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Ajánlattételi felhívás Magyarország 2011-2012-re vállalt, EU-n kívüli, fejlődő országok 

számára nyújtandó klímavédelmi előfinanszírozási támogatásainak megvalósításáról szóló 

stratégiai tanulmány elkészítésére  

 

 

I. Ajánlattételi felhívás 

 

A Külügyminisztérium ajánlatot kér Magyarország 2011-2012-re vállalt, EU-n kívüli, fejlődő 

országok számára nyújtandó klímavédelmi előfinanszírozási támogatásainak bilaterális, 

nemzetközi fejlesztési együttműködési projektek keretében történő megvalósításáról szóló 

stratégiai tanulmány elkészítésére, 5 millió HUF értékben.  

 

Az ajánlattételi felhívás célja a stratégiai megvalósítási tanulmány megírására 

legalkalmasabb szervezet kiválasztása.  

 

A jelen felhívás keretében kérjük a pályázó szervezeteket, hogy amennyiben a II. pontban 

részletezett szakmai tartalmú és célú tanulmány (Fejlesztési célú klímavédelmi projektek 

megtervezése Ukrajnában (Kárpátalján) és Vietnámban) elkészítésére ajánlatot kívánnak tenni, 

legkésőbb 2011. december 2-ig szíveskedjenek postai és elektronikus úton eljuttatni a 

Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius Segítségnyújtási 

Főosztálya (1027 Budapest, Bem rkp. 47.,  tel.: 458-1231, e-mail: nefefo@mfa.gov.hu) számára 

az elbírálási szempontoknak megfelelő adatokat, az alábbiak szerint: 

 

- referenciamunkák bemutatása,  

- a tanulmány kidolgozásában részt vevő legfontosabb szakértők önéletrajza,  

- a bevonható hazai kapacitásokra vonatkozó elképzelések, 

- a partnerországbeli, a tervezés és megvalósítás során felhasználható kapcsolatrendszer 

bemutatása, 

- a tanulmány elkészítésére vállalt határidő megjelölése, 

- vállalási/ajánlati díj (a költségcsoportok részletezésével), 

- az ajánlattevő azonosító adatai (név/cégnév, székhely/cím, telefon- és telefaxszám, 

elektronikus elérhetőség; több elérhetőség esetén annak megjelölése, hogy az értesítéséket 

melyik elérhetőségre kéri),  

- az ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele),  

- az ajánlattevő képviselőjének és kapcsolattartójának neve, valamint 

- harminc napnál nem régebbi cégkivonat vagy igazolás a bírósági nyilvántartásba 

vételről. 

 

A Külügyminisztérium a fenti kritériumrendszer alapján, az összességében legkedvezőbb 

feltételeket nyújtó ajánlattevővel kíván szerződést kötni a klímavédelmi stratégiai 

tanulmány elkészítésére. 

 

II. A stratégiai tanulmány elkészítésének célja, tartalma és szakmai háttere 

 

A fejlett országok 2009 decemberében, a koppenhágai konferencia lezárásaként elfogadott 

Koppenhágai Egyezséggel a 2010-2012 közötti időszakra elkötelezték magukat a fejlődő országok 

klímavédelmi tevékenységének támogatását célzó ún. klímavédelmi előfinanszírozási források 30 

milliárd USD összegben történő közös biztosítására, amelyet kiegyensúlyozottan osztanak meg az 

adaptációs és mitigációs intézkedések között. A vállalás az Éghajlatváltozási Keretegyezmény 

Részes Feleinek 16. éves konferenciáján 2010 decemberében, a mexikói Cancúnban határozat 

formájában került megerősítésre. Az Európai Unió állam- és kormányfői a 30 milliárd USD 
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összegből évi 2,4 milliárd EUR, azaz a 2010-2012 közötti három évre összesen 7,2 milliárd EUR 

részesedést vállaltak. 

 

Magyarország az EU együttes felajánlásához az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek 

értékesítéséből várható hazai költségvetési bevételből 2011-ben 2 millió EUR-val, 2012-ben 3 

millió EUR-val járul hozzá. A támogatás megvalósításának gyakorlati koordinálását a 

Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius Segítségnyújtási 

Főosztálya látja el.  

 

A klímavédelmi előfinanszírozási támogatások megvalósításáról szóló stratégiai tanulmánynak 

a partnerország igényeinek megfelelően, a helyi jogszabályi környezet ismeretében és a hazai 

végrehajtó kapacitások figyelembe vételével kell keretet adnia és javaslatokat tartalmaznia a 

Magyarország 2011-2012-re vállalt klímavédelmi előfinanszírozási támogatásai bilaterális 

nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében történő megvalósításának struktúrájára, 

ütemezésére, a támogatási összegek vonatkozó megosztására és a főbb projekttevékenységek 

tartalmára vonatkozóan.   

 

A megjelölt kérdéseken belül a javaslatoknak ki kell térniük a szükséges technológiák 

alkalmazására, az egyes technológiák terén meglévő magyar tapasztalatok, kapacitások 

bemutatására, a megvalósításban részt vevő hazai és helyi partnerek azonosítására; a javasolt 

projektek költségeinek teljes körű, részletes bontásban történő bemutatására.  

