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KIEMELT HÍREK KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS HÍRLEVÉL ARCHÍVUM 

KIEMELT HÍREK 
MEGJELENT MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI DONORPROFILJÁNAK 2021. ÉVI 

KIADÁSA 

2021. szeptember 3. 

2021. szeptember 3-án jelent meg a legújabb, Magyarország nemzetközi fejlesztési tevékenységét bemutató 

kiadvány 2021. évi kiadása, amely a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának 

gondozásában került összeállításra. A kiadvány összefoglalja a fejlesztéspolitikai területet érintő legfontosabb hazai 

eredményeket, fejleményeket, adatokat és statisztikákat, valamint képet fest a magyar Kormány ezirányú 

tevékenységeiről, célkitűzéseiről.  

A 2021. évi kiadásban egyebek között kiemelésre kerül, hogy 

Magyarország a 2020-as évben több mint 416 millió dollárt (128,42 milliárd 

forintot) fordított hivatalos fejlesztési támogatásra (Official Development 

Assistance, ODA), amelynek bruttó nemzeti jövedelemhez mért aránya 

(ODA/GNI) 0,09%-ról megközelítőleg 0,27%-ra emelkedett a 2010-es 

évhez képest. Kiemelendő, hogy ezen eredménnyel hazánk elérte és 

meghaladta a magyar Kormány által elfogadott, a 2020-2025 közötti 

időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiában 

(NEFE2025) kitűzött, 2025-ig teljesítendő 0,25%-os ODA/GNI célkitűzést. 

A támogatások mértéke 2020-ban megközelítőleg 34%-kal emelkedett a 

2019-es évhez viszonyítva, amely EU-27 viszonylatban is kimagasló 

eredmény, ugyanis Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) 

Fejlesztéstámogatási Bizottságának (Development Assistance 

Committee, DAC) 2021. április 13-i közleménye szerint Magyarország érte 

el – Málta után – a legnagyobb éves szintű növekedést. A NEFE2025-tel 

összhangban, a földrajzilag lehatárolható magyar fejlesztési 

támogatások 2020-ban a legnagyobb arányban a Nyugat-Balkánra, a Közel-Keletre, Kelet-Európába és Afrikába 

áramlottak. Kiemelendő, hogy hazánk 2021 júniusáig közel 21,18 milliárd forint (68,58 millió dollár) támogatást nyújtott 

világszerte a COVID-19 elleni fellépés elősegítése érdekében bilaterális fejlesztési programok, egészségügyi 

eszközadományok, valamint multilaterális hozzájárulások révén. 
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A 2021. évi kiadvány 2021. júniusi előzetes adatok alapján készült, amelyek felülvizsgálat után növekedtek. A 2020. évi 

végleges adatok előreláthatóan 2021 decemberében állnak a rendelkezésünkre, miután hitelesíti azokat az OECD 

Fejlesztéstámogatási Bizottsága (Development Assistance Committee, DAC). 

Az angol nyelvű kiadvány a képre kattintva érhető el.   

*** 

MAGYARORSZÁG A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM ÉS A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGEK VÉDELME 

IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGE JEGYÉBEN PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSSAL TÁMOGATJA A UNITAD 

TEVÉKENYSÉGÉT 

2021.szeptember 27. 

Magyarország kül- és biztonságpolitikai célkitűzéseivel, valamint földrajzi prioritásaival 

összhangban 18 200 000 forint értékben nyújt támogatást az ISIL terrorszervezet által 

elkövetett bűncselekmények felderítésére létrehozott nemzetközi nyomozócsoport 

(UNITAD) munkájának támogatása érdekében. 

A magyar támogatás az ISIL által a keresztény közösségek ellen elkövetett 

bűncselekmények felderítésére irányuló tevékenységhez járul hozzá, amely magában 

foglalja az Irakban található keresztény kulturális örökség 2014 és 2017 közötti 

megsemmisítésének vizsgálatát is. Mindezek mellett Magyarország elkötelezettsége segíti 

a UNITAD-ot abban, hogy folytassa munkáját az igazságosság és elszámoltathatóság 

érdekében az iraki közösség számára. 

