyos százalékában támogatják a projekt
megvalósítását. Ez a százalékos arány az egyes programokban különböző és akár egy programon belül is
előfordulhat, hogy az alprogramok különböző támogatási arányt nyújtanak.
Egy másik alapvető jellemzője az EU finanszírozású programoknak a nemzetek közötti kritérium, amely a
legtöbb központosított programban szükséges néhány kivételt leszámítva. A programok olyan projekteket
támogatnak, amelyek különböző országok partnerei konzorciumában valósulnak meg.

Szakasz: Támogatott tevékenységek
A központosított programok támogatását a megvalósított tevékenységek alapján ítélik oda, úgymint:
- Kutatási, kísérleti projektek, bemutató projektek;
- Tapasztalatcsere;
- Információ, tudatosság, az eredmények terjesztése;
- Személyek mobilitása és cseréje;
- Jó gyakorlatok azonosítása, elemzése és hasznosítása;
Minden projekt létrehozásáról szóló rendelet ismerteti és bemutatja milyen tevékenység támogathatóak a
referencia-időszakban a projekt keretében. Ezen leírások részletesebb kifejtése a következő támogatói
dokumentumokban találhatóak:
- Munkaprogram: meghatározza a programok terveit 12 hónapra előre;
- Pályázati felhívás;
- Pályázati Útmutató: a célja, hogy a pályázati és kiválasztási folyamathoz, valamint a társfinanszírozott
projekt teljes életciklusára minden releváns információt biztosítson;
Az összes dokumentum ezek közül fontos a program gyakorlati megvalósításához. A támogatói
dokumentumok szintén elengedhetetlenül fontosak a potenciális pályázóknak annak érdekében, hogy egy
projekt javaslat benyújtása a prioritásokkal összhangban, a jogosultsági feltételeknek megfelelően
történjen.

Modul 3: Támogatási programok önkénteseknek
D.U. 3.1: Önkéntességhez kapcsolódó fő támogatási programok áttekintése
Szakasz: Önkéntességhez kapcsolódó központosított programok
Ebben a részben egy válogatást szedtünk össze az önkéntességi rendszerhez kapcsolódó központosított
programokból. A programok a következők:







Justice (Jogérvényesülés)
Jogok, Egyenlőség és Polgárság Program
Európa a polgárokért
Erasmus +
Kreatív Európa
LIFE

Egy adatlapot szentelünk minden egyes program fő jellemzői és célkitűzései tekintetében, amely a
segédanyagban áll rendelkezésre.

Szakasz: EU támogatások a külügyi szolgálatnak
Az EU és partnerei közötti együttműködésnek a következő formái lehetnek:


Háromszög megállapodások: az EU összehangolja a harmadik országokkal egy ország vagy egy
regionális partner segítségnyújtását.



Igazgatási együttműködési intézkedések



Hozzájárulás a szükséges költségekhez: egy köz- és magánszféra közötti partnerség létrehozása és
kezelése



Programok, amelyek ágazati politikákat támogatnak, amelyen keresztül az EU támogatást nyújt a
partnerország ágazati programjának.



Hozzájárulás országok uniós programokban és ügynökségekben való részvételéhez.

A „Globális Európa” fejezet/címsor tartalmaz minden EU által végzett külső fellépést („külpolitika”), úgy
mint fejlesztési támogatások vagy humanitárius segély, az Európai Fejlesztési Alap (EFA) kivételével, amely
segélyt biztosít fejlesztési együttműködésekre Afrikával, a karibi és csendes-óceáni, és tengerentúli
országokkal és területekkel. Mivel ez nem az EU költségvetésből kerül finanszírozásra, hanem EU
tagállamok közvetlen hozzájárulásával, az EFA nem tartozik a többéves pénzügyi keretbe.
Az alábbiakban láthatóak az EU eszközök és együttműködési programok:
-

Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA II)
Európai szomszédsági támogatási eszköz (ENI)
Harmadik Országokkal Folytatott Együttműködésre Irányuló Partnerségi Eszköz (PI)
Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI)
Európai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért (EIDHR)
A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz (IcSP)

Egy adatlapot szentelünk minden egyes program fő jellemzői és célkitűzései tekintetében, amely a
segédanyagban áll rendelkezésre.

Modul 4: Európai projekt életciklus
D.U. 4.1: Az Európai projekt életciklus fő lépései
Szakasz: Azonosítás
Projektötletek és a hozzá kapcsolódó konkrét intézkedéseket azonosítani és értékelni az azonosítási
fázisban kell. Ebben a fázisban a következőket kell tenned:






Teljes körű, átfogó és naprakész információt szerezni az EU támogatású programokról;
Rendszeresen figyelni a pályázati felhívások közzétételét;
Elemezni a projekt előkészítéséhez szükséges összes dokumentációt;
Megvizsgálni a program követelményeit és a jogosultsági feltételeit;
Megfontolni, hogy mennyi időre van szükség előkészíteni egy javaslatot.




