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HOGYAN PÁLYÁZZUNK?
AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK FELTÉRKÉPEZÉSE
Az EU-s források bevonásának első és fontos lépése a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek
feltérképezése. De hogyan kezdjünk hozzá?

Az alábbi néhány forrás segíthet a megfelelő pályázati lehetőségek felkutatásában.
Az uniós alapokkal, nyilvános pályázati felhívásokkal kapcsolatos fő információforrások:
-

az Európai Bizottság pályázati felhívásokkal kapcsolatos weboldala: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders_hu,

-

az Európai Bizottság ún. Participant Portal-ja,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html az alábbi programok
felhívásait gyűjti össze:
o

Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram

o

3. Egészségügyi program

o

Migrációs- Menekültügyi és Beilleszkedési Alap

o

Fogyasztóvédelmi program

o

COSME : a vállalkozások versenyképességét és a kis- ésközépvállalkozásokat segítő program

o

Europai Statisztikai Program

o

Hercule III Program

o

Belső biztonsági alapok (rendőrség és határőrség)

o

Jogérvényesülés program

o

Mezőgazdasági termékek promóciója program

o

Szén- és acélipari kutatási alap

o

Jogok, egyenlőség és polgárság program

o

Uniós polgári védelmi mechanizmus
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-

A Magyarországon elérhető regionális (Interreg) programok listáját itt találja:
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countr
yCode=HU&regionId=ALL&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL

-

az összes nyilvános pályázati felhívás egy helyen megtalálható az Euroalert oldalán:
http://euroalert.net/en/callsindex.aspx

-

a leckeanyag függeléke felsorolja a releváns EU intézmények és programok további weboldalait.

Ahhoz, hogy eldöntsék, megfelelő-e Önöknek az adott program, nézzék meg az annak keretében támogatást
nyert projekteket. A projektek adatbázisainak megtalálásában segítenek az alábbi példák:

LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
Ezen a weboldalon megtalálják az
Európai Bizottság által LIFE program
keretében támogatott összes projekt
adatlapját és eredményeit.
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Horizont 2020
A Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat
(CORDIS) honlapján rá tudnak keresni az Önöket
érdeklő témákra, projektekre:
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
A CORDIS az Európai Unió által a keretprogramok
keretében finanszírozott összes kutatási és innovációs
projekt teljes adatbázisát tartalmazza.
A „Projects and Results” menüpontban különféle szűrők
használatával (például téma vagy ország szerint)
böngészhetnek a folyamatban lévő és befejezett
projektek között. Ha megnyitják egy projekt oldalát,
megtalálják
az
információkat
az időtartam,
költségvetés, konzorcium, finanszírozási rendszer,
tevékenység típusa és a támogatott téma
vonatkozásában, illetve adott esetben hivatkozást a
projekt weboldalához, a nyilvánosan elérhető
publikációkhoz és a nyilvános jelentésekhez is.
Ezenkívül kapnak egy egyoldalas leírást, amely
segítséget nyújt a pályázóknak abban, hogy jobban
megértsék a H2020 programok keretében tipikusan
finanszírozott tevékenységek jellegét, ugyanakkor
információt szerezhetnek arról, hogy milyen
tevékenységekre nem érdemes pályázatot benyújtani,
mivel azokat korábban már finanszírozták.
Az Európai Bizottság által a különféle programok
keretében támogatott projektek további adatbázisait itt
talál:
•
•
•
•

Erasmus
+
oktatási,
képzési,
ifjúságügyi
és
sportprogram
projekt
adatbázisa
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Kreatív Európa a jelenlegi Kreatív Európa programon és az előző Kultúra 2007-2013 programon keresztül
finanszírozott projektek adatbázisa: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
Az EU regionális politikája keretében a Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott projektek
adatbázisa: http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/projects
A KKv-kat segítő végrehajtó ügynökség (EASME) az EU pályázati programokban résztvevőkről készített
interaktív térképes eszközt, amelyet itt talál: https://ec.europa.eu/easme/en/easme-data-hubs
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Ki jogosult finanszírozáshoz jutni?
Tekintsük át a kedvezményezettek körét és a rendelkezésükre álló finanszírozási lehetőségeket!
Kis- és középvállalkozások
A kis- és középvállalkozások (kkv-k) uniós támogatásért, hitelért, illetve garanciáért folyamodhatnak. Emellett
ajánlatot
is
benyújthatnak
áruk
beszerzésére,
illetve
szolgáltatások
igénybevételére
irányuló szerződések elnyerése céljából.
Azok a cégek minősülnek kis- vagy középvállalkozásnak, amelyek teljesítik a következő feltételeket:
•

az alkalmazottak száma 50 és 250 között van;