A 2018-ban létrehozott UNITAD elsődleges célja a háborús és emberiesség elleni (ideértve 

a keresztény közösségek ellen elkövetett) bűncselekményeknek és a népírtásnak minősülő esetek kapcsán 

nyomozásra, a tanú- és áldozatvédelemre, a szexuális és nemi alapú erőszak elleni küzdelemre, a terrorizmushoz 

köthető pénzügyi tranzakciók nyomon követésére, kapacitásépítésre, valamint tömegsírok feltárására terjed ki. A 

UNITAD munkáját kizárólag Irak területén végzi, szoros együttműködésben az iraki kormánnyal. 

*** 

A KÜLÜGYEK TANÁCSA NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI FORMÁCIÓJÁNAK ÜLÉSE AZ AFGANISZTÁNI 

HELYZET KAPCSÁN 

2021.október 11. 

Az afganisztáni helyzet közelmúltbeli eszkalációját, valamint a 2021. augusztus 15-i kabuli tálib hatalomátvételt 

követően az ország fejlesztési és humanitárius megsegítése, továbbá e két terület szoros koordinációja (fejlesztési-

humanitárius nexus) az Európai Unió napirendjének élén szerepel. Ennek jegyében a Külügyek Tanácsa nemzetközi 

fejlesztési formációja 2021. október 11-én tekintette át Afganisztán helyzetét és vitatta meg az országnak nyújtott 

humanitárius és fejlesztési támogatások jövőbeli irányait. Magyarországot dr. Stelbaczky Tibor nagykövet képviselte. 

Az ülés alkalmával Josep Borrell külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az afganisztáni helyzetet bemutatva kiemelte, 

hogy a humanitárius segítségnyújtás önmagában nem elegendő, gyors válaszlépések kidolgozására van szükség az 

alapvető ellátási rendszerek működtetésének támogatása érdekében. Megfelelő egyensúlyra van szükség, 

válaszolva az azonnali szükségletekre és elkerülve az ország teljes összeomlását, a tálib rezsim elismerése nélkül. 

A tagállamok között egyetértés mutatkozott a tekintetben, hogy az országnak biztosított támogatást a humanitárius 

segítségnyújtáson túl ki kell terjeszteni (humanitárius+) az alapvető ellátási rendszerek (egészségügy, élelmezés, 

oktatás) működtetésére is a szociális biztonsági rendszer összeomlásának megakadályozása érdekében. A tálib rezsim 

legitimációjának elkerülése céljából az uniós segítségnyújtást nemzetközi szervezetek és nem kormányzati szervezetek 

(NGO-k) bevonásával közvetlenül az afgán embereket segítve kell megvalósítani. A fejlesztési miniszterek 

egyetértettek továbbá abban, hogy a klasszikus fejlesztési támogatások folyósítása csak abban az esetben 

folytatható, ha a Talibán teljesíti az EU által meghatározott feltételeket. A jelenlegi helyzetre tekintettel szoros 

nemzetközi együttműködésre van szükség a multilaterális partnerekkel, kiemelten az ENSZ ügynökségeivel az egységes 

Team Europe megközelítést szem előtt tartva. A tagállamok hangsúlyozták továbbá, hogy az Afganisztánnal 

szomszédos, nagyszámú menekültet befogadó országok támogatása a térség és Európa biztonsága szempontjából 

is kiemelt fontosságú. 

Magyarország részéről osztottuk az Afganisztánnal kapcsolatos aggályokat, és egyetértünk az afgán emberek 

megsegítését középpontba állító uniós megközelítéssel. Átfogó és koordinált fellépésre van szükség a Team Europe 
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szellemiségében, felhasználva a humanitárius-fejlesztési-béke nexus által biztosított eszközöket. A párbeszéd és a 

szoros együttműködés elengedhetetlen nem csupán az Európai Unió tagállamai között, hanem a többi nemzetközi 

szereplővel is, mint az ENSZ, a NATO, az Amerikai Egyesült Államok, illetve olyan regionális szereplőkkel, mint India vagy 

Japán. Aktív együttműködésre van szükség mindezek mellett az afgán menekülteket befogadó szomszédos 

országokkal is, a migrációs hullámok megállítása érdekében. 

