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Bevezetés
Az Európai Unió támogatást biztosít európai kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára. Ez
különbözõ formákban (mint például támogatások, hitelek és bizonyos esetekben garanciák) áll
rendelkezésre. Vagy közvetlenül vagy nemzeti, ill. regionális szinten kezelt programokon
keresztül – pl. az Európai Unió strukturális alapjain keresztül – lehet támogatáshoz jutni. A KKVk egyúttal egy sor nem pénzügyi jellegû támogatásban is részesülhetnek programok és
vállalkozástámogatási szolgáltatások formájában.
Jelen útmutató célja a KKV-k számára rendelkezésre álló fõbb európai programok bemutatása.
Ezenfelül tartalmaz rövid ismertetõket, valamint az egyes programok fõbb weboldalaira történõ
utalásokat is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen útmutatóban szereplõ információk nem
teljes körûek.
A támogatási programok az alábbi négy kategóriába sorolhatók:
1. Tematikus támogatási lehetőségek
A finanszírozást az Európai Bizottság különbözõ szervezeti egységei dolgozzák ki és
mûködtetik, s azok általában tematikus jellegûek és konkrét (környezetvédelmi, kutatási, vagy
képzési) célokhoz kapcsolódnak. A KKV-k vagy egyéb szervezetek rendszerint közvetlenül
pályázhatnak a programokra, általában azzal a feltétellel, hogy ezek fenntartható, hozzáadott
értéket jelentõ és több országra kiterjedõ projekteket jelentenek. A programtól függõen a
pályázók ipari csoportokat, üzleti társulásokat, üzleti támogatást nyújtó szolgáltatókat és/vagy
tanácsadókat is bevonhatnak.
Az általános szabály a társfinanszírozás: az Európai Unió támogatása rendszerint olyan
szubvenciókból áll, amelyek csak a projekt költségeinek egy részét fedezik.
2. Strukturális alapok
A strukturális alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap [ERFA] és az Európai Szociális Alap
[ESZA] a kkv-kat támogató legnagyobb közösségi finanszírozási eszközök, melyek különböző
tematikus programok és a regionális szinten megvalósított közösségi kezdeményezések révén
nyújtanak támogatást. A strukturális alapok kedvezményezettjei közvetlen hozzájárulásban
részesülnek projektjeik finanszírozásához.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a programok kezelése és a projektek kiválasztása nemzeti és
regionális szinten történik.
3. Pénzügyi eszközök
A legtöbb pénzügyi eszköz csak közvetetten, nemzeti pénzügyi közvetítõkön keresztül érhetõ el.
Ezek közül sokat az Európai Beruházási Alap kezel.
4. Támogatás a KKV-k nemzetközivé tételére
A nemzetközivé tétel terén ezek általában közvetítõ szervezeteknek és/vagy állami
hatóságoknak adott támogatásokból állnak, amelyek célja a KKV-k EU-n kívüli piacokhoz
történõ hozzájutásának a segítése.
5. Hol kaphatunk helyi segítséget?
Tájékoztatás az Enterprise Europe Network. Az hálózat a legnagyobb vállalkozássegítő és
innovációs hálózat Európában, amely magas színvonalú integrált szolgáltatásokat kínál a kkv-k
számára.

= További információ

1. Finanszírozási lehetõségek
Környezet, energia és közlekedés
9 LIFE +
Ez a program három részbõl tevõdik össze:
Természet és biodiverzitás
Környezetpolitika és környezetirányítás
Információ és kommunikáció
A 2007-2013 közötti idõszakban a LIFE+ költségvetése várhatóan 2,1 milliárd euró lesz. A KKVk hozzáférhetnek a LIFE+ forrásaihoz, mind az Európai Bizottság által központilag, mind a
nemzeti kirendeltségek által kezelt támogatások formájában.
További részletek: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

A környezettel kapcsolatos egyéb finanszírozási forrásokról szóló információkért, kérjük,
látogasson el a Környezeti Fõigazgatóság weboldalára:
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

9 Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP)
A “Versenyképességi és innovációs keretprogram” (CIP) koherens és integrált válasz a
növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos megújított lisszaboni stratégiai célokra. A 2007
és 2013 között futó program költségvetése mintegy 3,6 milliárd euró.
A környezeti és energia problémákkal kapcsolatban a CIP a következõket tartalmazza:
a) a vállalkozási és innovációs programot (EIP) egy ökológiai innovációs résszel, amelyre
körülbelül 430 millió eurót különítettek el. A cél a környezeti technológiák teljes potenciáljának
kihasználása a környezet védelme érdekében, és egyben a versenyképességhez és a
gazdasági növekedéshez történõ hozzájárulás;
b) az "Intelligens energia - Európa" Programot (IEE), amelyre körülbelül 727 millió eurót
különítettek el. Az "Intelligens energia – Európa" program olyan intézkedéseket foglal magában,
amelyek célja az energiahatékonyság népszerûsítése és az iránta mutatkozó igény növelése, a
megújuló energiaforrások és az energia diverzifikálásának a támogatása, valamint az
üzemanyagok diverzifikálásának, továbbá az energiahatékonyságnak a közlekedés területén
történõ elõmozdítása.
C) egy Infokommunikációs Technológiák Támogatási Program (IKT - TP), megkőzelítőleg 730
millió eurós költségvetéssel. A támogatás jelentős része kísérleti programokat finanszíroz, mely
tartalmazza mindkét...
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További részletek: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