•

az éves forgalom legfeljebb 50 millió euró, vagy a mérleg éves szinten összesen legfeljebb 43 millió eurót
tesz ki.

Kifejezetten kkv-knak szóló finanszírozási lehetőségek
További finanszírozási lehetőségek kkv-k számára
Nem kormányzati szervezetek (NGO-k)
A nem kormányzati és civil társadalmi szervezetek ugyancsak támogathatók uniós forrásokból, amennyiben
tevékenységi körük valamelyik uniós szakpolitikai területhez kapcsolódik.
Kifejezetten NGO-knak szóló finanszírozási lehetőségek
További finanszírozási lehetőségek NGO-k számára
Fiatalok
Az EU több olyan programot is finanszíroz költségvetéséből, amely fiataloknak segít abban, hogy külföldi
munkatapasztalatot szerezzenek, illetve külföldi tanulmányokat folytassanak. Olyan uniós programok is vannak,
amelyek célzottan az állás nélküli fiatalokat támogatják.
A szóban forgó programok által kínált lehetőségekre az alábbi csoportok tagjai pályázhatnak:
•

13–31 év közötti fiatalok,

•

ifjúsági szervezetek,

•

egyéb szervezetek, csoportosulások, amelyek fiatalokkal foglalkoznak.

Az egyedi pályázati felhívások részletes információval szolgálnak az adott kritériumokról.
Kifejezetten fiataloknak szóló finanszírozási lehetőségek
További finanszírozási lehetőségek fiatalok számára
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Kutatók
A kutatás és az innováció fontos szerepet játszik az EU hosszú távú stratégiájában. Ezért EU-szerte külön
programok és más támogatási lehetőségek állnak a kutatók rendelkezésére.
A kutatás elsődleges uniós támogatási eszköze a Horizont 2020keretprogram, amely számos területen finanszíroz
kutatási projekteket. A keretprogram forrásaira szervezetek és magánszemélyek egyaránt pályázhatnak.
Kifejezetten kutatóknak szóló finanszírozási lehetőségek
További finanszírozási lehetőségek kutatók számára
Mezőgazdasági termelők
Mezőgazdasági termelőként vagy gazdálkodóként nyitva áll Ön előtt annak a lehetősége, hogy közvetlen
kifizetésekben részesüljön a közös agrárpolitika (KAP) keretén belül.
Ahhoz, hogy jogosult legyen finanszírozásra, Önnek eleget kell tennie bizonyos követelményeknek a
közegészségügy, az állat- és növényegészségügy, a környezetvédelem és az állatjólét területén. A megítélt
összegeket az illetékes tagállami hatóságok folyósítják a kedvezményezetteknek.
Kifejezetten mezőgazdasági termelőknek szóló finanszírozási lehetőségek
További finanszírozási lehetőségek mezőgazdasági termelők számára
Közjogi szervezetek
A közjogi szervezeteknek – legyen szó helyi, regionális vagy országos szintű szervezetekről – számos uniós
finanszírozási lehetőség áll a rendelkezésükre. Igénybe vehetnek uniós pénzforrásokat például intézményi
kapacitás és hatékonyság fejlesztéséhez vagy helyi infrastrukturális projektek céljára.
Kifejezetten közjogi szervezeteknek szóló finanszírozási lehetőségek
További finanszírozási lehetőségek közjogi szervezetek számára
Kapcsolódó linkek
•