*** 

SZAKMAI NAP A KÖZVETLEN UNIÓS PROGRAMOK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI KAPCSÁN 

2021.október 14. 

A magyar gazdasági szereplők és nem kormányzati szervezetek 

(NGO-k) európai uniós érdekképviseletének erősítése céljából 

2021. október 14-én – a Miniszterelnökség szervezésében – 

„Közvetlen Uniós Programok 2021-2027” címmel szakmai nap 

került megrendezésre. Az esemény célja a hazai központi 

koordináció bemutatása mellett a 2021-2027 közötti pénzügyi 

ciklus közvetlen uniós programjainak (Digitális Európa, CEF 

Digitális Gazdaság, Európai Védelmi Alap, LIFE, Horizon Europe, 

Európai Űrprogram, Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 

Együttműködési Eszköz, EU4Health, Kreatív Európa) ismertetése 

volt.  

A gyarapodó uniós és hazai fejlesztési források egyre inkább 

igénylik a források összehangolását, így a közvetlen uniós 

irányítású programok is az érdeklődés fókuszába kerülnek. 

Annak érdekében, hogy Magyarország minél hatékonyabban 

és szélesebb körben férjen hozzá ezekhez a közvetlen uniós forrásokhoz a 2021-2027-es uniós fejlesztési időszakban, a 

Kormány létrehozta a közvetlen uniós forráskoordinációt.  

A KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya felelősségi körébe tartozó Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 

Együttműködési Eszköz (NDICI-GE) vonatkozásában Nagy Zita főosztályvezető-helyettes rövid elődás keretében 

ismertette a programot és annak végrehajtását, valamint bemutatta a magyar bekapcsolódási pontokat, illetve a 

pályázati lehetőségeket. 

A 2021. júniusban létrehozott, 79,5 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező eszköz kedvezményezettjei nem az uniós 

tagállamok, hanem a fejlődő partnerországok. Fontos célja a migráció kiváltó okainak kezelése, így a szegénység 

felszámolásához, a fenntartható fejlődés elősegítéséhez, valamint a konfliktusmegelőzéshez, a békeépítéshez és a 

válságokra való felkészüléshez is támogatást nyújt. Az eszközön keresztül támogatható tevékenységek körébe 

tartoznak többek között az infrastrukturális beruházások, a segélyszállítmányok, tanulmányok készítése, a technológia- 

és tudástranszfer, valamint a tanácsadás. 

*** 

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK 

MAGYARORSZÁG KIBERBIZTONSÁGI FEJLESZTÉST HAJT VÉGRE AZ UGANDAI 

KÖZTÁRSASÁGBAN 

2021.október 27. 

A KKM 2019 óta egy átfogó nemzetközi gazdaságfejlesztési programot hajt végre az Ugandai Köztársaságban a 

kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, illetve a helyi lakosság megsegítése érdekében. A program utolsó fázisának 

részeként kezdetét vette a Carinex Kft. végrehajtásában egy komplex kiberbiztonsági projekt megvalósítása, 

amelynek célja az ugandai pénzügyi szektor kibervédelmi kapacitásainak fejlesztése, különös tekintettel a 

mobilfizetési rendszerek biztonságára. A 2022 decemberéig megvalósuló projekt egyrészt a KKM támogatásával 2020-

ban átadásra került Malware és Igazságügyi Elemző Laboratórium továbbfejlesztésére, másrészt új kapacitások 

létrehozására is fókuszál. Ennek megfelelően a projekt keretében kialakításra kerül egy folyamatos felügyeletet 

biztosító biztonsági műveleti központ és egy, a bizonyítékok helyszíni összegyűjtésére alkalmas vészhelyzeti reagáló 

csoport. Létrejön továbbá egy átfogó oktatási bázis a kialakított rendszerek hosszútávú fenntarthatósága érdekében. 

*** 

Forrás: Miniszterelnökség 
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MOBIL EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT ÁTADÁSA UGANDÁBAN AZ EGÉSZSÉGÜGYI 

VILÁGSZERVEZET KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

2021.október 23. 