9 Marco Polo II (2007-2013)
A Marco Polo program célja a közutak túlterheltségének csökkentése, a teherfuvarozási
rendszer Közösségen belüli környezeti teljesítményének javítása, valamint az intermodalitás
fokozása, hozzájárulva ezzel egy hatékony és fenntartható szállítási rendszer létrehozásához.
E célkitûzés elérése érdekében a program támogatja a teherfuvarozási, logisztikai és az egyéb
érintett piacokon végrehajtandó intézkedéseket, beleértve a "tengeri autópályákat" és a forgalom
mérséklését célzó intézkedéseket. A 2007-2013 közötti idõszakra a program 400 millió eurós
költségvetéssel rendelkezik.
További részletek: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

Az európai energia- és közlekedésüggyel kapcsolatos további információkért, kérjük, látogasson
el az Energiaügyi és Mobilitáspolitika és közlekedés Közlekedési Fõigazgatóság weboldalára:
http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
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Innováció és kutatás
9 A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007-2013)
A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (FP7) különbözõ programjai révén
különleges figyelmet fordít a KKV-kra: "Együttmûködés" (mintegy 32,3 milliárd euró), "Ötletek"
(mintegy 7,5 milliárd euró), "Emberek" (mintegy 4,7 milliárd euró) és "Kapacitások" (mintegy 4
milliárd euró).
A KKV-kat aktívan arra bátorítják, hogy
vegyenek
részt
valamennyi
kutatási
A KKV-k részvételének elõsegítése az
projektben. A KKV-k közös technológiai
"Együttmûködés" programban
kezdeményezésekbe (JTIs) történõ bevonását
ugyancsak bátorítják, amennyiben az ilyen
tevékenységet helyénvalónak ítélik.
Mint bármely más szervezet, a KKV-k
A KKV-k elõtt nyitva álló "Ötletek" program
kutatócsoportjai is versenybe szállhatnak a
támogatásokért, a döntõ szempont a szakmai
színvonal.
Az "ipari vállalatok és egyetemek közötti
partnerségek
és
átjárási
lehetõségek"
A munkaerõ teljesítõképessége a kutatásban
keretében nagyobb figyelmet szentelnek a
és
a
technológiában
az
"Emberek"
KKV-k fokozott részvételének bátorítására.
programban
"A KKV-k elõnyére szolgáló
"Kapacitások" programban

kutatás"

A ?KKV-k elõnyére szolgáló kutatás" célja
a erõsíteni az európai KKV-k innovációs
képességét, valamint hozzájárulását az új
technológia-alapú
termékek
és
piacok
kialakításához.
A
kifejezetten
KKV-kkel
kapcsolatos
intézkedések indikatív költségvetése mintegy
1,3 milliárd euró.

További részletek: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Az európai kutatási és fejlesztési politikával kapcsolatos további információkért, kérjük,
látogasson el a Kutatási Fõigazgatóság weboldalára:
http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm
Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat (CORDIS): http://cordis.europa.eu
Az európai újítók e webportálja mintegy harmincezer weboldalt kínál az EU kutatási és
innovációs politikájának valamennyi vonatkozásáról, amelyek közül külön figyelemre méltó az
"SME Tech Web”: ezt a kkv-knak szóló kutatási portált az Európai Bizottság tartja fenn.
Információkat és segédeszközöket kínál az olyan technológiai irányultságú kkv-k számára,
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amelyek az Európai Unió hetedik kutatási keretprogramján keresztül kívánnak támogatást
megpályázni: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm

Valamint a Kutatási Fõigazgatóság egy személyre szóló tanácsokat adó kutatási információs
szolgálat a: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

A hetedik kutatási keretprogrammal (FP7) kapcsolatban a KKV nemzeti kapcsolattartók (NCPk) listája a CORDIS weboldalon érhetõ el. Az Európai Bizottság támogatja ezt a hálózatot
abban, hogy gyakorlati információkat, támogatást és képzést nyújtson a potenciális
résztvevõknek és szerzõdõknek.
További részletek: http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm?pg=support