 

II.1 Stratégiai célok a majdani megvalósítás során 

 

Célunk, hogy hazánk klímavédelmi előfinanszírozási támogatásai illeszkedjenek a magyar 

külpolitika és nemzetközi fejlesztési együttműködési politika átfogó prioritásaihoz, továbbá 

az éghajlatváltozási politikához kapcsolódó megfontolásokhoz. Az adott partnerországok 

fejlesztési igényeinek figyelembe vételével a támogatásoknak hozzájárulást kell jelenteniük a 

partnerországok éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodása (adaptáció), illetve az 

éghajlatváltozás mértékének mérséklése (mitigáció) érdekében hozott intézkedéseihez.  

 

A klímavédelmi előfinanszírozási támogatások megvalósítása lehetőséget teremt nagyobb 

infrastrukturális jellegű fejlesztési projektek lebonyolítására és a 2012 utáni időszak klímavédelmi 

beruházásainak előkészítésére is. Ezért a projektek megtervezésénél a bővíthetőséget is célszerű 

szem előtt tartani. A megvalósításban lehetőséget kívánunk biztosítani a nemzetközi fejlesztési 

együttműködési tevékenységben gyakorlott, megfelelő felkészültséggel és helyismerettel 

rendelkező hazai vállalatok és civil szervezetek számára.  

 

II.2 A klímavédelmi projektek tervezett célországai 

 

Ukrajna (Kárpátalja) 

Vietnám 

 

(Megjegyzés: stratégiai céljaink megvalósulását figyelembe véve, megfelelő szakmai 

szempontokkal alátámasztva, a stratégiai tanulmány tartalmazhat megfontolásra szánt 

projektjavaslatot a fentieken túl Afrika szub-szaharai régiójának országai vonatkozásában is.) 

 

II.3 A megvalósítás tervezett pénzügyi kerete 

 

2011: 560 millió HUF (2 millió EUR) 

2012: 806 millió HUF (3 millió EUR) 

 



3 

 

II.4 A támogatható tevékenységek köre 

 

Az adaptációs tevékenységek lehetséges fő irányai:  

- a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz szükséges szakismeretek átadása; 

- az adaptációs stratégiáknak és akcióterveknek (National Adaptation Programs of Action, 

NAPA) a partnerországok nemzeti gazdaságfejlesztési és költségvetési tervezési 

rendszerébe való integrálását szolgáló kapacitásépítés, valamint a végrehajtást elősegítő 

szaktudás-átadás; 

- az adaptációs akciótervekben és szektorális stratégiákban azonosított prioritások nyomán 

korai adaptációs beruházások megvalósításának támogatása; 

- a természeti katasztrófákra való felkészüléssel és reagáló képességek kialakításával járó 

kockázatkezeléshez, kockázatcsökkentéshez (disaster risk reduction, DRR) kapcsolódó 

támogatások.  

 

A mitigációs tevékenységek lehetséges fő irányai:  

- alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági fejlődési modellekre (Low Emissions 

Development Stategies, LEDS) való áttéréshez szükséges kapacitásépítés; 

- hazai széndioxidkibocsátás-csökkentési és -mérséklési intézkedések nyomon követését, 

jelentéstételét és ellenőrzését szolgáló mechanizmusok (Measure, Reporting and 

Verification, MRV) kialakításához nyújtott kapacitásépítés; 

- emisszió-kereskedelmi rendszerekben való részvételre történő felkészüléshez szükséges 

kapacitásépítés,  

- az erdőirtásból származó negatív következmények csökkentésére irányuló 

mechanizmushoz (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, 

REDD) kapcsolódó kapacitásépítés; 

- a klímaváltozás fenntartható vízgazdálkodásra gyakorolt hatásainak kezelésével 

kapcsolatos támogatás, kapacitásépítés. 

 

Ezen szempontok figyelembevételével, valamint a partnerország igényeinek előzetes felmérése 

nyomán Ukrajna (Kárpátalja) esetében az alábbi lehetséges tematikus támogatási területek 

körét kívánjuk a klímavédelmi előfinanszírozási stratégia részeként megjelölni:  

 

- energiafelhasználás javítása épületek energiahatékonyságának növelésével (iskolák, 

oktatási intézmények nyílászáró-cseréinek támogatásával), 

- fenntartható vízgazdálkodás, az öntöző- és vízelvezető csatornahálózat korszerűsítése, 

- árvízvédelmi rendszer, vízügyi létesítmények kiépítése, 

- erdőtelepítés, alacsony termelékenységű és eróziónak kitett földterületek fásítása. 

 

A lehetséges tematikus támogatási területek köre Vietnám esetében:  

- árvízvédelem, a gátrendszer erősítése, 

- fenntartható vízgazdálkodás, a vízellátás javítása, az öntözőrendszerek korszerűsítése, 

- fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok kialakítása: pilot-farmrendszer létrehozása 

fenntartható, alacsony energiaigényű, és vegyszermentes gazdálkodási rendszer 

megteremtése érdekében, 

- vietnámi kutatóintézetek klímaváltozási kutatásokkal, előrejelzésekkel kapcsolatos 

kapacitásainak fejlesztése, 

- stratégia kidolgozása a sós-mocsaras területek, parti térségek rehabilitációjára, 

- helyzetfelmérés és kutatás a klímaváltozás hatásait illetően a vízi biodiverzitás és 

halállomány változatosságáról, a fajok összetételéről, és a haltenyésztési készlettervezésre 

vonatkozóan.  


