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Definíciók

A hivatalos fejlesztési támogatás legfőbb célja a fejlődő országok fejlődésének 

és jólétének elősegítése.

Klímafinanszírozás technológiai és pénzügyi támogatás a fejlődő országok Klímafinanszírozás technológiai és pénzügyi támogatás a fejlődő országok 

számára a klímaváltozás hatásainak mérséklése és a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás céljából.



ENSZ Fejlesztési Programja 
(1965-1971)

Emberi Jogi Világkonferencia, 
Bécsi Nyilatkozatot és 
Akcióprogram (1993)

Első környezetvédelmi 
világkonferencia összehívása 

(1972)

Környezet és fejlődés 
világkonferencia - „Feladatok a 

21. századra” (1992).Akcióprogram (1993)

Milleniumi Fejesztési Célok 
(2000)

21. századra” (1992).

Fenntartható fejlődési 
konferencia Rio +20 (2012) 

AGENDA 2030 - Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 
2030-ig szóló programja – Fenntartható fejlődési célok (2015) 



Fejlesztés-finanszírozás:

Hivatalos Fejlesztési 
Támogatás koncepciójának 

elfogadása (1970)

Klímafinanszírozás:

Globális Környezeti Alap 
(1991)

Klíma Beruházási Alap (2008) 
Monterrey (2002)

Doha (2008)

Addis Abeba (2015) 

Klíma Beruházási Alap (2008) 

Zöld Klíma Alap (2011)









Uruguay - szélenergia

2007: elektromos áram import, függés a vízenergiától

1 millió $ GEF támogatás, 6 millió $ hazai társfinanszírozás

Jogszabályi reform, aukciós rendszer és betáplálási támogatásJogszabályi reform, aukciós rendszer és betáplálási támogatás

Garantált átvétel, hosszú távú szerződések, korai ártámogatás

Állami energiaszolgáltató és külföldi befektetők, szakmai 

partnerek együttműködése

Hosszú távra tervezhető átlátható piac



Uruguay - szélenergia



Vietnám - klímalkalmazkodás

Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást segítő 

program gyerekekkel

7 megyére kiterjedő 3 éves program Vietnámban és Fülöp-

szigeteken 4,7 millió dollár támogatásból

1. Segíteni a helyi közösségeket és gyerekeket, hogy saját 

maguk által kidolgozott terv alapján kezdjék meg az 

alkalmazkodást.

2. Kormányzat és civil szervezetek kapacitásainak erősítése, 

hogy segítsék ezt a folyamatot.

Az elkészült tervekből több bekerült a kormányzati 

stratégiákba. Ausztrál kormányzati forrás, megvalósítás civil 

szervezetekkel közösen.



Zöld Klíma Alap

2009-ben döntés Koppenhágában: fejlett országok évi 100 

milliárd dollárt mozgósítanak 2020-ig klímafinanszírozási célra.

2010-ben megalapítják a Zöld Klíma Alapot.

2015-en a Zöld Klíma Alap jóváhagyja az első 8 támogatott 

projektet, 168 millió dollár értékben.



Zöld Klíma Alap

• Projekteket azelőtt hagyták jóvá, hogy a kritériumokat 

meghatározták volna, nem átlátható módon.

• Az Alapnak nincs tiltott támogatandó tevékenység listája –

pl: fosszilis erőforrások, bioüzemanyagok, nagy vízenergia 

projektek.

• HSBC, Credit Agricole, Deutshe Bank, Világbank, Európai 

Beruházási Bank stb. mint megvalósító partner.

• Nincsenek megfelelő környezeti, szociális stb. szabályozásai 

– Világbank/IFC szabályozását vette át.

• Alternatíva?



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
eger.akos@mtvsz.hu