Az Ugandában végregajtásra kerülő komplex gazdaságfejlesztési 

program keretében 2021. október 23-án átadásra kerültek a KKM által 

az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kampalai képviseletének 

felajánlott, innovatív mobil orvosi konténerek. A kelet-ugandai Soroti 

városában felállított egységek gyártásáért és szállításáért a Continest 

Technologies Zrt. felelt. A mobil egészségügyi ellátóközpont – amelyet a 

helyszínen dr. Yonas Tegegn, a WHO ugandai képviselője vett át – az 

ország bármely pontján rugalmasan felállítható, lehetővé téve az 

Ugandában tartózkodó menekültek és helyi közösségek egészségügyi 

ellátását. Az oltási és járványügyi feladatok elvégzésére is alkalmas 

konténerek révén Magyarország közvetlenül járult hozzá az Ugandai 

Köztársaság egészséügyi kapacitásainak fejlesztéséhez. 

*** 

MAGYAR SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNY AZ ECUADORI GYERMEKEK ÉS A VENEZUELAI MENEKÜLTEK 

VÉDELMÉÉRT  

2021. szeptember 28.  

2021. szeptember 28-án ünnepélyes keretek között került átadásra a hazánk 

által felajánlott 20 ezer adag Boostrix oltóanyag az Ecuadori Köztársaság 

számára. Az ecuadori fél nagyrabecsülését fejezte ki az adományért, 

amelynek köszönhetően lehetőség nyílt a koronavírus-járvány 

következtében elmaradt diftéria-pertusszisz-tetanusz elleni gyermekoltások 

pótlására. Az átadón az ecuadori fél a magyar nép szolidaritását és az 

egyre erősödő kétoldalú kapcsolatainkat méltatta.  

Magyarország szintén hozzájárult a latin-amerikai ország koronavírus-

járvány elleni küzdeleméhez, védőmaszkok adományozása révén. 2021. 

október 18-án 100 ezer darab FFP2 típusú maszk került átadásra Ecuador 

számára, amiért az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) megbízott 

képviselője, valamint ecuadori állami vezetők is hálájukat fejezték ki. A 2021. júniusi Venezuela-donorkonferencián 

felajánlott maszkadomány Ecuador északi és déli tartományaiban tartózkodó venéz menekültek egészségügyi 

védelméhez járul majd hozzá. 

*** 

EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS VIETNÁM SZÁMÁRA  

2021. szeptember 21.  

Magyarország egy újabb egészségügyi adomány felajánlásával járult hozzá az ázsiai kontinens országainak 

koronavírus-járvány elleni küzdelméhez. 2021 szeptemberében 100 ezer darab COVID-19 vírusfertőzés kimutatásra 

alkalmas antigén gyorsteszt került átadásra a Vietnámi Szocialista Köztársaság számára. A délkelet-ázsiai ország a 

koronavírus-járvány tekintetében a régió egyik legsúlyosabban érintett országa, ahol a helyi egészségügyi 

intézmények túlterheltsége miatt a magyar egészségügyi adomány hatékony segítséget jelentett. 

*** 

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK ADOMÁNYOZÁSA A CSÍKSZEREDAI MEGYEI SÜRGŐSSÉGI 

KÓRHÁZ SZÁMÁRA 

2021. október 8.  

Forrás: Continest Technologies Zrt. 

Forrás: Ecuadori Köztársaság külügyminisztériuma 



2021. október 8-án öt darab lélegeztetőgép és ezer doboz Favipiravir gyógyszer került átadásra adomány formájában 

a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház számára. Romániában a járványhelyzet 2021 októberében tetőzött, így a 

magyar adomány kiemelt jelentőséggel bír a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. Amióta keleti szomszédunknál 

is megjelent a vírus, még soha nem szorultak annyian intenzív terápiás ellátásra, mint októberben. Konrád Judit, a 

csíkszeredai kórház igazgatója az átadón elmondta „amikor a legnehezebb helyzetben vagyunk, akkor érkezik mindig 

a magyar kormánytól a segítség.”  

