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Az Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz (IPA) az Európai Unióhoz (EU) történő

előcsatlakozási folyamatot segítő, a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló

pénzügyi eszköz.

A támogatást a potenciális tagjelöltekkel kötött európai partnerségek, illetve a

tagjelölt országokkal kötött csatlakozási partnerségek alapján nyújtják – az

érintett területeknek: a Nyugat-Balkán, Törökország és Izland.

Az IPA célja a támogatások hatékonyságának és koherenciájának javítása azáltal,

hogy egységes keretet biztosít:

• az intézményi kapacitás, 

• a határokon átnyúló együttműködés, 

• a gazdasági és társadalmi fejlődés és 

• a vidékfejlesztés megerősítésére.

Az Előcsatlakozási Segítségnyújtási

Eszköz (IPA)



IPA

Az előcsatlakozási támogatások elősegítik a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok 

stabilizációs és társulási folyamatát, sajátosságaik és az általuk követendő folyamatok 

tiszteletben tartásával. 

Az IPA jellege

A kedvezményezett országok jogállásuk szerint 2 kategóriába sorolhatók aszerint, hogy

a csatlakozási folyamat hatálya alá tartozó tagjelölt ország, illetve a stabilizációs és

társulási folyamat hatálya alá tartozó potenciális tagjelölt ország jogállást élvezik-e:

•tagjelölt országok: Macedónia, Horvátország, Montenegró, Szerbia  és 

Törökország, Izland

•potenciális tagjelölt országok Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó (- az

ENSZ Biztonsági Tanácsa 1244/1999. sz. határozatában megállapított jogállás szerint).



A mellékleteket folyamatosan módosítják, amint az országok jogállása a

Bizottság javaslatára, a Tanács által minősített többséggel elfogadott

határozat alapján megváltozik.

Kivételesen, a koherencia és a hatékonyság előmozdítása érdekében, más

országok is részesedhetnek az IPA - ból finanszírozott intézkedésekből.

Feltétel, hogy ezek az intézkedések regionális, határokon átnyúló, nemzetek

közötti vagy nemzetközi jellegűek legyenek, és ne legyen átfedés más

közösségi külső támogatási eszközök keretében végrehajtott programokkal.

IPA



IPA

Az IPA - t úgy alakították ki, hogy az előcsatlakozási politika keretében minél

jobban igazodjon a kedvezményezett országok szükségleteihez. 

Elsődleges célja 

• az intézmények és a jogállamiság megerősítése, 

• az emberi jogok – ideértve az alapvető szabadságokat, a kisebbségi 

jogokat, a nemek közötti egyenlőséget és a megkülönböztetés tilalmát is –

tiszteletben tartásának előmozdítása, 

• a közigazgatási és gazdasági reformok segítése, 

• a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása, 

• a békítési folyamat és az újjáépítés támogatása, 

• valamint a regionális és határokon átnyúló együttműködés ösztönzése.



IPA

Az IPA 5 alkotóelemből épül fel, melyek mindegyikének megvannak a

kedvezményezett országok szükségletei alapján meghatározott saját prioritásai.

2 alkotóelem az összes kedvezményezett országot érinti; ezek a következők:

• az „átmeneti támogatási és intézményfejlesztési alkotóelem”, amelynek

célja az intézményi kapacitások megerősítésének finanszírozása; - DG ELARG

• a „határokon átnyúló együttműködési alkotóelem”, amelynek célja a

kedvezményezett országok támogatása az egymás közötti, az uniós

tagállamokkal folytatott, illetve nemzetek vagy régiók közötti fellépések keretében

megvalósított, határokon átnyúló együttműködés területén – DG Regio



A másik 3 alkotóelem kizárólag a tagjelölt országokra irányul:

• a „regionális fejlesztési alkotóelem”, amelynek célja az országok támogatása a 

Közösség kohéziós politikájának végrehajtására, és különösen az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra és a Kohéziós Alapra való felkészülésükben; - DG 

Regio

• a „humánerőforrás-fejlesztési alkotóelem”, amely a kohéziós politikában való 

részvételre, és különösen az Európai Szociális Alapra való felkészüléshez nyújt 

segítséget; - DG EMPLOY

• a „vidékfejlesztési alkotóelem”, amely a közös agrárpolitikára és kapcsolódó 

szakpolitikákra, és különösen az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapra 

(EMVA) való felkészülést támogatja – DG AGRI

IPA



A 2007 – 2013-as időszak alatt támogatásban részesült határon átnyúló

együttműködési programok: 