9 Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP)
A “Versenyképességi és innovációs keretprogram” (CIP) koherens és integrált válasz a
növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos megújított lisszaboni stratégiai célokra. A 2007
és 2013 között futó program költségvetése mintegy 3,6 milliárd euró.
Az innovációval és a információtechnológiával kapcsolatban a CIP két fõirányt tartalmaz:
a) a vállalkozási és innovációs program (EIP) célja az innováció feltételeinek javítása, például a
legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréje, valamint a vállalkozások innovációs
tevékenységének javítására, bátorítására és támogatására szolgáló intézkedések által.
Támogatja az olyan cselekvéseket, amelyek elõmozdítják az ágazatspecifikus innovációt, a
klasztereket, az állami-magán innovációs partnerségeket (PPP-ket), valamint az
innovációmenedzsment alkalmazását.
b) az IKT-politika támogatásának programjára körülbelül 728 millió eurót különítettek el. Az IKT
program célja az új konvergáló piacok ösztönzése az elektronikus hálózatok és szolgáltatások,
médiatartalmak és digitális technológiák terén. Ugyancsak támogatja a közszektor
szolgáltatásainak modernizálását, ami növelni fogja a termelékenységet és javítja a
szolgáltatások minõségét.
További részletek: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Az információs társadalom fejlesztéséhez hozzájáruló egyéb programokról és
kezdeményezésekrõl szóló információkért, kérjük, látogasson el az Információstársadalmi
Fõigazgatóság weboldalára: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm
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EUREKA – a piacorientált kutatási és fejlesztési hálózat
Az Eureka a piacorientált ipari kutatási és fejlesztési szervezetek páneurópai hálózata, amely
innovációs kapcsolatok és hálózatok létrehozásával 36 országban támogatja az európai
vállalatok versenyképességét. Az Eureka Európa-szerte gyors hozzáférést biztosít a
projektpartnereknek a tudás, a jártasságok és a szakértelem tárházához, és segíti a nemzeti,
állami és magánfinanszírozási programokhoz történõ hozzáférést.
További részletek: http://www.eurekanetwork.org/
Eurostars - kifejezetten kisvállalkozások számára kialakított finanszírozás és támogatás - Az
Eurostars program kifejezetten kis cégek igényeire szabott finanszírozást kínál, támogatja
nemzetközi projektekben való részvételüket a kutatás és az innováció területén.
További részletek: http://www.eurostars-eureka.eu/home.do
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Oktatás és szakképzés
9 Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó integrált cselekvési program
Az 2007 és 2013 közötti idõszakban futó "egész életen át tartó tanulásra vonatkozó integrált
cselekvési program" négy konkrét programot tartalmaz: a COMENIUS az iskolai általános
oktatási tevékenységekkel foglalkozik, a középiskola felsõbb osztályaiban folyó képzés végéig;
az ERASMUS a felsõoktatási szinten folyó oktatási és emelt szintû szakképzési
tevékenységekkel; a LEONARDO DA VINCI a szakoktatás és szakképzés valamennyi egyéb
vonatkozásával; míg a GRUNDTVIG a felnõttoktatással. A vállalkozások számára a
LEONARDO DA VINCI program a legrelevánsabb, ez támogatja ugyanis azokat a tudással,
képességekkel és készségekkel kapcsolatos újszerû transznacionális kezdeményezéseket,
amelyek a munka világába történõ sikeres beilleszkedéshez, valamint az állampolgári jogok
teljes körû gyakorlásához szükségesek.
További részletek: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

9 Erasmus fiatal vállalkozóknak
Ez a program az EU 2009-ben kezdeményezett kísérleti projektje. Gyakorlati és pénzügyi
segítséget nyújt olyan fiatal vállalkozóknak, akik szeretnének valamennyi időt egy másik EU
tagország valamely vállalatánál tölteni, hogy így tanuljanak gyakorlott vállalkozóktól. Célja, hogy
támogassa a gondolatok, tapasztalatok, információk cseréjét a vállalkozók között, elősegítse a
piacokhoz való hozzáférést, és a lehetséges üzleti partnerek felkutatását az új vállalkozások
számára más EU tagországokban. Az EU társfinanszírozásában megvalósuló program teljes
költségvetése 4,3 millió euro, amelyből a külföldi tartózkodási és utazási költségek fedezhetők.
További részletek: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=hu
http://ec.europa.eu/enterprise/entrpreneurship/support_measures/erasmus/index.htm

Megjegyzendő, hogy még oktatási és képzési lehetőségek is elérhetőek a harmadik
országokban. Lásd a KKV szektor nemzetköziesedését tárgyaló fejezetet.
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Kultúra és média
9 KULTÚRA 2007-2013
A KULTÚRA 2007-2013 program a művészeti és kulturális élet valamennyi területén (előadóművészetek, szobrászat és vizuális művészetek, irodalom, örökségvédelem, kultúrtörténet stb.)
nyújt támogatásokat kulturális együttműködési projektek számára. Költségvetése 400 millió
euró; ez az összeg olyan projektek és kezdeményezések támogatására fordítható, amelyek
Európa kulturális sokszínűségét és közös kulturális örökségét ünneplik a kulturális szereplők és
intézmények közötti, határokon átnyúló együttműködés kialakítása révén. Három fő célkitűzése:
kulturális ágazatban dolgozók határokon átívelő mobilitásának támogatása, a kulturális és
művészeti termékek nemzetek közötti áramlásának bátorítása, valamint a kultúrák közötti
párbeszéd elősegítése.
További részletek: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/eu-funding/doc2886_en.htm

Az Oktatási és Kulturális Fõigazgatóság webhelyének "Finanszírozási programok" oldala
áttekintést nyújt valamennyi aktuális ajánlati felhívásról:
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call3016_en.htm