Az adomány a külhoni magyarok védelmén túl, a szomszédos országok támogatásán keresztül Magyarország 

járványügyi védekezését is szolgálja. 

*** 

MAGYAR VAKCINAADOMÁNYOK A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MEGFÉKEZÉSE ÉRDEKÉBEN 

2021. november 4.  

A világjárvány kitörése óta hazánk a lehetőségeihez és a 

rendelkezésre álló kapacitásainak fényében a világ számos 

országának nyújtott egészségügyi segítséget, többek között 

vakcinák felajánlása révén. Magyarország a 2021. év folyamán 

mindezidáig összesen 612 200 adag koronavírus elleni oltóanyagot 

adományozott fejlődő országok számára, köztük Vietnám, a Zöld-

foki Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és 

Montenegró részére. Ezen adományok részét képezik továbbá 

Bosznia-Hercegovinában az Európai Unió által vezetett misszióban 

(EUFOR) és Koszovóban a NATO parancsnoksága alatt működő 

nemzetközi békefenntartó haderőben (KFOR) szolgálatot teljesítő 

civilek számára biztosított oltóanyagok is. A felajánlás példaértékű, 

hiszen az adománynak köszönhetően a békefenntartó műveletek 

a világjárvány alatt is akadálymentesen folytatódhatnak. 

Az oltóanyag-adományok a támogatott ország egészségügyi 

védelmén túl egyben hozzájárulnak az új vírusvariánsok kialakulásának megelőzéséhez, ezzel elősegítve a globális 

egészségügyi biztonság elérését. 

*** 

MAGYAR-AMERIKAI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS UKRAJNÁBAN 

2021. október 7. 

A magyar-amerikai együttműködésben megvalósuló egészségügyi fejlesztési projekt célja, hogy támogatást nyújtson 

a koronavírus okozta járványügyi helyzet hatékony kezeléséhez Ukrajnában. A projekt keretében három ukrajnai 

intézmény oxigén-ellátottsági kapacitásainak fejlesztése valósul meg az intézmények egészségügyi infrastruktúrájának 

és eszközrendszerének állapotjavításával, illetve az egészségügyi személyzet képzésével. Az együttműködés jelentős 

mértékben hozzájárul a koronavírus-járvány által súlyosan leterhelt helyi egészségügyi infrastruktúra megerősítéséhez, 

illetve fejlesztéséhez. A fejlesztési projekt ezen felül hosszútávon biztosítja a helyi lakosok megfelelő színvonalú 

egészségvédelmét, különös tekintettel egy esetleges újabb járványhullám esetén. 

*** 

A FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA TOPOLOVACI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYREÁLLÍTÁSA 

2021. július 28. 

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium 



Horvátországban a KKM támogatásával épül újjá a 

Topolovaci Általános Iskola, amely a 2020 végén 

kezdődött közép-horvátországi földrengéssorozat 

következtében rongálódott meg. A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület felújítási projektjének 

keretében az intézmény szerkezeti megerősítése, 

felújítása, valamint felszerelése valósul meg. A 

segítségnyújtásnak köszönhetően hátrányos helyzetű, 

illetve speciális igényű gyermekek számára válnak 

elérhetővé a megfelelő oktatáshoz szükséges 

körülmények. A helyreállítási munkálatok 

eredményeként a helyi diákok és pedagógusok egy 

biztonságosabb, szerkezetileg megerősített épületbe 

térhetnek vissza. 

*** 

HÁROMOLDALÚ FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS EGYIPTOMMAL  

2021. október 11.  

Sameh Shoukry egyiptomi külügyminiszter 2021. október 

11-12. között Budapestre látogatott, amely során 

háromoldalú fejlesztési együttműködési 

szándéknyilatkozatot írt alá Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszterrel. A megállapodás többek között 

keretet ad egy jelenleg kidolgozás alatt álló, 

szubszaharai Afrikában megvalósítandó egészségügyi 

fejlesztési projektnek. A projekt célja – a 

kedvezményezett ország szükségleteinek és igényeinek 

megfelelően – egy helyi egészségügyi intézmény 

kapacitásainak fejlesztése magyar szaktudás bevonása 

révén. Sherif M. Issa afrikai ügyekért felelős 

külügyminiszter-helyettes egy későbbi kairói magyar-

egyiptomi találkozó során üdvözölte a háromoldalú 

szándéknyilatkozat megkötését, hiszen Egyiptom 

elsőként Magyarországgal kötött ilyen jellegű 

együttműködési megállapodást. Kiemelendő, hogy a 

megállapodás regionális célkitűzései illeszkednek 

mindkét ország fejlesztéspolitikai prioritásaihoz.  