Adriatic IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-13

Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-border Co-operation

Programme 2007-2013

Bulgaria-Turkey IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

Greece-Former Yougoslav Republic of Macedonia (FYROM) IPA Cross-border Co

operation Programme 2007-2013

Greece-Albania IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

Romania-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

Slovenia-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

IPA

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=AL&gv_reg=ALL&gv_PGM=1346&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=BG&gv_reg=ALL&gv_PGM=1353&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=BG&gv_reg=ALL&gv_PGM=1347&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=BG&gv_reg=ALL&gv_PGM=1347&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=BG&gv_reg=ALL&gv_PGM=1345&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=EL&gv_reg=ALL&gv_PGM=1348&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=EL&gv_reg=ALL&gv_PGM=1348&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=EL&gv_reg=ALL&gv_PGM=1354&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=HU&gv_reg=ALL&gv_PGM=1350&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=HU&gv_reg=ALL&gv_PGM=1351&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=RO&gv_reg=ALL&gv_PGM=1352&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=SI&gv_reg=ALL&gv_PGM=1349&gv_per=2&gv_defL=7&lang=7


IPA

Az IPA igazgatása és végrehajtása

• Az IPA többéves stratégiai tervezésen alapul, amelynek átfogó politikai

irányvonalait a Bizottság „bővítési csomagja” határozza meg: ennek részét

képezi a többéves indikatív pénzügyi keret is.

• Ez a pénzügyi keret formáját tekintve egy táblázat, amely az elkövetkezendő

három évre nézve feltünteti azokat az összegeket, amelyeket a Bizottság – az

érintett országok szükségletei, közigazgatási és igazgatási kapacitása függvényében,

a koppenhágai kritériumokkal összhangban – az egyes kedvezményezetteknek az

egyes alkotóelemek keretében nyújtani kíván.

• A stratégiai tervezés nyomán ezután többéves indikatív tervezési dokumentumok

készülnek, amelyek referenciakeretét a többéves indikatív pénzügyi keret képezi.

Ezeket a dokumentumokat minden kedvezményezett ország tekintetében elkészítik. A

dokumentumok bemutatják az adott országban előirányzott legfontosabb

beavatkozási területeket.



IPA

Az EU Bizottság éves vagy többéves programokat fogad el az indikatív

tervezési dokumentumok alapján.

A 2007-2013-as programozási időszakban 12 900 millió euróval járul hozzá az IPA

programokhoz az Unió.

Az IPA keretében a támogatás többek között az alábbi formákban nyújtható:

• befektetések, beszerzésre vonatkozó szerződések és támogatások;

• igazgatási együttműködés, amely keretében a tagállamok szakértőket küldenek az 

adott országokba;

• közösségi programokban és ügynökségekben való részvétel;

• a programok végrehajtási folyamatához és igazgatásához nyújtott támogatási 

intézkedések;

• költségvetési támogatás (kivételesen és feltételekhez kötött módon ítélhető meg).



Az IPA keretében indított programok végrehajtására vonatkozó részvételi

szabályok kellőképpen rugalmasak:

Természetes és jogi személyek, valamint nemzetközi szervezetek is részt 

vehetnek a közbeszerzési eljárásokban és támogatási szerződésekben. 

Ehhez az szükséges, hogy a természetes vagy jogi személyek a következő 

országok állampolgárai legyenek, vagy ott székhellyel rendelkezzenek:

•      az Unió vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely

tagállama;

•      az IPA vagy az Európai Szomszédsági és Partnerségi

Támogatási Eszköz valamely kedvezményezett országa.

(A fentieken kívül a Közösség külső támogatásához viszonossági alapon hozzáféréssel

rendelkező országokban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes vagy jogi

személyek is részt vehetnek a programokban.)

IPA



A Bővítési Főigazgatóság tájékoztatása szerint a 2012/2013-as IPA Multi beneficiary

programok jóváhagyása legkésőbb 2013. elején megtörténik és a következő

költségvetési időszakig (2014-2020) már nem készülnek új programok. A

2012/2013-as programok 2013. év eleji jóváhagyását követően kerülnek a konkrét

pályázatok meghirdetésre.

A jelenleg érvényes felhívások a következő pályázati kereső segítségével találhatóak

meg:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&user
language=e

Az IPA határon átnyúló együttműködési programokról bővebben:

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/crossborder_en.cfm

IPA

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=e
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/crossborder_en.cfm


Nyugat-Balkáni Befektetési Keretprogram (The Western Balkans

Investment Framework (WBIF) 

2009. decemberében került felállításra

célja a folyamatos együttműködés biztosítása, a finanszírozási kapacitás bővítése a
társadalmi és gazdasági fejlődéssel, valamint a nyugat-balkáni csatlakozási folyamattal
kapcsolatos befektetések esetén.