Összegyűjteni az össze hasznos információt a hivatalos EU tisztviselőktől vagy a nemzeti
kapcsolattartó pontokon;
Kidolgozni a projekt ötletet.

Szakasz: Fejlesztés és tervezés
A kialakítási szakasz célja, hogy megerősítse a szükségességét és megvalósíthatóságát a projekt ötletnek,
amelyet az azonosítási szakaszban javasoltunk.
Ebben a fázisban egy részletes projekt tervezés előkészítéséhez el kell végezni, többek között:






Menedzsment és koordinálási rendelkezéseket;
Pénzügyi tervet;
Költség-haszon elemzést;
Kockázat kezelést;
Monitoring, értékelési és a pénzügyi rendelkezéseket.

Szakasz: Benyújtás
A pályázat benyújtásra kerül a kijelölt hatósághoz, a hivatkozott program speciális formanyomtatványát
használva. Légy tudatában annak, hogy minden egyes program és alprogramnak megvan a külön dedikált
jelentkezési lapja. A véglegesítés előtt ellenőrizd le, hogy az összes dokumentum csatolva van-e az űrlaphoz
(például a konzorciumba tartozó partnerek aláírása).
Egy projektjavaslat benyújtási határideje mindig egyértelmű.
A bejelentésének határideje projektjavaslat mindig meg van határozva.

Szakasz: Értékelés
A benyújtási fázist egy értékelési szakasz követ, miután az eredményeket nyilvánosságra hozták. Külső
értékelők értékelik a projekt javaslatot fontosság, hatás, fenntarthatóság és innováció szempontjából.
Az értékelők elemezni fogják:






A projekt ötletet
A projekt eredményeket
A konzorcium technikai kapacitását
A munkatervet
A költségvetést

Szakasz: Szerződéskötés
A program irányító hatósága a jóváhagyott pályázat koordinátoraival felveszi a kapcsolatot, hogy
meghatározza a pénzügyi megállapodást vagy szerződést megállapítva a jóváhagyott projekt megvalósítási
feltételeit és a támogatásnyújtást.

Szakasz: Menedzsment és beszámolás
A megvalósítási szakasz célja:






A projekt eredmények megszerzése;
A specifikus célok elérése;
Hozzájárulni a projekt általános céljához;
A rendelkezésre álló források kezelése;
A projekt előrehaladásának ellenőrzése és beszámolása.

A projekt ciklus megvalósítási szakasza sok szempontból a legkritikusabb, hiszen ebben a szakaszban jönnek
létre a tervezett előnyök. A ciklus minden más szakasza emiatt lényegében támogatja ezt a végrehajtási
szakaszt.

A program neve

Jogérvényesülés

Irányító hatóság

Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (DG JUST)

Fő terület

Biztonság és polgárság

A program weboldalának linkje

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm

A program költségvetése a 2014-2020as időszakban

377,60 millió €

Belső megosztás

A Jogérvényesülés program négy prioritást irányoz elő:

A program célkitűzései

 igazságügyi együttműködés
 igazságügyi képzés
 az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
 Kábítószer elleni politikai kezdeményezések
A program általános célkitűzése, hogy hozzájáruljon a kölcsönös
elismerésen és bizalmon alapuló európai igazságszolgáltatási térség
továbbfejlesztéséhez.
A Jogérvényesülés program konkrét célkitűzései:


Támogatható tevékenységek

a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi
együttműködés megkönnyítése és támogatása;
 az igazságügyi képzés támogatása és előmozdítása egy közös jogi
és igazságügyi kultúra kialakulásának elősegítése érdekében;
 az igazságszolgáltatáshoz való, mindenki számára biztosított
tényleges hozzáférés megkönnyítése, ideértve a
bűncselekmények áldozatai jogainak előmozdítását és
támogatását is;
 a kábítószer elleni politika területéhez tartozó kezdeményezések
(igazságügyi együttműködéssel és bűnmegelőzéssel kapcsolatos)
támogatása;
Támogatható támogatások a program keretében:


Elemző tevékenységek, például adatok és statisztikák gyűjtése;
kutató tevékenységek; értékelések; iránymutatások, jelentések
és oktatási anyagok kidolgozása és közzététele;
műhelytalálkozók, szemináriumok, szakértői találkozók és
konferenciák.