*** 
 

 

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS 

SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER TÁRSELNÖKI FELADATOKAT LÁTOTT EL 

AZ ÖTÖDIK, LEGKEVÉSBÉ FEJLETT ORSZÁGOKKAL FOGLALKOZÓ ENSZ-KONFERENCIÁT 

ELŐKÉSZÍTŐ REGIONÁLIS TALÁLKOZÓN 

2021. szeptember 1. 

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 



 

Genfben, 2021. augusztus 30. és szeptember 2. között került 

megrendezésre az ötödik, legkevésbé fejlett országokkal (LDCs) 

foglalkozó ENSZ-konferenciát (Doha, 2022. január 23-27.) előkészítő 

ázsiai és csendes-óceániai regionális találkozó. Magyarország részéről 

az esemény LDC-k piacra jutásával és kereskedelmi kapacitásainak 

fejlesztésével foglalkozó paneljét (2021. szeptember 1.) Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter társelnökölte. 

Beszédében miniszter úr hangsúlyozta a koronavírus-világjárvány LDC-

kre gyakorolt negatív hatását, kiemelve, hogy a kereskedelem 

fejlesztése előtt álló akadályok leküzdése és az elvándorlás 

megelőzése érdekében az LDC-k támogatása fontos célkitűzés, 

amelynek végrehajtásából Magyarország is kiveszi a részét. A 

pandémia és a migráció komoly kihívást és veszélyforrást jelent, 

amelyek egymást erősítik. A világjárvány következtében újabb 

gazdasági nehézségek alakulnak ki, amelyek hozzájárulnak a 

migrációs hullámok növekedéséhez, míg a világjárvány a migrációt 

közegészségügyi fenyegetéssé is teszi. Kiemelte, hogy a kereskedelem helyreállítása, a fejlődő országok gazdaságainak 

újraindítása közös érdekünk.  

A nemzetközi kereskedelem kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdasági növekedés felgyorsításában, a 

munkahelyteremtésben, a szegénység enyhítésében és az inkluzív jövő kialakításában. Az LDC-k számára különösen 

előnyös a nyílt, átlátható, szabályokon alapuló és kiszámítható globális kereskedelem, amelyből kifolyólag 

elengedhetetlen az LDC-kre szabott kapacitásépítési támogatás a globális kereskedelembe való integrációjuk 

elősegítése érdekében. 

*** 

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 
Az Európai Unió a nemzetközi fejlesztési támogatások fejlődő országokban történő biztosítása és végrehajtása 

érdekében pályázati felhívásokat tesz közzé, amelyek jelenleg elsődlegesen az alábbi weboldalakon érhetők el: 

DG DEVCO weboldalán: Calls for Proposals and Tenders; 

F&T Portal (Funding & tender opportunities). 

A közbeszerzési eljárások esetében a TED portál (Tenders Electronic Daily) biztosítja a pályázati lehetőségek 

megismerését. 

*** 

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM 
Kövessék figyelemmel a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály hírlevelét!  

 

A Nemzetközi Fejlesztési Hírlevél összes, eddig megjelent száma elérhető a Nemzetközi Fejlesztés Főosztály honlapján, az 

alábbi linken: 

https://nefe.kormany.hu/hirlevel 

 

A Nemzetközi Fejlesztési Főosztály hírlevelére történő feliratkozás az alábbi e-mail címen keresztül lehetséges: 
nefefo@mfa.gov.hu. 

 

 

Forrás: Szijjártó Péter hivatalos Facebook oldala 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1290000630314&do=publi.welcome&userlanguage=en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://nefe.kormany.hu/hirlevel
mailto:nefefo@mfa.gov.hu