9 MÉDIA 2007-2013
Ez a program a 2007–2013. időszakban 755 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, a
médiaszakemberek képzésével, produkciós projektek és cégek fejlesztésével, filmművészeti
munkák és audiovizuális programok terjesztésével és promóciójával, valamint filmművészeti
fesztiválok támogatásával foglalkozik. Pénzügyi támogatást nyújt az e területekhez kapcsolódó
tevékenységet folytató kkv-k részére.
További részletek: http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
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2. Strukturális alapok
A strukturális alapok célja a régiók fejlõdésében mutatkozó egyenlõtlenségek csökkentésének
segítése, valamint a gazdasági és társadalmi kohézió elõmozdítása az Európai Unión belül. Az
Európai Bizottság ezért regionális projekteket társfinanszíroz a tagállamokban. Mindazonáltal
fontos hangsúlyozni azt a tényt, hogy a KKV-k saját beruházásainak közvetlen támogatása csak
a gazdaságilag kevésbé fejlett (úgynevezett „konvergencia”) régiókban lehetséges. Más
régiókban az egyes KKV-knek adott közvetlen támogatásokkal szemben a nagy horderejû
akciók részesülnek elõnyben (pl. vállalkozói képzés, támogató szolgáltatások, üzleti
inkubátorházak, technológia-átadási mechanizmusok, hálózatépítés, stb.)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a programok kezelése, valamint a projektek kiválasztása
nemzeti és/vagy regionális szinten történik.
A kohéziós politika stratégiája és forrásai (Európai Regionális Fejlesztési Alap [ERFA], Európai
Szociális Alap [ESZA] és az Európai Kohéziós Alap) a 2007–2013 közötti időszakban három
elsődleges célkitűzés köré csoportosulnak; a keretösszeg 347,41 milliárd EUR-t tesz ki.
• Konvergencia: a kevésbé fejlett régiók gazdasági konvergenciájának fokozása (a költségvetés
81,54%-a);
• Regionális versenyképesség és foglalkoztatás: a régiók versenyképességének és
vonzerejének növelése, valamint a munkavállalók és a vállalkozások támogatása, hogy képesek
legyenek alkalmazkodni a gazdasági változásokhoz (a költségvetés 15,94%-a)
• Európai területi együttműködés: a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális
együttműködések fokozása (a költségvetés 2,52%-a).

9 Európai Regionális Fejlesztési Alap
Az ERFA a kkv-kat támogató legnagyobb közösségi finanszírozási eszköz. Célja, hogy
csökkentse a régiók fejlettsége közötti egyenlőtlenségeket, valamint hogy támogassa az Európai
Unió szociális és gazdasági kohézióját. A kkv-k létrehozásának és versenyképességének
támogatása érdekében az ERFA tevékenységek széles körét társfinanszírozza:
1. a kkv-k vállalkozói szelleme, innovációja és versenyképessége (pl. vállalkozási mentoring, a
kkv-k keretei között alkalmazott innovatív technológiák és irányítási rendszerek, ökoinnováció,
az információs és kommunikációs technológiák sikeresebb felhasználása);
2. a kkv-k regionális és helyi környezetének fejlesztése (pl. tőke biztosítása a kkv-k számára a
kezdeti és a növekedési szakaszban, üzleti infrastruktúra biztosítása és támogatási
szolgáltatások a kkv-k számára, regionális és helyi kutatás- és technológiafejlesztési
kapacitások, üzleti együttműködés és innovációs kapacitások);
3. a kkv-k interregionális és határokon átnyúló együttműködése;
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4. emberi erőforrásokra irányuló befektetés (az Európai Szociális Alap támogatása mellett).
Sok más európai uniós támogatási forrástól eltérő módon, az ERFA-programokat nem
közvetlenül a Bizottság irányítja, hanem a nemzeti és regionális hatóságok. A finanszírozásra
irányuló pályázattal és a projektek kiválasztásával kapcsolatos kérdésekkel is e hatóságok
kapcsolattartóihoz lehet fordulni.
További részletek: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_hu.htm

A Regionális Politikai Fõigazgatóság honlapja információkkal szolgál az Európai Unió regionális
fejlesztést szolgáló tevékenységérõl:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Ez tartalmazza:
- a strukturális alapokat kezelõ hatóságok listáját minden régióban:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
- az egyes régiókban rendelkezésre álló programok összefoglalását:
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm

9 Európai Szociális Alap
A 2007 és 2013 közötti idõszakban az Európai Szociális Alap a gazdasági és társadalmi
változásokra történõ felkészüléshez, illetve e változások kezeléséhez nyújt támogatásokat, és
számos lehetõséget biztosít a KKV-k támogatására is. A "Regionális versenyképesség és
foglalkoztatás" célkitűzés keretében a négy fő cselekvési terület a következő:
1. a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növelése;
2. a foglalkoztatáshoz történõ hozzáférés és a munkaerõpiacon való részvétel fokozása;
3. a társadalmi beilleszkedés erõsítése a megkülönböztetés elleni harc, valamint a hátrányos
helyzetû emberek munkaerõpiachoz történõ hozzáférésének lehetõvé tétele révén;
4. a reformot támogató partnerség elõsegítése a foglalkoztatás és a beilleszkedés területén.

