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 Az Európai Unió támogatásai a közösségi politikák megvalósításának 
eszközei.  

 Az EU támogatáspolitikájának alapelveit lényegében a közösségi 
politikákban megfogalmazott szakmai célok jelentik, kiegészülve olyan 
horizontálisan alkalmazandó politikákkal, mint a versenypolitika, a 
fenntartható fejlődés vagy az esélyegyenlőség politikája.  Magyarország 
mint tagállam számára jelenleg hozzáférhető támogatások elsősorban a 
Strukturális Alapok (Nemzeti Fejlesztési Terv és közösségi 
kezdeményezések) és a környezetvédelmi beruházások legnagyobb 
támogatója, a Kohéziós Alap, a közösségi programok (pl. LIFE) 
környezet- és természetvédelmi közösségi program, (EU 6. kutatás-
fejlesztési keretprogramja) valamint a Közösségi Agrárpolitika 
megvalósítását szolgáló mezőgazdasági támogatások (Nemzeti 
Vidékfejlesztési Terv) keretében vehetők igénybe. 

 A csatlakozás előtti időszakban pályázható támogatások közül a 
legjelentősebb pénzügyi segítséget az Előcsatlakozási Alapok (Phare 
ISPA, SAPARD) jelentették.  



1. Horizontális politikák 

2. Strukturális Alapok 

 a. Nemzeti Fejlesztési Terv 

 b. Közösségi kezdeményezések 

3. Kohéziós Alap 

4. Közösségi programok 

5. Mezőgazdasági támogatások 

6. Előcsatlakozási Alapok 



Előcsatlakozási eszközök 

 A csatlakozás előtt álló országok számára 
három pénzügyi eszköz áll rendelkezésre: 
– Phare, 

– ISPA 

– SAPARD. 

 Az előcsatlakozási időszak lényege, hogy a jelölt 
országok megismerkedjenek az Európai 
Unióban honos struktúrákkal, intézményekkel, 
támogatási formákkal, és felkészüljenek a 
Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 
támogatásainak fogadására az előcsatlakozási 

 eszközök segítségével. 



Phare 

 Az 1990. óta nyújtott támogatás célja eredetileg 
a piacgazdasági átmenet és a politikai 
demokrácia kiépítésének elősegítése, később az 
EU tagságra való felkészülés, az integrációs 

 folyamat társfinanszírozása vált. Az EU előírásai 
szerint a Phare forrásokat a csatlakozást 

 szolgáló jogharmonizációs, intézményfejlesztési 
feladatokra, illetve beruházások 
finanszírozására kell fordítani. A Phare részben 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az 

 Európai Szociális Alap pályázataira történő 
felkészítést segíti. 



ISPA 

 Az ISPA a csatlakozóknak a környezetvédelem és a 
közlekedés területén nyújt támogatást. A csatlakozást 
követően az addig ISPA finanszírozással megvalósuló 
projektek automatikusan a Kohéziós Alapból és annak 
szabályai szerint kapják forrásaikat. 

 

 

SAPARD 

 A SAPARD célja kettős: segítséget nyújtani a tagjelölt 
országnak az európai uniós jogrend átvételéhez, 
beleértve a Strukturális Alapok, különös tekintettel pedig 
az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia 
Alap fogadására való felkészülést, valamint hozzájárulni 
a fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés 
kialakításához. 



A regionális politika forrásai 

 

 Az Európai Unión belüli területi fejlettségi 

különbségek mérséklését a Strukturális 

Alapok és a Kohéziós Alap szolgálják. 



Strukturális Alapok 

 

 Strukturális Alapok alatt négy alapot értünk, 
amelyeknek a felhasználása egységes 
célrendszer és mechanizmusok alapján történik. 
A négy alap: 

 -Európai Regionális Fejlesztési Alap, 

 -Európai Szociális Alap, 

 -Európai Mezőgazdasági Orientációs és 
Garancia Alap Orientációs Szekciója, 

 -Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz. 



Európai Regionális Fejlesztési Alap 
 Az Alap célja: segíteni a térségek fejlettségi szintje és 

életszínvonala terén tapasztalható különbségek csökkentését, illetve 
a legkedvezőtlenebb adottságú térségek elmaradottságának 
enyhítését, segíteni a Közösség fő területi különbségeinek 
csökkentését az elmaradott térségek fejlesztésében és strukturális 
alkalmazkodásában való szerepvállalással, valamint a térségek 
gazdasági és társadalmi szerkezetváltásával. 