Egyéb kedvezményezettek

A pályázatkészítés 7 lépése
Ha sikeresen szeretnének pályázni uniós forrásokra, nem az a legfontosabb, hogy behatóan ismerjék a különböző
programok és alapok felépítését, hatókörét, célkitűzéseit és összefüggéseit, hanem az, hogy jól tudjanak
pályázatot készíteni. A pályázatírási készség általában gyakorlati tapasztalatok alapján sajátítható el, és minden
egyes próbálkozással egyre jobb lesz a végeredmény.
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Kurzusunk leckéiben a pályázatkészítés általános irányelveit ismertetjük. Fontos szem előtt tartani, hogy minden
uniós pályázati programhoz saját követelményrendszert határoztak meg, különösen a pályázat felépítése, a
támogathatósági kritériumok és a szükséges nyomtatványok tekintetében.
Ebben a részben sorra vesszük a pályázatírás lépéseit, kezdve a megfelelő felhívás megtalálásától egészen a
Bizottság visszajelzésének megérkezéséig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A megfelelő felhívás megtalálása
A projektelképzelés kifejtése
Partnerek azonosítása és konzorcium létrehozása
A szükséges erőforrások meghatározása és a részletes munkaterv kidolgozása
A pályázat technikai részének összeállítása
Pályázat benyújtása
Visszajelzés az értékelőktől és a Bizottságtól

Pálytázatírási lépések 1. A megfelelő felhívás megtalálása
Első lépésként meg kell találnunk a megfelelő felhívást, amelyet kétféle módon tehetünk meg. Az első, kezdőknek
javasolt módszernél a projektötlet alapján keresnek felhívást, míg a második, tapasztaltabb pályázók által
alkalmazott eljárás során az érdeklődési körüknek megfelelően szűrik a felhívásokat és ehhez dolgozzák ki a
projektelképzelést. A projekttervnek mindkét esetben tökéletesen illeszkednie kell az adott felhíváshoz;
máskülönben „nem a tárgyhoz tartozó” indoklással visszautasítják. A pályázati felhívásokat az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, majd ezt követően a vonatkozó uniós program weboldalán teszik közzé. A program
weboldaláról letölthetők a szükséges információkat tartalmazó kapcsolódó dokumentumok.
Az ún. Participant Portal jó néhány uniós program – így például a Horizont 2020, COSME, a Fogyasztóvédelmi
program, az Egészségügyi program – keretében kiírt pályázati felhívásokatt gyűjti össze.
Minden felhívásnak egyedi követelményrendszere van, és csak az utolsóként kiadott változat az érvényes. A
program információs szolgálata segít a szabályok értelmezésében, ezzel elkerülhetők az adminisztratív hibák. A
kapcsolódó dokumentumok általában a pályázati felhívást, a munkaprogramot, a pályázati útmutatót és egyéb
kiegészítő pénzügyi és/vagy értékelési dokumentumokat foglalnak magukban.
A pályázati felhívás adatlapja (Call fiche) felsorolja a témákat, és megadja a határidőkre és a rendelkezésre álló
forrásra vonatkozó alapvető információkat. A részletesebb munkaprogram (Work Programme) tartalmazza a
felhívások témáit és az adott terület uniós prioritásait. A pályázati felhívás adatlapján található korlátozott
információkkal szemben a munkaprogram részletesebben tárgyalja az érintett területeket, az általános és
konkrét célkitűzéseket. Nagyon fontos, hogy a pályázatírás megkezdése előtt helyesen értelmezzék és pontosan
megértsék a munkaprogram szövegét, az elvégzendő feladatokat, mert a pályázatnak teljes összhangban kell
lennie a munkaprogramban meghatározott célokkal.
A pályázati útmutató (Guide for Applicants) a formai követelményeket rögzíti. Tartalmaz egy pályázati sablont
és részletezi a pályázat felépítését és fejezeteit; meghatározza az egyes fejezetek maximális terjedelmét, illetve
a szükséges ábrákat, diagramokat és mellékleteket. Információkat nyújt továbbá a támogatható
tevékenységekről, a finanszírozás mértékéről és a megvalósítás szabályairól. A pályázati útmutató tartalmazza az
adminisztratív nyomtatványokat és a formai követelmények betartására vonatkozó részletes tájékoztatót,
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elmagyarázza az értékelési és kiválasztási eljárást, valamint a benyújtás különböző módjainak (papíralapú,
elektronikus) leírását, a benyújtás határidejét (brüsszeli helyi idő szerint), és a címet, ahová a pályázatot küldeni
kell.
A hasonló projektek kezelésében kevésbé jártas, a projekt koordinálásához szükséges adminisztratív és pénzügyi
kapacitással nem rendelkező szervezetek számára jó megoldás lehet, ha partnerként csatlakoznak egy
konzorciumhoz és így vesznek részt uniós projektekben. Ilyen esetben az utolsó leckében találnak információt a
partnerként végrehajtandó lépésekkel kapcsolatosan.