A legkevésbé fejlett régiókban az Alap a szerkezeti átalakítás támogatására, a növekedésre és
a munkahelyteremtésre összpontosít. Ennek érdekében a "Konvergencia" célkitûzés keretében
az ESZA ugyancsak támogatja:
1. a humántõkébe történõ befektetés bõvítését és fejlesztését, különösen az oktatási és
szakképzési rendszerek fejlesztése révén;
2. az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának növelésére irányuló
cselekvéseket nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt.
További részletek: http://ec.europa.eu/employment_social/esf
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9 Vidékfejlesztési Alap
A 2007 és 2013 közötti idõszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Alap három tematikus területre
összpontosít: a gazdálkodás és az erdõgazdálkodás versenyképességének javítása; környezet
és vidék; a vidéki társadalom életminõségének és gazdasági diverzifikálódásának javítása. Van
egy negyedik terület is, amely szintén a helyi alapú, alulról felfelé történõ vidékfejlesztésre
teremt lehetõségeket.
Minden egyes prioritáscsomagra vonatkozóan a tagállamok nemzeti vidékfejlesztési stratégiákat
készítenek az alábbi hat közösségi stratégiai iránymutatás alapján:
1. a mezõgazdasági és erdészeti szektorok versenyképességének javítása;
2. a környezet és a vidék fejlesztése;
3. a vidéki területek életminõségének javítása és a diverzifikálódás bátorítása;
4. helyi foglalkoztatási és diverzifikálódási kapacitás kiépítése;
5. a prioritások programokra történõ átfordítása;
6. a közösségi eszközök egymást kiegészítõ jellegének biztosítása.

További részletek: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm
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3. Pénzügyi eszközök

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a programok nem biztosítanak közvetlen
finanszírozást a KKV-k részére, ugyanis azok kezelését rendszerint pénzügyi közvetítõk mint például bankok, hitelintézetek vagy befektetési alapok - végzik. Céljuk, hogy
növeljék a KKV-k rendelkezésére álló hitelek mennyiségét és arra ösztönözzék a
közvetítõket, hogy bõvítsék a KKV-k rendelkezésére álló hitelezési kapacitásaikat.

9 Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP)
A versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) keretében a 2007 és 2013 közötti
idõszakra 1 130 millió euró értékben biztosítottak pénzügyi eszközöket. Ezek három olyan
program köré szervezõdnek, amelyeket az Európai Bizottság megbízásából az Európai
Befektetési Alap (EBA) kezel:
1.

A gyorsan növekvõ és innovatív KKV-k számára rendelkezésre álló források (GIF) célja az
innovatív KKV-k rendelkezésére álló saját tõke bõvítése, mind a fejlõdés korai szakaszaiban
(GIF1), mind pedig a növekedési szakaszban (GIF2). A GIF megosztja a kockázatot és a
hasznot a magántõke-befektetõkkel, és ezáltal jelentõs hatást fejt ki az innovatív
vállalkozások sajáttõkével történõ ellátása érdekében.

2.

A KKV-garanciakeret a garanciaprogramokon felül további garanciákat biztosít a KKV-k
számára az adósságfinanszírozásra rendelkezésre álló források bõvítése érdekében. A
kezdeményezés a piaci problémák kezelésének négy területére összpontosít:
(i) hitelekhez (vagy hitelhelyettesítõ termékekhez, például lízinghez) történõ hozzáférés
biztosítása növekedési potenciállal rendelkezõ KKV-k számára;
(ii) mikrohitelek nyújtása;
(iii) tõkéhez vagy kvázitõkéhez történõ hozzáférés biztosítása;
(iv) értékpapírosítás.

3.

Bizonyos tagállamokban a kapacitás-kiépítõ program támogatja a pénzügyi közvetítõk
kapacitásait.

További részletek:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index_en.htm
http://eif.europa.eu

Ha tudni szeretné, hogy egy adott kkv pályázhat-e hitelre, vagy a versenyképességi és
innovációs keretprogram révén biztosított uniós támogatású hitelfinanszírozást kíván keresni
Magyarországon, kattintson a következő linkre:
http://www.access2finance.eu/hu/Hungary/what_is_available.htm
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9 Közös európai források mikro- és középvállalkozások számára (JEREMIE)
A JEREMIE az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Alap és az Európai Befektetési
Bank közös kezdeményezése. Célja, hogy javítsa a mikro-, kis- és középvállalkozások
finanszírozási lehetőségeit, különös tekintettel a mikrohitelre, kockázati tőke finanszírozására
vagy garanciákra, és egyéb innovatív finanszírozási formákra. Külön figyelmet szentelnek a
vállalkozásindítás, a technológiaátadás, a technológia- és az innovációs alapok, valamint a
mikrohitel támogatásának. A JEREMIE irányítása az Európai Regionális Fejlesztési Alap
programjainak szerves részeként történik, és a projekteket a megfelelő nemzeti és regionális
szinten választják ki.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennek a programnak a kezelése, valamint a projektek
kiválasztása nemzeti és/vagy regionális szinten történik.
További részletek:
http://eif.europa.eu/jeremie
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm
Annak érdekében, hogy a pénzügyi forrásokhoz jusson a JEREMIE program segítségével,
keresse fel a nemzeti/regionális végrehajtó hatóságokat amelyek információval tudnak szolgálni,
hogy miképpen juthat pénzügyi forrásokhoz az Ön országában vagy régiójában a JEREMIE
programon keresztül:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_hu.cfm

