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BERUHÁZÁSI PROJEKTEK 
EURÓPAI PORTÁLJA

A EIPP egy internetes portál, amely lehe-
tővé teszi az EU-alapú projektek szerve-
zői – állami vagy magántulajdonú szer-
vezetek – részére, hogy potenciális 
befektetőket érjenek el világszerte. Célja, 
hogy kielégítse a befektetők azon igé-
nyét, hogy több potenciális uniós befek-
tetési lehetőségről kaphassanak tájékoz-
tatást  egy központ i  információs 
platformon. Ennek érdekében fejlett 
keresési és szűrési lehetőségeket kínál, 
hogy a befektetők megtalálhassák a pre-
ferenciáiknak megfelelő projekteket.

A portál jelentősen javítani fogja az uniós 
projektek láthatóságát a nemzetközi 
befektetők nagy hálózata részére azáltal, 
hogy a projekteket strukturált és egysé-
ges formátumban mutatja be. 

ÖN IS BEKÜLDHETI BERUHÁZÁSI 
PROJEKTJÉT AZ ALÁBBI CÍMEN: 
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hu/
index.html 

LENGYELORSZÁG: 
A BIZOTTSÁG SEGÍTI AZ 
ALACSONY JÖVEDELMŰ 
RÉGIÓK FELZÁRKÓZÁSÁT

Az Európai Bizottság lassú növekedést 
mutató, alacsony jövedelmű uniós régiók 
számára a kohéziós politika révén tör-
ténő, személyre szabott segítségnyújtása 
részeként egy teljes éven át tartó kísér-
leti kezdeményezés ígéretes eredménye-
ket mutat Lengyelországban. a Bizottság 
és a Világbank szakértői, valamint a len-
gyel nemzeti és helyi kormányzati szin-
tek képviselői az elmúlt év során együtt 
dolgoztak, hogy azonosítsák a Świętok-
rzyskie és Podkarpackie, két alacsony 
jövedelmű kelet-lengyelországi régió 
gazdasági fejlődését fellendítő megoldá-
sokat. Stratégiai prioritásokat és konkrét, 
gyorsan megvalósítható lépéseket hatá-
roztak meg a tudományos világ, az üzleti 
környezet és a munkaerő részére. 

Az első ígéretes kísérleti fellépések alap-
ján jelenleg készül egy bevezetési terv, 
amelynek révén ezeket a projekteket 
más alkalmas lengyel régiókban is meg 
lehet ismételni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
http://europa.eu/!Cm83tg

A PEER 2 PEER PROG-
RAM A 100. RENDEZVÉ-
NYÉHEZ ÉRT ÉS FOLY-
TATJA TOVÁBB!

A TAIEX-REGIO PEER 2 PEER program 
elérte a jelentős mérföldkőnek tekinthető 
100. rendezvényt, amelynek keretében 
a magyar delegáció látogatott el Litváni-
ába az energiahatékonysági célú pénzügyi 
eszközök megvalósítására vonatkozó jó 
gyakorlatok megismerése céljából. a Regi-
onális és Várospolitika Főigazgatóság által 
mindössze két évvel ezelőtt, az Európai 
Szomszédságpolitika és Csatlakozási Tár-
gyalások Főigazgatóságával szoros együtt-
működésben indított DG REGIO-TAIEX PEER 
2 PEER program egy széles körben ismert 
és könnyen használható eszköz, amely 
segíti a tagállamok közigazgatásait abban, 
hogy könnyebben tudjanak találkozni és 
megosztani egymással tapasztalataikat az 
Európai Strukturális és Beruházási Alapok 
irányításával kapcsolatos kérdésekről. 

A Bizottság eddig 171 csereprogram támo-
gatására vonatkozó igénylést kapott, amely-
ből 100-ra került sor, összesen 1500 részt-
vevővel 25 uniós tagállamból. Az ezeken 
a programokon előkerült változatos témák 
sora a pénzügyi eszközök irányításától és 
ellenőrzésétől a városfejlesztésen és intelli-
gens szakosodáson keresztül a közbeszer-
zésig számos területet lefed. a tagállamok 
visszajelzései alapján az eszköz hasznos, 
könnyen használható és nem bürokratikus.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://funding.balticsea-region.eu/
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https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hu/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/hu/index.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/newsroom/news/2017/05/31-05-2017-poland-a-commission-initiative-helps-low-income-regions-catch-up
http://funding.balticsea-region.eu

