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A Kormány döntése alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrehozta a Nyugat-Balkáni 

Zöld Központ Nonprofit Kft.-t (Központ) annak érdekében, hogy hozzájáruljon a nyugat-balkáni 

országok éghajlatvédelmi erőfeszítéseihez, az érintett gazdaságok zöld átalakításához oly módon, 

hogy támogatási felhívások útján támogassa a környezetvédelem terén aktív magyarországi 

vállalkozások régióba irányuló sikeres technológia-exportját. 

 

A Nyugat-Balkán egyike a klímaváltozás hatásainak 

nagymértékben kitett régióknak, amely főleg az egyre 

gyakoribbá váló nyári hőhullámok és kiszámíthatatlan 

eloszlású csapadék formájában jelentkezik. Mindez a 

régió országaira jellemző elavult közszolgáltatási 

infrastruktúrával és környezetszennyező technológiák 

alkalmazásával párosulva megalapozza a támogatás 

fontosságát mind a károsanyag-kibocsátás 

csökkentése (mitigáció), mind a klímaváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodás (adaptáció) terén.    

 

A nyugat-balkáni régió országainak hatóságaival és a fejlesztés-finanszírozásban aktív partnerekkel 

folytatott konzultációk eredményei szerint a megfelelően előkészített, finanszírozásra és 

megvalósításra alkalmas projektekből a térségben hiány mutatkozik. A Központ célja, hogy projekt-

előkészítő és kapacitásfejlesztő tevékenységek finanszírozásával támogassa a környezetvédelmi 

technológiák területén aktív olyan hazai vállalkozások térnyerését a nyugat-balkáni régióban, amelyek 

hozzájárulnak a működési célországok klímavédelmi törekvéseinek, a Párizsi Megállapodásban vállalt 

nemzetileg meghatározott hozzájárulásoknak az eléréséhez. 

 

Támogatható tevékenységek 
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  Támogatható szektorok 

 

A vissza nem térítendő támogatási források 

hozzáférési és felhasználási feltételeiről a Központ 

támogatási felhívást tesz közzé. A Központ 

támogatási stratégiájának kiemelt eleme, hogy a 

támogatott projektek érdemben hozzájáruljanak a 

klímavédelmi törekvésekhez, műszaki, környezeti és 

pénzügyi szempontból fenntarthatóak legyenek, 

továbbá valós, meglévő helyi igényekre, 

lehetőségekre épüljenek és reálisan megvalósítható 

elképzeléseket készítsenek elő. A Központ a 

felhívásokra olyan magyar jogi személyek 

jelentkezését várja, amelyek rendelkeznek a projekt 

végrehajtásához szükséges szaktudással és 

tapasztalattal, valamint a szükséges kapacitásokkal 

a külpiaci tevékenység lebonyolításához is.  

 

 

Működési célországok 

 

 

 

 

A Központ létrehozása az első lépés volt egy projekt-

finanszírozásra megfelelő forráskészlettel és sokoldalú 

pénzügyi eszköztárral működő regionális multidonor 

alap létrehozása felé. A kormányzati szándék szerint a 

Visegrádi Négyek és a régió további érdekelt országai 

által létrehozandó klímavédelmi pénzügyi alap célja a 

Központ és további, a közép-európai technológiai 

megoldások alkalmazását előtérbe helyező fejlesztési 

intézmények által előkészített projektek 

megvalósításának a finanszírozása lesz. 

 

 

 

 

 
1Ez 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. 


