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Kedvezményezett országok



Fontos tudnivalók

I.
Kedvezményezett országok (IPA):

 Horvátország (kifutó pályázatok 2016-ig)

 Szerbia

 Montenegró

 Bosznia-Hercegovina

 Macedónia

 Koszovó

 Albánia

 Törökország

Program teljes költségvetése 2014-2020 között: 11,7 MRD EUR



Miért érdemes előcsatlakozási forrásokból 

(IPA) finanszírozott pályázatokon indulni?

 EU konform és transzparens közbeszerzési eljárást kell lefolytatni (ugyanolyan 
eljárási szabályokkal mind a „donor” országokban).

 A transzparenciát a nemzeti hatóságok mellett, az országba akkreditált EU
Delegáció (EUDEL) garantálja. Egyes országban a decentralizáció vagy részleges
decentralizáció részeként külön kifizető-szerződtető ügynökséget is létrehoztak
(CFCA, CFCU, CFCD).

 A kedvezményezetten kívül, az un. „EU-28”-i körből származó is cégek
pályázhatnak túlnyomó többségénél (kisebb mikró projektek esetén, ettől
eltekinthetnek).

 A pályáztatás folyamatot folyamatos monitoring kíséri. Vélt szabálytalanság esetén
biztosítva van a többszintű fellebbezés lehetősége (EUDEL, kifizető-szerződtető
ügynökség, nemzeti hatóság, EU COM, stb.)
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II.

 Az országok többségében (Horvátország kivételével, mely 2015 év végéig

jogosult IPA pénzeket felhasználni) centralizált rendszer van érvényben,

ami azt jelenti hogy a pályáztatás nagy részét az EUDEL végzi.

 Ez garantál(hatja) a (nagyobb) transzparenciát, főleg olyan országban

ahol a korrupció és hatóságok kapacitáshiánya miatt garantált az alapok

megfelelő kezelése.

 Garantáltabb a fizetés ütemezése is, ugyanis biztos anyagi háttér áll

rendelkezésre.

 Egyes beruházások mögé további EU-s eredetű finanszírozási forrást

lehet hozzárendelni (EBRD, EIB, stb.)
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III.
 A teljes sikerhez találjunk helyi vagy a régióban jártas partnert

(tanácsadó, pályázatíró cég).

 Ha nagyobb ügyletről van szó, érdemes projekt finanszírozás utána

nézni, akár a fogadó országban, akár más EU-s pénzintézetnél is.

 Nagyobb értékű berendezések szállításánál, exportbiztosítás kötése

javasolt.

Indok: bürokratikus okok miatt késhetnek a kifizetések!

 Időbeliség fontossága:

 Már kiírt pályázat esetén korlátozott az információadási

hajlandóság! Tájékozódjunk időben!



 Környezetvédelmi ipari beruházások

 Kisebb infrastrukturális beruházások pl.

 Önkormányzati kommunális beruházások

 Kisebb útépítések

 IT Beszerzések

 hardver, szoftver, hálózat

 Egyéb irodai infrastruktúra

 Technikai segítségnyújtási projektek (néhány magyar cégnek már

van tapasztalata a régióban).

 Közvetve: turizmus, konferenciaturizmus

Szektorális lehetőségek



Többirányú információforrás keresése –

kulcs a sikerhez

Több forrásból érdemes érdeklődni egy-egy adott pályázat kapcsán, mint pl.:

Helyi EUDEL és/vagy EUROPEAID tender adatbázisa 
(https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en)

Három típusi kiírás lehet cégek számára:

 Works

 Services

 Supplies

Az IPA alapokért  felhasználásért felelős nemzeti hatóság (pl.  kifizető 
szerződtető ügynökség)

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en


EUROPAID

adatbázis

 OPEN



EUROPAID

adatbázis

FORECAST



Köszönöm a figyelmüket!