9 Az európai mikrofinanszírozási intézmények támogatásáról szóló együttes
fellépés – JASMINE
A JASMINE az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Alap, valamint az Európai
Beruházási Bank közös kezdeményezése; rendeltetése a JEREMIE kezdeményezés
kiegészítése. Célja a mikrohitelek elérhetőségének javítása Európában két fő tevékenység
révén: egyrészt technikai segítséget nyújt mikrofinanszírozási intézmények részére, hogy
segítsen nekik hitelt érdemlő pénzügyi közvetítőkké válni és könnyebben hozzájutni a tőkéhez,
másrészt anyagi támogatást nyújt a nem banki pénzügyi intézmények tevékenységéhez, hogy
ezek nagyobb számú hitelt legyenek képesek nyújtani. A program rendeltetése, hogy
megkönnyítse az olyan kisvállalkozások, illetve önálló vállalkozói tevékenységet folytatni
szándékozó munkanélküliek és pillanatnyilag munkaviszonnyal nem rendelkező személyek
részére a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést, akik nem férnek hozzá a hagyományos banki
szolgáltatásokhoz. A program 2008-ben indult egy hároméves kísérleti fázissal, 50 millió euro
kezdeti tőkével.
További részletek:
http://eif.eu/jasmine/activity/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.htm
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9 Az Európai Beruházási Alap (EBA) saját beruházásai
Az EBA tevékenysége két eszközön alapul:
Az EBA kockázatitõke-eszközei különösen az újonnan létrehozott és technológiai
orientáltságú KKV-kat támogató kockázati tõkealapokba és üzleti inkubátorokba történõ
tõkeberuházásokból állnak.
Az EBA garanciaeszközei KKV-knak hiteleket nyújtó pénzintézeteknek szóló garanciákból
állnak.
További részletek:
http://eif.europa.eu
http://www.eif.org/EIF_for/sme_finance/index.htm

9 Hitelek az Európai Beruházási Banktól (EBB)
A hitelek a kkv-k által eszközölt tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokra szólnak. Az EBB hiteleit a
kkv-k felhasználhatják a stabil forgótőke-alap biztosítására is, azaz például a kkv-k kereskedelmi
ciklusához kapcsolódó kötelezettségek finanszírozására nyújtott, és a kkv hosszú távú
finanszírozásiigényeit tükrözőhitelek szintén bekerülhetnek az EBB által támogatott körbe.
Futamidejük kettőtől tizenkét évig fog terjedni, az egyszerre felvehető maximális hitelösszeg
12,5 millió euró.
További részletek:
http://eib.europa.eu
http://eib.europa.eu/about/news/eib-loan-for-smes.htm?lang=-hu.
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/index.htm
A pénzügyi közvetítők listája az EU-ban:
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/intermediaries/europe.htm?lang=en&
A pénzügyi közvetítők listája az EU-n kivűl:
http://eib.europa.eu/projects/topics/sme/outside-eu/index.htm?lang=en&

9 Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz
Az új európai Progress mikrofinanszírozási eszköz révén az EU kisvállalkozások és
munkahelyüket elveszített, saját vállalkozás beindítását tervező emberek számára nyújt
finanszírozást mikrohitel formájában.
További részletek:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=836
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
Kiderítheti, hogy van-e már országában mikro hitelt biztosító Progress mikrofinanszírózási
eszköz:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=hu
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4. Támogatás a KKV-k nemzetközivé tételére

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt tárgyalt programok egy része nem nyújt közvetlen
finanszírozást a KKV-k részére, hanem általában közvetítõk és/vagy állami szervek
közremûködésével mûködnek. A támogatás ezért gyakran közvetett.

TAGJELÖLT ÉS A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN

9 Előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA)
2007 januárjától az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) váltja föl a tagjelölt országok
számára rendelkezésre álló eszközöket (PHARE, ISPA, SAPARD…). Az IPA öt különböző
alkotóelemből áll: az intézmények átalakításának és megszilárdításának elősegítése, határokon
átnyúló együttműködés, regionális fejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés, vidékfejlesztés.
A kedvezményezett országokat két csoportra osztják:
•

EU-tagjelölt országok, amelyek az IPA mind az öt alkotóelemére jogosultak

•

Lehetséges tagjelölt országok a Nyugati-Balkánon, amelyek csak az első két
alkotóelemre jogosultak.

Az Európai Bizottság, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel (EBB és EBRD)
együttműködésben közvetett támogatást nyújt az IPA-jogosult országokban működő KKV-knak,
segítve hitelekhez, lízing- és befektetési lehetőséghez való hozzáférésüket. A tagjelölt
országokban működő pénzügyi közvetítők tevékenységük jelentős részét szintén kötelesek a
KKV-k fejlesztésének szentelni.
A
helyi
pénzügyi
közvetítők
felsorolása
az
alábbi
http://www.ebrd.com/apply/small/index.htm
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/index.htm

helyeken

megtalálható:

További részletek és tájékoztatás kérhető az egyes országok nemzeti kapcsolattartó pontjaitól:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_hu.htm

9 Szomszédsági beruházási eszköz (NIF)
A 2004-ben útjára indított Európai szomszédsági politika célja kivételes együttműködés
kialakítása az Unióval szomszédos országokkal a szorosabb politikai kapcsolatokon és nagyobb
gazdasági integráción keresztül. Összesen tizenhat szomszédos ország részesül a politika által
nyújtott előnyökből. A cselekvéseket az ENPI (Európai szomszédságpolitikai eszköz)
finanszírozza. Költségvetése a 2007-2013 közötti időszakra összesen 12 milliárd euro,
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országonkénti programokra lebontva az adott ország szükségletei, tőkefelvételi képessége és a
közösen előirányzott reformok függvényében. A Szomszédsági beruházási eszköz többek között
támogatja a magánszektort, különösen a KKV-kba történő kockázatitőke-befektetésen keresztül.
A 2007-2013-as időszakra a kezdeményezés teljes költségvetése 745 millió euro, amelyet a
tagországok közvetlen hozzájárulása, valamint az Európai Befektetési Bank által kezelt letéti
alap egészít ki.
Ilyen támogatás elnyeréséhez a projektet egy olyan európai közfinanszírozási intézményhez kell
benyújtani, amelyet a NIF vezető testülete jogosultnak ismer el (például az Európai Befektetési
Bank vagy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank).
További részletek:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