 

Európai Szociális Alap 
 Az Alap célja: a foglalkoztatás bővítésének elősegítése a 

foglalkoztathatóság, a vállalkozói szellem és az esélyegyenlőség 
támogatásával, valamint a humán erőforrásokba történő 
befektetéssel, képzéssel. 



Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 

 

 Az Alap célja: a többfunkcióssá vált mezőgazdaság és a 
termőföld közötti kapcsolat fenntartása;  

 - a mezőgazdaság - mint a vidék fő tevékenysége - 
versenyképességének javítása;  

 - a vidéki gazdaság diverzifikációjának biztosítása;  

 - a vidéki közösségek megtartásának segítése; 

 - a környezet, a táj és a kulturális örökség megőrzése és 
javítása. 



Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz 

 

Az Alap célja:  

 - a tengeri erőforrások és hasznosításuk közötti 
fenntartható egyensúly elérésének elősegítése;  

 - a halászati struktúrák modernizálása az iparág 
jövőjének biztosítása érdekében;  

 - a dinamikus és versenyképes halászat fenntartásának 
és a halászattól függő térségek fellendítésének segítése; 
- a halászati termékek kínálatának és hasznosításának 

 javítása. 



A Strukturális Alapoknál az egyes projektekhez nem 

közvetlenül a különböző Alapokból, hanem egy vagy több 

Alap által finanszírozott programokból, támogatási 

Rendszerekből nyújtható támogatás. Ezeknek a 

programoknak, támogatási rendszereknek nagy része a 

Nemzeti Fejlesztési Terv alá tartozik, kisebb része az EU 

által előre meghatározott célokra, így a határon átnyúló, 

nemzetközi együttműködések ösztönzésére (Interreg), 

vagy a humánerőforrásnak az esélyegyenlőséget a 

központba helyező fejlesztésre (Equal) kerülfelhasználásra. 



Kohéziós Alap 

 
 A Kohéziós Alap finanszírozásával nagy környezetvédelmi illetve 

közlekedési infrastruktúra fejlesztési projektek valósulnak meg az 
EU elmaradott tagállamaiban. 

 A Kohéziós Alap kiemelt területei: 

  - a közlekedés területén a vasúti közlekedés, a közúti 
 közlekedés, a belvízi hajózás, a polgári légi közlekedés, 
 valamint a kombinált szállítás; 

  - a környezetvédelem területén a levőszennyezés csökkentése, 
 a felszíni- és a talajvizek védelme, az ivóvízellátás biztosítása, 
 szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás. 

 

 A Kohéziós Alap meghatározott projekteket támogat, amelyek a 
Kohéziós Alap Stratégia alapján kerülnek kiválasztásra. 



A közös agrárpolitika forrásai 

 
 A közös agrárpolitika megvalósulását az Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia 
Szekciója szolgálja, amely a két fő részre bontatható: 
termékekhez kötődő illetve terület alapú kifizetések: 
ártámogatások, export visszatérítések, valamint 
területpihentetés támogatása.  

  

 Kísérő intézkedések, mint például korai nyugdíjazás, 

 mezőgazdasági területek erdősítése, kedvezőtlen adottságú 
területek támogatása stb. Ezen intézkedések fő célja a 
mezőgazdaság szerkezeti átalakulásának elősegítése, illetve 
a fenntartható vidékfejlesztés és az alternatív tevékenységek 
biztosítása. 



A különböző belső politikák forrásai 

 

 Az EU különböző belső politikáinak megvalósulását 
számos támogatási rendszer segíti. Ezek közül a 
legjelentősebbek, és Magyarországon már a csatlakozás 
előtt is hozzáférhetők: 

 - a 6. kutatási keretprogram a kutatás-fejlesztés területén; 

 - a Leonardo da Vinci és a Socrates programok a képzés 
területén; 

 - a Life program a környezetvédelem területén; 

 - a Youth program a fiatalok csereprogramjai területén. 



Köszönöm a figyelmet! 