Forrás: Európai Bizottság, (IPA-n, CARDS-on keresztül)
partner pénzügyi szervezetek:

Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB),
EBRD,
EIB, a Kreditanstalt für Wiederaufbau-val együttműködve,
Világbank,
bilaterális donorok (18 európai ország, köztük Magyarország)

A donor intézmények által biztosított támogatások keretében mintegy 10 millliárd
euró értékű befektetés finanszírozása történik 5,5 milliárd eurónyi hitel keretében a 
2011 – 2013 -as időszakban. 

WBIF



A WBIF a Nyugat-Balkán gazdaságainak legfőbb ágazataira összpontosít:

energia szektor,

közlekedés,

környezetvédelem,

szociális kérdések,

magánszektor

A kiválasztott projekteket az adott ország Nemzeti IPA Ko-ordinátora ellenjegyzi.

Kedvezményezett országok:

Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Horvátország, Szerbia

elérhetőség:

www.wbif.eu

WBIF



Európai Területi Együttműködés (ETE) – European Territorial Cooperation

(ETC)

 az EU belső határai mentén megvalósuló, kétoldalú fejlesztési programok

 az INTERREG programokat váltják fel a 2007-2013 közötti programozási 

időszakban

 Célok: 

- határok elválasztó jellegének csökkentése

- határon átnyúló infrastruktúra-fejlesztés, együttműködések kialakítása

- határ menti közösségek kapcsolatainak erősítése

ETE



A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program 2007-2013

A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program az Európai Unió 2007- 2013-as

költségvetési időszakában került végrehajtásra az Európai Területi Együttműködés

célkitűzés keretében. Célja transznacionális együttműködések kialakítása stratégiai

fontosságú területeken a gazdasági, társadalmi és területi integrációs folyamatok fejlesztése

érdekében, elősegítve ezzel a régió kohézióját, stabilitását és a versenyképességét.

Programterület

EU tagországok: Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország (nem teljes 

területével), Románia, Szlovákia, Szlovénia

Tagjelölt és lehetséges tagjelölt országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, 

Macedónia, Montenegró, Szerbia

Harmadik országok: Moldova, Ukrajna (nem teljes területével)

ETE



 A programban pályázó szerveztek alapvetően nonprofit és állami szervezetek lehetnek.

 A projektek finanszírozását 85%-ban közösségi támogatás biztosítja. A fennmaradó

költségrészt nemzeti társfinanszírozás, illetve a partnerek 5%-os önereje biztosítja.

 A program költségvetése a 2007 – 2013 - as időszakban az Európai Regionális

Fejlesztési Alapból származó 206,7 millió euróból, valamint a 245,1 millió eurós

nemzeti hozzájárulásokból tevődik össze.

 A program Irányító Hatósága a Nemzeti fejlesztési Ügynökség.

 A jelenlegi költségvetési időszakban (2007 – 2013) sajnos már elfogyott a kijelölt

keretösszeg. Új kiírások már csak a 2014 – 2020 -as időszak alatt várhatóak.

További információ a program honlapján: http://www.se-eu.net

ETE

http://www.se-eu.net/


ENPI (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz )

A területi együttműködések harmadik csoportja azon országok felé irányul,

amelyek várhatóan tartósan az EU-n kívül maradnak (pl.: Ukrajna). 

 A támogatás célja annak megakadályozása, hogy az új, külső határok mély politikai-

gazdasági választóvonalként húzódjanak végig a kontinensen

 Többirányú fejlesztési program, amelyben közösen vesznek részt EU tagállamok és 

EU-n kívüli országok 

• Elkerülendő, hogy az új külső határok mély politikai-gazdasági választóvonalként

húzódjanak végig a kontinensen, az EU az Európai Szomszédsági és Partnerségi

Eszközből támogat a külső határokon átnyúló együttműködési programokat.

Programterület: EU tagállamok, Algéria, Örményország, Azerbajdzsán, Egyiptom,

Grúzia, Fehéroroszország, Izrael, Jordánia, Libanon, Moldova, Marokkó,

Oroszország, Ukrajna, Szíria, Líbia, Palesztin Terület

ENPI



Az EU külső határainál működik 14 határon átnyúló projekt, melyeket a

Bizottság EuropeAid Főigazgatóság felügyel. Az ENPI-CBC programok

költségvetése kb. 1,18 milliárd euró.

Tenger-medence programokban  /Sea-Basin Programmes érintett

Törökország:

Fekete – tenger program / The Black Sea Programme

Mediterrán-tenger program / The Mediterranean Sea Programme

Az ENPI-t 2014. január 1-től felváltja az ENI – Európai Szomszédsági

Eszköz, 18.2 milliárd eurós költségvetéssel a 2014-2020 - as időszakban.

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=27348&id_type=1&lang_id=450

ENPI

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/documents/key-facts-programmes/black_sea_fact_sheet_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-cross-border/documents/key-facts-programmes/meda_sea_fact_sheet_en.pdf
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=27348&id_type=1&lang_id=450
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