ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ
A NYUGAT-BALKÁNI ZÖLD KÖZPONT NONPROFIT KFT.
ÁLTAL MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ,
A NYUGAT-BALKÁNI RÉGIÓBAN MEGVALÓSULÓ
KLÍMAVÉDELMI BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

TÁMOGATÁSI KONCEPCIÓJÁRÓL

A nemzetközi klímafinanszírozásban történő szerepvállalás Magyarország hosszú távú
befektetése, amely a hazai üzleti szektor külpiaci érvényesülésének elősegítéséhez is
hozzájárulhat.

A

magyar

gazdasági

szereplők

két-

és

többoldalú

klímavédelmi

tevékenységekben való részvételét támogatandó, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
által létrehozott Nyugat Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. 2020 első hónapjaiban támogatási
koncepciót tesz közzé.
A Központ tevékenységének célja, hogy hozzájáruljon a nyugat-balkáni régió országainak
(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó1, Montenegró és Szerbia)
klímavédelmi törekvéseihez, különösen a Párizsi Megállapodásban tett Nemzetileg
Meghatározott Hozzájárulásaik (NDC) alapján. A célországok hatóságaival és a régióban
érdekelt nemzetközi fejlesztési partnerekkel folytatott konzultáció eredményei szerint ugyanis
a megfelelően előkészített, finanszírozásra és megvalósításra alkalmas projektekből a NyugatBalkánon hiány mutatkozik. A Nyugat Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. támogatási
koncepciójára magyarországi székhelyű jogi személyek jelentkezését várja.
A Központ a régióban megvalósuló, a célországok klímavédelmi törekvéseihez
(adaptációs, mitigációs, vagy ezek keresztmetszete) hozzájáruló beruházásokat
előkészítő (pl.: megvalósíthatósági tanulmány, fenntarthatósági tanulmány stb.), és
ezáltal a magyar gazdasági szereplők külpiacokra jutását elősegítő, illetve helyi
kapacitásokat fejlesztő (pl. oktatás, képzés) tevékenységek támogatását célozza.
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Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244
(1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról
szóló véleményével.
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A támogatási koncepció sarokpontjai várhatóan az alábbiak lesznek:
•

Támogatási koncepció tervezett kiírása: 2020. január vége.

•

Támogatási kérelem benyújtási határideje: 2020. február vége.

•

A rendelkezésre álló támogatási keret 400.000.000 Ft.

•

A minimálisan igényelhető támogatási összeg: várhatóan 15.000.000 Ft.

•

A maximálisan igényelhető támogatási összeg: várhatóan 50.000.000 Ft.

•

Egy szervezet egy kérelem benyújtására jogosult. A kérelmező számára kötelezően
előírt minimum önerő a projekt összes költségének legalább 15%-a.

A támogatási kérelemnek be kell mutatnia a javasolt projekt részletes leírását és költségtervét,
hozzájárulását a helyi klímavédelmi törekvésekhez, kapcsolódását a helyi és magyar
kormányzati programokhoz, stratégiákhoz. A támogatási kérelem kötelező melléklete a
projekt helye szerint illetékes nemzeti hatóság, befogadó szervezet által kiállított
befogadó, támogató nyilatkozat (a nyilatkozat benyújtásának határideje: legkésőbb
2020. március vége).
A támogatási koncepció kiírása és lebonyolítása az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően történik.
Pozitív elbírálás esetén a felek támogatói okiratban rögzítik a támogatás folyósításának,
felhasználásának és ellenőrzésének pontos részleteit.
Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.
fenntartja a jogot a tájékoztatásban szereplő tartalom módosítására.

Budapest, 2020. január 10.

Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.
E-mail: wbgc@wbgc.hu
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