9 Keleti befektetési program
A 2004-ben útjára indított Európai szomszédsági politika célja kivételes együttműködés
kialakítása az Unióval szomszédos országokkal a szorosabb politikai kapcsolatokon és nagyobb
gazdasági integráción keresztül. Összesen tizenhat szomszédos ország részesül a politika által
nyújtott előnyökből. A cselekvéseket az ENPI (Európai szomszédságpolitikai eszköz)
finanszírozza. Költségvetése a 2007-2013 közötti időszakra összesen 12 milliárd euro,
országonkénti programokra lebontva az adott ország szükségletei, tőkefelvételi képessége és a
közösen előirányzott reformok függvényében.
A 2010-2013 közötti időszakra összesen 7 millió euro költségvetésű Keleti befektetési program a
régió (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna) gazdasági
fejlődését és üzleti környezetének javítását hivatott támogatni A program támogatja a KKV-k
nemzetközivé válásának folyamatát, javítja hálózatépítő képességüket és bátorítja kereskedelmi
tevékenységük fejlesztését.
További részletek:
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=315&id_type=10
http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2011_en.htm

9 Az EU/EBRD KKV pénzügyi programja
A program 11 közép-európai országban nyújt támogatást a KKV-k számára, tagjelölt és új
tagállamokban egyaránt. A finanszírozás helyi bankokon, lízingcégeken és kockázatitőkealapokon keresztül történik. Az EBRD-től elnyerhető támogatás összege 847 millió euro,
amelyhez az Európai Bizottság 130 millió euróval járult hozzá.
További részletek:
http://www.ebrd.com/pages/sector/financial/sme.shtml
http://www.ebrd.com/pages/about/policies/msme.shtml
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9 Az EBRD által nyújtott nem pénzügyi támogatás: TAM és BAS programok
A TAM (Turn Around Management - Nehéz helyzetben levő vállalatok szerkezetátalakítása) és a
BAS (Business Advisory Services – Üzleti tanácsadási szolgáltatás)) programokkal az EBRD
segíti a magánvállalkozásokat a piacgazdaság követelményeihez való alkalmazkodásban és
hozzájárul a kis és közepes vállalkozások fejlődéséhez. Az első program, amelyben gyakorlott
vezetők vesznek részt tanácsadóként, a vállalatokon belüli vezetői és szerkezeti változásokra
összpontosít, míg a második program a rövid távú kezdeményezéseket támogatja, és
fenntartható infrastruktúrát alakít ki a helyi üzleti tanácsadó szolgáltatások számára.
A támogatást kérő vállalatok közvetlenül küldhetik el TAM/BAS jelentkezési lapjukat, amelyet a
bank menedzsmentjének továbbítanak, akik azután döntenek a projekt támogatásáról és az
együttműködés feltételeiről.
További részletek:
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/tambas/guide.pdf

9 EBB hitelek a KKV-k számára a szomszédos keleti országokban
A Keleti Partnerség keretében az EBB 2009/2010-ben indítja hiteleit KKV-k számára a
szomszédos keleti országokban; így terjeszti ki hitelezési tevékenysége földrajzi határát az
Európai Unión, a Nyugat-Balkánon és a tagjelölt országokon túlra.
A szomszédos országokban rendelkezésre álló helyi közvetítőkkel kapcsolatos információkért
kérjük, látogasson el az EBB honlapjára:
http://eib.europa.eu/products/loans/intermediated/index.htm
További részletek:
http://www.eib.europa.eu/about/press/2009/2009-184-eib-launches-sme-loans-for-eus-easternneighbours.htm
http://www.eib.europa.eu/projects/regions/eastern-neighbours/index.htm?lang=en

9 EIB kölcsönök KKV-k számára a mediterrán partnerországokban (FEMIP)
A FEMIP kölcsönöket folyósít a mediterrán térségben (Algéria, Egyiptom, Gázai
övezet/Ciszjordánia, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Szíria és Tunézia) található
kisvállalkozások számára, elsősorban helyi közvetítőkön keresztül, olyan projektekre, amelyek
elősegítik a térség gazdasági infrastruktúrájának fejlesztését.
További részletek:
http://www.eib.org/projects/regions/med/
http://www.enpi-info.eu/indexmed.php?lang_id=450
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LATIN-AMERIKAI ORSZÁGOK

