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Klímaváltozás és a Nyugat-Balkán
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Extrém helyi hatások:

• elhúzódó nyári hőhullámok 

• kiszámíthatatlan csapadékeloszlás

Környezetszennyező, elavult technológiák:

• fosszilis-alapú energiatermelés (60%<)

• fejlesztésre szoruló hulladék-, víz- és 
energiagazdálkodás 

Új lehetőségek:

• új technológiák

• meglévő infrastruktúra átalakítása

• EU-bővítés

• zöld pénzügyi megoldások

• multilaterális bankok vállalásai



Európa 10 legszennyezőbb*
szénerőműve

*legmagasabb kén-dioxid kibocsátásForrás: Health and Environment Alliance



Bőséges fejlesztési források Korlátozott zöld-finanszírozás

Beruházási környezet a
Nyugat-Balkánon

FDI
2016: 4,6 Mrd USD
2017: 5,5 Mrd USD
2018: 7 Mrd USD

ODA
2016: 1,8 Mrd USD
2017: 2,9 Mrd USD

Projekt-
előkészítési 

források
2016: 405 M USD
2017: 55 M USD

Green
Climate Fund
685 M EUR

Global 
Environment

Facility
200 M EUR

WBIF
125 M EUR

Forrás: World Bank Data Center Intézmények regionális portfóliója 2019-ben



A Központ

Magyarország klímavédelemmel foglalkozó nemzetközi fejlesztési ügynöksége

Létrehozás célja:

• Párizsi Klímamegállapodás (2015) teljesítése

• exporttevékenység támogatása

Feladatok:

• magyar tudásexport elősegítése

• bekapcsolódás a nemzetközi értékláncokba

• térség zöldgazdaságának fejlesztése

Hosszú távú célok:

• erős projekt-portfólió

• V4 multidonor alap

Lehetőségek:

• földrajzi közelség

• EU-csatlakozási kilátások

• széleskörű exportfejlesztő 

kapacitás és eszközkészlet 

(Exim, HEPA, MKIK)



A Központ stratégiai céljai

Tematikus célok:

• fenntartható fejlesztési megoldások támogatása

• hatékony irányítási keretek kiépítése

• az éghajlatváltozásra érzékeny 
vezetési rendszerek kialakítása

Intézményi prioritások:

• szektorális és regionális prioritások felállítása a
működési célországok beruházás-igényeire és a hazai 

üzleti szektor kapacitásaira alapozva

• magyar üzleti szektor külpiaci szerepvállalásának 
elősegítése

• intézményi kapacitások folyamatos bővítése a hosszú 
távú célok elérése érdekében



Nyugat-Balkáni Zöld Központ

- támogatások projektelőkészítésre és  

kapacitásfejlesztésre

- portfólió kiépítése 

Multi-Donor Zöld Alap (céldátum: 2021)

projektek generálása és finanszírozása a 

portfólióra építve

Célok

- kibocsátás-csökkentés

- zöld munkahelyek teremtése

- magánszektor beruházásainak 

fellendítése

- regionális éghajlati együttműködés

Távlatok



Támogatási tevékenység

TEVÉKENYSÉG CÉLJA

Mitigáció

éghajlat-változás hatásainak csökkentése (megelőzés)

Adaptáció

éghajlat-változás hatásaihoz való alkalmazkodás



Támogatási felhívás

TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező 

gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, egyesületek

PÉNZÜGYI ADATOK

Keret: 400 M Ft

Minimum igényelhető támogatás: 15 M Ft

Maximum igényelhető támogatás: 50 M Ft

Támogatási intenzitás: 85%

Elérhetőség: www.wbgc.hu

Benyújtási határidő: 2020. március 27. 23:59

http://www.wbgc.hu
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