Felhasznált irodalom:
Európai Bizottság -Ki jogosult finanszírozáshoz jutni?
Europa Media Trainings: Manual on Developing and Managing EU funded projects
Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. augusztus

Továbbfejlesztett kommunikáció, együttműködés és kapacitásbővítés
a Natura 2000 erdők biodiverzitásának megőrzése érdekében
LIFE13 INF/HU/001163

8
FÜGGELÉK: HASZNOS LINKEK

EU intézmények, szervek és ügynökségek elérhetőségei
https://europa.eu/european-union/contact/institutions-bodies_hu

Az EU ügynökségei és más szervei
Az EU ügynökségei az uniós intézményektől független, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervek, amelyeket
az uniós jog alapján, meghatározott feladatok elvégzése céljából hoztak létre. Az adatbázisban az ügynökségek
kereshetők kulcsszó, szakpolitikai terület, ügynökségtípus és ország alapján:
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_hu
Decentralizált ügynökségek
A decentralizált ügynökségek az uniós szakpolitikák végrehajtásában működnek közre. Technikai és tudományos
szakértői bázisuk – mely az uniós intézmények, illetve a tagállami hatóságok szakembereinek tudására épít – az
EU és a tagállami kormányok közötti együttműködést segíti. EU-szerte működnek decentralizált ügynökségek,
melyek határozatlan időre jönnek létre. További információk a decentralizált ügynökségekről
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal)
Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)
A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek
Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)
European Asylum Support Office (EASO)
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
Európai Bankhatóság (EBH)
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
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Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND)
Európai GNSS Ügynökség (GSA)
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
European Public Prosecutor's Office (in preparation) (EPPO)
Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
Európai Képzési Alapítvány
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
Egységes Szanálási Testület (ESZT)
Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
A közös biztonság- és védelempolitika keretében működő ügynökségek
Ezeket az ügynökségeket speciális technikai, tudományos és irányítási feladatok végrehajtása céljából hozták
létre az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájának keretében.
Európai Védelmi Ügynökség (EDA)
Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete (EUISS)
Az Európai Unió Műholdközpontja (Satcen)
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Végrehajtó ügynökségek
A végrehajtó ügynökségek, melyeket az Európai Bizottság meghatározott időtartamra hoz létre, irányítási
feladatokat látnak el az uniós programok végrehajtásával kapcsolatban.
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)
Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea)
Kutatási Végrehajtó Ügynökség
Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA)
EURATOM-ügynökségek és -szervek
Ezek az ügynökségek az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés (Euratom-Szerződés)
célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják. Ezek a célkitűzések a következők: a nukleáris energia békés célokra
történő felhasználására irányuló tagállami kutatási programok összehangolása, az atomenergia felhasználásához
szükséges ismeretek, infrastruktúra és finanszírozás biztosítása, továbbá gondoskodás arról, hogy az
atomenergia-ellátás mennyiségileg megfelelő és biztonságos legyen.
EURATOM Supply Agency (ESA)
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy, F4E)
Egyéb szervezetek
Ebbe a kategóriába tartoznak az uniós programok keretében létrehozott szervek, illetve az Európai Bizottság és
az ágazati szereplők között létrejövő köz-magán társulások.
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) - az innováció előmozdítása az EU tagállamaiban
ECSEL közös vállalkozás - elektronikai alkatrészekkel és rendszerekkel kapcsolatos köz- és magánszféra
közötti kutatási és innovációs partnerség
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2
IMI 2 közös vállalkozás- innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés
SESAR közös vállalkozás - a légiforgalmi szolgáltatások korszerűsítésére
Shift2Rail közös vállalkozás – innovatív vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos kutaási és innovációs
partnerség
Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás - innovatív technológiák kifejlesztése a légi járművek szén-dioxid- és
zajkibocsátásának csökkentése céljából
BBI Közös Vállalkozás -Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás
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Finanszírozási lehetőségek
1. Előcsatlakozási támogatási eszközök
IPA II (előcsatlakozási támogatási eszköz)
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
TAIEX – Az Európai Unió technikai segítségnyújtási és információcsere programja
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm
Twinning
http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm
SIGMA - Kormányzás- és vezetésfejlesztési támogatás
http://www.sigmaweb.org/about/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/neighbourhood-wide/twinning-taiex-andsigma_en