Képzési tevékenységek, például az alkalmazottak számára
munkavállalói csereprogramok, műhelytalálkozók,
szemináriumok, képzési alkalmak oktatók részére



Az egymástól való tanulási, együttműködési, tájékoztatási és
terjesztési tevékenységek; a kölcsönös felülvizsgálat és az
egymástól való tanulás szervezése; konferenciák, szemináriumok,
tájékoztató kampányok szervezése; információs anyagok
összeállítása és közzététele a programmal kapcsolatos
információk és eredmények terjesztése érdekében; információs
és kommunikációs technológiákat alkalmazó rendszerek és
eszközök fejlesztése, működtetése és karbantartása, ideértve a
polgárok igazságszolgáltatáshoz való jobb hozzáférésének egyik
eszközeként az e-igazságügyi portál fejlesztését is;



A tagállamok támogatása az uniós jog és szakpolitikák

végrehajtása során, a kulcsfontosságú európai szereplők és az
európai szintű hálózatok – többek között az igazságügyi képzés
területén való – támogatása; illetve a szakosított szervek és
szervezetek, valamint a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, és
a nem kormányzati szervezetek közötti, európai szintű
hálózatépítési tevékenységek támogatása.

A program neve

Jogok, Egyenlőség és Polgárság Program

Irányító hatóság

Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság (DG JUST)

Fő terület

Biztonság és polgárság

A program weboldalának linkje

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/rec/index_en.htm

A program költségvetése a 20142020-as időszakban

439,47 millió €

Belső megosztás

A Jogok, Egyenlőség és Polgárság Program prioritási területei:



A program célkitűzései

A megkülönböztetés tilalma
Rasszizmus, az idegengyűlölet, a homofóbia és az intolerancia egyéb
formái;
 Fogyatékkal élő személyek jogai;
 Nők és férfiak közötti egyenlőség;
 A gyermekekkel, a fiatalokkal, a nőkkel és egyéb veszélyeztetett
csoportokkal szembeni erőszak (Daphne);
 A gyermekek jogainak védelme;
 Személyes adatok védelme
 Az uniós polgárság
 Fogyasztói jogok
A program hozzájárul egy olyan térség továbbfejlesztéséhez, ahol a személyek
egyenlőségét és jogait előmozdítják, és védik.
A Jogok, Egyenlőség és Polgárság Program konkrét célkitűzései:


Támogatható tevékenységek

az uniós jog és szakpolitikák, valamint az Unió alapját képező jogok,
értékek és elvek közismertségének és ismeretének javítása;
 az uniós jogi eszközök és szakpolitikák tagállamokban való tényleges,
átfogó és következetes végrehajtásának és alkalmazásának, továbbá a
rájuk vonatkozó monitoringnak és értékelésnek a támogatása;
 a határokon átnyúló együttműködés előmozdítása, illetve valamennyi
érdekelt fél segítése egymás kölcsönös megismerésében és közöttük a
kölcsönös bizalom erősítése;
 azon elvek és jogok gyakorlását esetlegesen gátló akadályok jobb
megismerése és megértése, amelyeket az EUMSZ, az EUSZ, a Charta, azon
nemzetközi egyezmények, amelyekhez az Unió csatlakozott, és a
másodlagos uniós jogszabályok biztosítanak.
A Jogok, Egyenlőség és Polgárság Program támogatható tevékenységei:







Képzési tevékenységek, például munkavállalói csereprogramok,
műhelytalálkozók, szemináriumok, oktatók képzése, valamint internetes
képzési eszközök vagy egyéb képzési modulok kidolgozása;
Az egymástól való tanulási, együttműködési, tájékoztatási és terjesztési
tevékenységek;
Figyelemfelkeltés, disszemináció, konferenciák szervezése;
Kulcsfontosságú szereplők támogatása (NGO-k és európai szintű hálózatok;
a tagállamok támogatása az uniós jog és szakpolitikák végrehajtása során)
Elemző tevékenységek, adatok és statisztikák gyűjtése; közös módszerek és
adott esetben mutatók vagy referenciaértékek kidolgozása; tanulmányok,
kutatások, elemzések és felmérések; értékelések; iránymutatások,
jelentések és oktatási anyagok kidolgozása és közzététele;

A program neve

Európa a Polgárokért

Irányító hatóság

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

Fő terület

Biztonásg és polgárság

A program weboldalának linkje

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizensprogramme/future-programme-2014-2020/index_en.htm

A program költségvetése a 20142020-as időszakban

185,47 millió €

Belső megosztás

A program végrehajtása két tematikus területen keresztül történik:

A program célkitűzései

1. Európai emlékezés: az európai emlékezéssel, közös történelmünkkel és
értékeinkkel, valamint az Unió céljával kapcsolatos tudatosság növelése.
2. Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel: az uniós szintű
demokratikus szerepvállalás és a polgári részvétel ösztönzése.
A program egyedi célkitűzései:

Támogatható tevékenységek

- eszmecserék, elmélkedés és hálózatok kialakításának ösztönzése révén
növelni a tudatosságot az emlékezés, közös történelmünk és értékeink,
valamint az Unió célja, vagyis a béke, az uniós értékek és az Unió népei
jólétének előmozdítása tekintetében;
- az uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése az uniós
döntéshozatali folyamattal kapcsolatos polgári ismeretek bővítése, valamint
a társadalmi és kultúrák közötti szerepvállalás és az önkéntesség uniós
szintű lehetőségeinek előmozdítása révén.
Az Európai emlékezés ág alatt a program különböző olyan tevékenységet
támogat, amelynek célja a közös megemlékezés, történelem és európai
értékek tudatosságának növelése, úgymint kutatások, kiállítások, nyilvános
viták, nem formális oktatás.
Eközben a Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel ág a következő
három speciális inézkedést tartalmazza:
-

Testvérváros-program
Városok hálózatai
Civil társadalmi projektek

Az „Európa a polgárokért” program keretében nyújtott támogatások típusai
a következők:
- Programtámogatások: (mindkét ágon belül) projektek, azaz olyan
tevékenységek számára ítélhetők oda, amelyek esetében a javasolt egyedi
tevékenységek korlátozott időtartamon belül kerülnek végrehajtásra.
- Működési támogatások: egy szervezet szokásos és állandó
tevékenységeinek megfelelő elvégzéséhez szükséges költségekhez
nyújtanak pénzügyi támogatást. (személyzeti költségek, a belső értekezletek
és kiadványok költségei, a tájékoztatási és terjesztési költségek, a
munkaprogram végrehajtása kapcsán felmerülő utazási költségek, a bérleti
díjak, az amortizáció és más, a szervezet munkaprogramjához közvetlenül
kapcsolódó költségek).
Logó

A program neve

Erasmus+

Irányító hatóság

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

Fő terület

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

A program weboldalának linkje

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

A program költségvetése a 20142020-as időszakban

14 774,52 millió €

Belső megosztás

Az Erasmus+ program a következő tematikus területekhez kapcsolódik:


Az élethosszig tartó tanulás szempontjából az oktatás és képzés minden
szintjén, úgymint iskolai oktatás, felsőoktatás, nemzetközi felsőoktatás,
szakképzés és felnőtt tanulás



Ifjúság: különösen formális és nem-formális in összefüggésben;



Sportok;

A programhoz tartozik egy nemzetközi dimenzió célul tűzve ki az Unió külső
fellépéseit az EU tagállamok és partnerországok között és támogatva a kutatást
és tanítást az európai integráció területén (Jean Monet)
Az Erasmus+ Program a következők szerint van struktúrálva:
- Fő tevékenység 1: Egyének mobilitása
- Fő tevékenység 2: Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
- Fő tevékenység 3: Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
A program célkitűzései

Támogatható tevékenységek

Az Erasmus+ program a következők megvalósításához járul hozzá:
- az Európa 2020 stratégiában – ezen belül is a kiemelt oktatási célban –
megfogalmazott célkitűzések megvalósítása;
- az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai
keretében („Oktatás és képzés 2020”) megfogalmazott célkitűzések
megvalósítása, a megfelelő referenciaértékeket is ideértve;
- a partnerországok felsőoktatásának fenntartható fejlesztése;
- az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított
keretének (2010–2018) átfogó célkitűzései;
- a sport európai dimenziójának, különösen az alulról szerveződő sport
fejlesztésére vonatkozó célkitűzés a sportra vonatkozó uniós munkatervvel
öszhangban;
- az európai értékek előmozdítása az Európai Unióról szóló szerződés 2.
cikkével összhangban;
Az 1. fő tevékenység alatt – Egyének mobilitása:
- A felsőoktatásban és szakképzésben részt vevő hallgatók, valamint a nem
formális tevékenységekben részt vevő fiatalok transznacionális mobilitása
- A dolgozók transznacionális mobilitása a résztvevő országokban, amely
különösen a külföldi tanítás vagy szakmai továbbképzési tevékenységekben való
részvétel formáját öltheti.
- Ez az intézkedés támogatja továbbá a hallgatók, fiatalok és dolgozók harmadik
országokból érkező és azokba irányuló transznacionális felsőoktatási mobilitását,
ideértve a minőségi közös, kettős vagy többes oklevelek megszerzésére irányuló,
illetve közös ajánlati felhívások alapján szervezett mobilitást is, valamint a nem
formális tanulást.

A 2. főtevékenység alatt: Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
- Oktatási, képzési és/vagy ifjúsági tevékenységekben részt vevő vagy más
érintett ágazatokban működő szervezetek közötti stratégiai partnerségek
- transznacionális partnerségek oktatási intézmények, képzést nyújtó szervezetek
és
vállalkozások
között,
tudásfejlesztési
szövetségek
felsőoktatási
intézményekben, és ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek formájában.
- informatikai támogató platformok létrehozása – ideértve az eTwinninget
- kapacitásépítés a harmadik országokban, erősítve az országokban az Európai
szomszédságpolitikát
A 3. főtevékenység alatt: Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
- az Unió oktatási, képzési és ifjúsági szakpolitikai menetrendjének (nyitott
koordinációs módszerek) végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek, a bolognai
és a koppenhágai folyamat;
- az uniós áttekinthetőséget támogató eszközök részt vevő országokban való
alkalmazása és az oktatási és képzési politikák elismerése
- az érintett európai érdekeltekkel az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén
folytatott szakpolitikai párbeszéd;
- A Nemzeti Információs Központok (NARIC), az Eurydice, Euroguidance és a
nemzeti Europass központok támogtása és fejlesztése.
- A harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel folytatott szakpolitikai
párbeszéd támogatása kapcsolódva a képzéshez és oktatáshoz.
Jean Monnet tevékenység:
Az érdeklődő intézmények körében az európai integrációval kapcsolatos
ismeretek tanításának és kutatásának előmozdítása. A párbeszéd az akadémiai
világ és a jogalkotók között megerősödik ennek eredményeképpen.
Sport
A sport európai dimenziójának fejlesztése érdekében a program a következő
tevékenységekre nyújt támogatást:
- transznacionális együttműködési projektek;
- nem kereskedelmi célú európai sportesemények;
- a szakpolitikák kidolgozását segítő adatok összegyűjtése;
- a sportszervezetek által folytatott kapacitásépítés;
- párbeszéd az érintett európai érdekeltekkel.
Logó

A program neve

Kreatív Európa

Irányító hatóság

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

Fő terület

Biztonság és polgárság

A program weboldalának linkje

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

A program költségvetése a 2014-2020as időszakban

1 462,72 millió €

Belső megosztás

A program háros komponense:
- A média ág audiovizuális szektor kezdeményezések támogatására került
kidolgozásra, úgymint audiovizuális munkák fejlesztésének előmozdítása,
terjesztése vagy elérhetővé tétele;
- A kultúra ág célja, hogy a kreatív és kultúrális szektor kezdeményezéseit
támogassa, mint határokon átnyúló együttműködés, platformok,
hálózatosodás, és irodalmi fordítás;
- Egy szektorközi ág, ezen belül pénzügyi garancia-alap és nemzetközi
szakpolitikai együttműködés.
A program két alprogramot tartalmaz; a kultúra alprogram a kulturális
szektort támogatja, és a Média alprogram, amely az audiovizuális szektort
támogatja.

A program célkitűzései

A Kreatív Európa Program általános céljai a következők:
Az ágazatok nemzetközi szintű működési képességének támogatása.
A művek és szakemberek mobilitásának ösztönzése, új közönség elé
juttatása.
A pénzügyi kapacitások megszilárdítása, különös tekintettel a kis- és
középvállalatokra és szervezetekre.
A nemzetközi együttműködés előmozdítása az eljárásmódok kialakításában,
az innováció, a közönségfejlesztés és az új kereskedelmi modellek
létrehozásában.
- A kulturális és kreatív ágazatok támogatása a digitális kor és a globalizáció
kínálta lehetőségekkel;
- Lehetővé tenni, hogy az ágazatokelérjék gazdasági potenciáljukat,
hozzájárulva a fenntartható növekedéshez, munkához és társadalmi
kohézióhoz.
- A kultúra és média európai ágazatainak fejlesztése megadva nekik a
lehetőséget, hogy hozzáférjen új nemzetközi lehetőségekhez, piacokhoz, és
közönséghez.

Támogatható tevékenységek

Kifejezetten a kultúra alprogram céljai:





Az együttműködés növelése különböző országok kulturális és
kreatív szervezetei között
Kezdeményezések támogatása irodalmi munkák fordítására és
támogatására az egész Európai Unióban;
Hálózatok létrehozása a kulturális és kreatív ágazatok segítésére,
hogy működésük versenyképes és országokon átívelő legyen.
Platformok létrehozása, hogy támogassák a feltörekvő művészeket
és ösztönözzék az európai programozási kulturális és művészeti

alkotásokat.
A média alprogram célja, hogy elősegítse és fejlessze új készségek és
kompetenciák megszerzését kapcsolódva az audiovizuális területhez. A
program része olyan intézkedések, amelyek az európai audiovizuális
produkciós vállalatokat támogatja, különösen a független producerek,
annak érdekében, hogy megkönnyítsék koprodukciókat európai és
nemzetközi szinten. Az egyéb program intézkedések célja:
- A filmforgatás támogatása Európában
- Kitalált történetek, filmek és animációk, dokumentum és rövidfilmek stb.
létrehozásának és forgalmazásának támogatása.
Logó

A program neve

Life

Irányító hatóság

Környezetvédelmi Főigazgatás és Éghajlat-politikai Főigazgatóság

Fő terület

Fenntartható növekedés: Természetes erőforrások

A program weboldalának linkje

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

A program költségvetése a 2014-2020as időszakban

3 456,66 millió €

Belső megosztás

A LIFE program két alprogramból tevődik össze: Környezetvédelem
alprogram és Éghajlat-politika alprogram.
A Környezetvédelem alprogramhoz a következő területek tartoznak:




környezet és erőforrás-hatékonyság,
természet és biológiai sokféleség,
környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás.