2. Külső segítségnyújtási programok
ENPI - Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/european-neighbourhood-and-partnership-instrument-enpi_en
Az iparosodott országokkal való együttműködésre vonatkozó eszköz
https://eeas.europa.eu/topics/instrument-cooperation-industrialised-countries_en
Polgári védelmi műveletek és a humanitárius segítségnyújtás
http://ec.europa.eu/echo/
makroszintűpénzügyi támogatás
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/europeaneconomy-explained/graphs-economic-topics/macro-financial-assistance-mfa_en
EuropeAid régiónként
https://ec.europa.eu/europeaid/countries-territories-and-regions-where-we-are-active_en
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3. Regionális Segítségnyújtás
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/
A Magyarországon elérhető regionális programok:
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=
HU&regionId=ALL&objectiveId=ALL&tObjectiveId=ALL
ERFA - Európai Regionális Fejlesztési Alap
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/erdf/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.2.html
ESZA - Európai Szociális Alap
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=hu
Kohéziós Alap
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/cohesion-fund/
EU Szolidaritási Alap
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/solidarity-fund/
IPA
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/hu/funding/ipa/

4. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások
https://ec.europa.eu/agriculture/index_hu
Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – közvetlen támogatások
https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support_hu
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_hu
A KAP finanszírozása
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/funding-opportunities_hu
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_hu
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5. EU-s Programok
fogyasztóvédelmi program
http://ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/financial-programme/index_en.htm
COSME : a vállalkozások versenyképességét és a kis- ésközépvállalkozásokat segítő program
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_hu
„Kreatív Európa” program
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/index_en.htm
Customs 2020 – vámhatósági együttműködési program
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/customs2020/index_en.htm
európai digitális menetrend
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/funding-opportunities/all
Európai Tengerügyi és Halászati Alap
https://ec.europa.eu/fisheries/home_hu
Erasmus + oktatási, képzési, ifjúságügyi és sportprogram
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hu
A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=1081
“Európa a polgárokért”program
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=326
Fiscalis 2020 – adóhatósági együttműködési program
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_en.
htm
A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=1089
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Polgári védelem finanszírozása
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection_en
Hercule III - csalás elleni küzdelem és a megelőzés
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy_hu
Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Participant Portal: résztvevői portál a kutatási és innovációs lehetőségek finanszírozására
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
CORDIS – Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat
http://cordis.europa.eu/home_en.html
H2020 NCPs: nemzeti kapcsolattartók listája
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html
Jogérvényesülés program
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
LIFE - környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz
http://ec.europa.eu/environment/life/
Pericles 2020 – pénzhamisítás elleni program
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/anti-counterfeiting/pericles/index_en.htm
Közegészségügyi program
http://ec.europa.eu/chafea/funding/funding.html
Jogok és polgárság program 2014 - 2020
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index-pp_en.htm
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EU Joganyagok
Hozzáférés az Európai Tanács dokumentumaihoz
http://www.consilium.europa.eu/hu/documents-publications/
Az Európai Parlament hivatalos dokumentumai
http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/search-in-documents.html
Európai Parlament nyilvános dokumentumtár
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/home/welcome.htm?language=HU
Az Európai Bizottság dokumentum nyilvántartása
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=hu
Hozzáférés a Régiók Bizottsága dokumentumaihoz
http://cor.europa.eu/en/documentation/Pages/transparency-and-access-to-documents.aspx
EURlex
http://eur-lex.europa.eu
TED – európai közbeszerzések: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Nyílt hozzáférésű adatok EU portálja
http://data.europa.eu/euodp/hu/data/