Az Éghajlat-politika alprogramhoz a következő területek tartoznak:

A program célkitűzései

 éghajlatváltozás mérséklése,
 alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz,
 éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás.
A LIFE program a környezetvédelemhez és éghajlat-politikához kapcsolódó
EU finanszírozású eszköz.
A program általános célkitűzései:


hozzájárulás az EU környezetvédelmi és éghajlat politikájának és
a kapcsolódó jogszabályok kidolgozásának, végrehajtásának és
érvényesítésének javítása társfinanszírozott projektekkel,
amelyek kapcsolódnak környezetvédelmi és éghajlat-politikai
fellépéshez európai hozzáadott értékkel;
 hozzájárulni az erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxidkibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni
ellenállóképes gazdaságra való átálláshoz, a környezet minősége
védelmének és javításának, valamint a biológiai sokféleség
csökkenése megállításának és visszafordításának elősegítéséhez,
ideértve a Natura 2000 hálózat támogatását;
 jobb környezetvédelmi és éghajlat-politikai irányítás támogatása
valamennyi szinten, ideértve a civil társadalom, a nem
kormányzati szervezetek és a helyi szereplők fokozott bevonását
is;
A fenti célkitűzések teljesítése érdekében a LIFE program hozzájárul a
fenntartható fejlődéshez, valamint az Európa 2020 stratégia, illetve a
vonatkozó uniós környezet- és éghajlatvédelmi stratégiák és tervek
célkitűzéseinek és célértékeinek eléréséhez.
Támogatható tevékenységek

A tevékenységek támogatása a következő projektekkel finanszírozható:






kísérleti projektek;
demonstrációs projektek;
bevált gyakorlati projektek;
integrált projektek;
technikai segítségnyújtási projektek;




Logó

kapacitásépítést célzó projektek;
előkészítő projektek;
tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési projektek.

A program neve

Előcsatlakozási támogatási eszköz - IPA II

Irányító hatóság

Globális Európa

A program weboldalának linkje

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
#ipa2

A program költségvetése a 2014-2020-as
időszakban

11 698,67 millió €

A program célkitűzései

Az IPA II az előző programozási időszakban megvalósult IPA I.-et váltja
fel. Az IPA II. pénzügyi támogatást nyújt az EU-hoz csatlakozni kívánt
országok felkészüléséhez.

Az IPA II beavatkozási területei a következők:

Országok



Az uniós tagságra való felkészüléshez szükséges reformok, valamint
a kapcsolódó intézményfejlesztés és kapacitásépítés;



Társadalmi-gazdasági fejlődés és regionális fejlesztés;



Foglalkoztatás, szociálpolitika, oktatás, a nemek közötti egyenlőség
és humánerőforrás-fejlesztés;



Mezőgazdaság és vidékfejlesztés;



Regionális és területi együttműködés.

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Macedónia, Volt
Köztársaság, Koszovó, Montenegró, Szerbia és Törökország.

Jugoszláv

A program neve

Európai szomszédsági támogatási eszköz – ENI

Irányító hatóság

Globális Európa

A program weboldalának linkje

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/overview/index_en.htm

A program költségvetése a 2014-2020as időszakban

15 432,63 millió €

A program célkitűzései

Az ENI program a 2007-2013-as programozási időszak ENPI programját
váltja fel.
Az ENI eszköz támogatást nyújt az Európai Szomszédság
országainak/Harmadik
országoknak,
alapvetően
együttműködési
programokon keresztül. AZ EU támogatása a következőkön keresztül
valósul meg:





Kétoldalú programok egy partner ország támogatására
Több országra kiterjedő programok, amelyek olyan kihívásokra
keresik a választ, amely fennáll valamennyi partnerországban vagy
egy részüknél, valamint regionális és kistérségi együttműködések
két vagy több partnerország között, amely tartalmazhat
együttműködést az Orosz Föderációval.
Határokon átívelő együttműködési programok egyrészt egy vagy
több tagállam között, valamint pedig egy vagy több partner ország
között és/vagy az Orosz Föderációval.

ENI megerősíti a kétoldalú kapcsolatokat a partner országokkal és
kézzelfogható előnyökkel jár, úgymint:






demokrácia
emberi jogok
Jogállamiság
kétoldalú együttműködési programok
regionális és határokon átnyúló

Az Európai Unió célja a programon keresztül, hogy létrejöjjön egy jóléti
térség és jó szomszédság az Európai Unió és a partnerországok és területek
között, különleges kapcsolatot kialakítva, amely az együttműködésen,
békén és biztonságon, a kölcsönös elszámoltathatóságon, és az egyetemes
demokrácia közös értékei, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben
tartása iránti elkötelezettségen alapul összhangban az EU-Szerződéssel.
Az EU támogatás konkrét célkitűzése a közelebbi politikai együttműködés,
egy mély és fenntartható demokrácia és egy fokozatos gazdasági
integráció támogatása.
Országok

Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Egyiptom, Grúzia,
Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Moldova, Marokkó, megszállt palesztin
terület (OPT), Szíria, Tunézia, Ukrajna.

A program neve

Harmadik Országokkal Folytatott Együttműködésre Irányuló
Partnerségi Eszköz – PI

Irányító hatóság

Globális Európa

A program weboldalának linkje

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-wedo/partnership_instrument_en.htm

A program költségvetése a 2014-2020-as
időszakban

954,76 millió €

A program célkitűzései

A partnerségi eszköz átfogó célja, hogy előmozdítsa és támogassa
az EU érdekeit azáltal, hogy elősegíti a belső politikák külső
dimenzióját (pl. versenyképesség, kutatás és innováció, migráció)
és jelentős globális kihívásokra válaszol (pl. energiabiztonság,
éghajlatváltozás és környezetvédelem).
A PI-nek négy fő célkitűzése van:

Országok



Politikai támogatás felajánlása és válasz a globális kihívásokra



Az Európa 2020 nemzetközi dimenziójának megvalósítása



Piacra jutás elősegítése és a kereskedelmi, a beruházási és az
üzleti lehetőségek fokozása az EU gazdasági társaságainak



Nyilvános diplomácia és oktatási együttműködések.

Támogatható országok:
 Fejlett országok
 Feltörekvő gazdaságok (cél a párbeszéd megerősítése
olyan országokkal, mint India, Kína és Brazília)
 Országok, amelyekhez jelentős érdekei fűződnek az EUnak.

A program neve

Fejlesztési Együttműködési Eszköz - DCI

Irányító hatóság

Globális Európa

A program weboldalának linkje

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instrumentsprogramming/funding-instruments/development-cooperation-instrumentdci_en

A program költségvetése a 2014-2020as időszakban

19 661,64 millió €

Belső megosztás

A DCI-nek három komponense van:
1- Földrajzi programok, amelyek 47 fejlődő ország együttműködését
támogatják Latin-Amerikában, Ázsiában és Közép-Ázsiában, az Öböltérségben (Irán, Irak és Jemen) és Dél-Afrikában.
Ezek a programok a következő együttmőködési területekhez kapcsolódó
tevékenységeket támogatják:
 a szegénység felszámolását és a millenniumi fejlesztési célok
elérését célzó politikák végrehajtása;
 a lakosság alapvető szükségleteinek kielégítése, különös
tekintettel az alapfokú oktatásra és az egészségügyre;
 a társadalmi kohézió és a foglalkoztatás előmozdítása;
 a kormányzás, a demokrácia, az emberi jogok és az intézményi
reformok;
 kereskedelem és regionális integráció;
 a fenntartható fejlődés a környezetvédelem és a természeti
erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás révén;
 a fenntartható integrált vízkészlet-gazdálkodás, illetve a
fenntartható energiával kapcsolatos technológiák kiterjedtebb
alkalmazása;
 a fenntartható vidékfejlesztés és az élelmezésbiztonság
biztosítására;
 segítségnyújtás válságot követő időszakban, illetve törékeny
helyzetű államok részére.
2- Tematikus programok, amelyekből valamennyi fejlődő ország részesül
(beleértve az ENPI és az EDF hatálya alá tartozókat). Ezek a programok a
következő területekhez kapcsolódó tevékenységeket támogatják:
 befektetés az emberekbe;
 környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható
kezelése;
 nem állami szereplők és helyi hatóságok;
 az élelmezésbiztonság javítása;
 együttműködés a migráció és a menekültügy területén.

A program célkitűzései

Kísérő intézkedések programja a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró 18
Afrikai, Karibi és Csendes óceáni (AKCS-) ország számára, hogy segítsen
nekik az EU cukorágazatának reformjához való alkalmazkodásban.
A Fejlesztési Együttműködési Eszköz a szegénység elleni küzdelem és
megszüntetésére összpontosít a fejlődő országokban. Ugyancsak
hozzájárul az EU külső fellépésének egyéb céljainak eléréséhez, különösen
a fenntartható gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődés előmozdítása,
valamint a demokrácia, a jogállamiság, a jó kormányzás elősegítése és az
emberi jogok tisztelete.

Országok

Támogatható országok:
 Azok az országok, amelyek aláírták a Cotonou-i partnerségi
megállapodást, kivéve Dél-Afrika;
 Az Európai Fejlesztési Alapra jogosult országok;
 Országok, amelyek jogosultak uniós támogatásra az Európai

szomszédsági támogatási eszközön keresztül


Kedvezményezettek, akik jogosultak uniós támogatásra az
Előcsatlakozási támogatási eszközön keresztül

A program neve

Európai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért

Irányító hatóság

Globális Európa

A program weboldalának linkje

http://www.eidhr.eu/

A program költségvetése a 2014-2020-as
időszakban

1 332,75 millió €

A program célkitűzései

2006-ban indult, az Európai kezdeményezés a demokráciáért és az
emberi jogokért (EIDHR) az Európai Kezdeményezéseket (2000-2006)
váltja fel és arra épül.
A tematikus eszköznek széles mozgástere van. Célja, hogy
támogatást nyújtson a demokrácia és az emberi jogok
elterjesztésében EU-n kívüli országokban.
A programnak öt kulcs célkitűzése van:
1 – Az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben
tartásának erősítése, ahol ezek a leginkább veszélyeztetettek;
2 – a civil társadalom támogatása az emberi jogok és a demokrácia
elősegítésében betöltött szerepe
3 – a közösségi iránymutatások hatálya alá tartozó területeken
végzett tevékenységek támogatása;
4 – Uniós választási megfigyelő missziók, a demokratikus választási
folyamatokba vetett bizalom kiépítése, megbízhatóságuk és
átláthatóságuk megerősítése érdekében.
5 – A tervbe vett szereplők támogatását és az alapvető folyamatokat,
beleértve a nemzetközi és regionális eszközöket és
mechanizmusokat az emberi jogok terén.

Országok

Támogatható országok:
 Az Európai Unió tagállamai
 A világ minden országa

A program neve

A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz – IcSP

Irányító hatóság

Globális Európa

A program weboldalának linkje

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-wedo/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm

A program költségvetése a 2014-2020-as
időszakban

2 338,72 millió €

Belső megosztás

Az IcSP megvalósítása a következőkön keresztül valósul meg:


A program célkitűzései

Gyors reagálás a válsághelyzetekre és a kialakuló válságokra a
konfliktus-megelőzés érdekében: gyors reagálás előre nem
programozható krízisekre.
 Segítségnyújtás a konfliktus-megelőzésére, a béketeremtésre,
és a krízisre való felkészülésre
 Globális, régiók közötti és a jövőbeni fenyegetések kezelése
A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz (IcSP) az egyik
kulcs külső segítségnyújtási eszköz, amely lehetővé teszik az EU
számára, hogy vezető szerepet vállaljon az aktuális vagy kialakuló
válságok megelőzésében és kezelésében szerte a világon.
Különösképpen az alábbi támogatást nyújtja:

Országok



Sürgős rövid távú intézkedések válaszul a válsághelyzetre
vagy kialakulóban lévő válsághelyzetre, gyakran kiegészítve
az EU humanitárius segítségét; és



Válságkezelést és béketeremtést
hosszabb távú kapacitásfejlesztése

Minden ország támogatható

végző

szervezetek

Európai Fejlesztési Alap - EFA
Link

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-fundingand-procedures/where-does-money-come/europeandevelopment-fund_en

A program költségvetése a 2014-2020-as időszakban

30.5 milliárd €

Objectives

Az Európai Fejlesztési Alap a fejlődő országok és területek
gazdasági, szociális és humán fejlődésre valamint a
regionális együttműködésre irányuló fellépéseit támogatja.
Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) a Közösség első számú,
együttműködést támogató eszköze az afrikai, karibi és
csendes-óceáni (AKCS) államok, valamint a tengerentúli
országok és területek (TOT-ok) fejlesztésére.
Az EFA nem tartozik az általános EU-költségvetés hatálya
alá; az Alapot a tagállamok finanszírozzák, külön pénzügyi
szabályzat vonatkozik rá, és külön bizottság irányítja. Az
AKCS-országoknak, valamint a tengerentúli országoknak és
területeknek nyújtott segítséget a 2014 és 2020 közötti
időszakban továbbra is az EFA keretében finanszírozzák.

Countries




Az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok: az AKCS
csoport országai aláírták a Cotonou-i megállapodást
(2000);
Tengerentúli országok és területek (TOT).