9 AL-Invest IV
Ennek a programnak a célja a latin-amerikai KKV-k nemzetközivé válásának támogatása
európai és latin-amerikai piaci szereplők hálózatának segítségével, akik az Atlanti-óceán
mindkét partján együttműködnek annak érdekében, hogy találkozókat szervezzenek az azonos
ágazatban tevékenykedő vállalkozások részére. A résztvevők saját üzleti profiljuk és termékeik
alapján kifejezetten az ő részükre szervezett személyes találkozókból álló programokon
vehetnek részt.
A finanszírozás nonprofit szervezeteknek (például kereskedelmi kamaráknak) szól, és
együttműködést segítő partnerkereső események megtartását támogatja. Az AL-Invest IV (20092012) megvalósítása 3 latin-amerikai üzleti szervezeten keresztül történik: ezek a NAFIN, a
CAINCO és a CNI. A társaságok az eseményeken történő közvetlen részvételből profitálhatnak.
A szervezési költségeket az Európai Bizottság viseli; 50 millió euróval járul hozzá a
költségvetéshez.
További részletek:
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/al-invest/index_en.htm

ASIA

9 Az EU kapu program
A 2008 és 2015 között futó program célja az európai termékek bevezetése a japán és dél-koreai
piacra, valamint az egyes EU-tagállamok által vállalt exporttámogatási tevékenységek
kiegészítése, illetve értékük növelése az EU olyan ipari ágazataiban, amelyeket Japánban vagy
Koreában magas potenciállal rendelkezőnek tekintenek (egészségügy és orvosi technológiák,
építőipari technológiák, információs és kommunikációs technológiák, környezeti és energiával
kapcsolatos technológiák, belsőépítészet, divattervezés) A résztvevő KKV-k közvetett
támogatásban részesülnek kereskedelmi küldöttségek szervezésén keresztül az együttműködés
elősegítésére, a konkrét pénzügyi és logisztikai támogatás mellett.
További részletek: http://www.eu-gateway.eu

9 EU-Japán gazdasági együttműködési programok
Ezek az évenkénti programok bármilyen méretű cégek számára nyitva állnak, a KKV-kat is
beleértve. Közvetett támogatást biztosítanak díjtalan képzési programok szervezésén keresztül,
amelyek térítésmentesek és ösztöndíjat is tartalmaznak a KKV-kat képviselő résztvevők
számára. Jelenleg 4 program fut.
•

A HRTP program célja, hogy a japán piacra történő belépésben segítse az európai KKVk azon vezetőit, akik közvetlenül foglalkoznak cégük japán kapcsolataival. A Japánban
töltött öthetes időszak során a japán nyelv és kultúra tanulására, célirányos előadások és
szemináriumok tartására, valamint cégek meglátogatására kerül sor.
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•

A DBP (Distribution & Business Practices - terjesztési és üzleti gyakorlatok) program egy
5-8 napos kiküldetés Japánba, amely hozzásegíti az európai vállalkozásokat ahhoz,
hogy gyakorlati szinten megértsék a japán terjesztési rendszert.

•

Az FDI (Foreign Direct Investment - közvetlen külföldi befektetés) program ötnapos
kiküldetés Japánba, amelynek során az EU-ból érkező résztvevők közvetlen közelből
betekinthetnek abba, hogy miként fordíthatják hasznukra az unióban működő cégek
Japán közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó politikáját, amelynek segítségével
üzleti vállalkozást hozhatnak létre vagy építhetnek tovább ki Japánban az ottani értékek
megvásárlásán keresztül.

•

A WCM (world-class manufacturing - világszínvonalú gyártás) olyan intenzív 5/8 napos
kiküldetés Japánba, amelyen a feldolgozóipari ágazat a termelékenységének javításával
és költségeinek csökkentésével foglalkoznak, és a világ néhány legfejlettebb gyárában
tett látogatást is tartalmaz.

További részletek:
http://www.eu-japan.eu/global/business-training.html - (a lap japánul is elérhető)

9 Kína
- Megérteni Kínát
Az Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) és más érdekelt felek
által szervezett, az Európai Bizottság által társfinanszírozott képzés révén a képzésben részt
vevő gazdasági társaságok segítenek európai vállalkozásoknak abban, hogy jobban megértsék
a kínai gazdaságot és növeljék versenyképességüket ezen a piacon.
További részletek:
http://www.understandingchina.eu/
- EU-Kína cégvezetői csere- és képzési program
A program kínai és európai cégvezetők számára kínál képzést a partnerkontinens nyelvei, üzleti
kultúrája és üzleti gyakorlata területén.
További részletek:
http://www.metp.net.cn/english/index_asp_ColumnId=271

Az egyéb földrajzi területeken és országokban rendelkezésre álló lehetõségekrõl szóló
információkért, kérjük, látogasson el az Európai Unió Együttmûködési Hivatalának, a EuropeAid
honlapjának “Programok és projektek” oldalára:
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/index_en.htm
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A EuropeAid, az Európai Unió Együttműködési Hivatala külkapcsolati programokra vonatkozó
pályázati és ajánlati felhívásokat tesz közzé weboldalán, amelyek közül több vonatkozhat
KKV-kra is.
További részletek:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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5. Hol találunk helyben segítséget?

9 Az Enterprise Europe Network
Az Enterprise Europe Network a legnagyobb vállalkozássegítő és innovációs hálózat
Európában, amely magas színvonalú integrált szolgáltatásokat kínál a kkv-k számára. A hálózat
integrált tájékoztatást nyújtó, üzleti együttműködést támogató, innováció- és technológiaátadást
elősegítő szolgáltatásokat hivatott nyújtani a kisvállalkozások és az innovatív kkv-k részére.
A hálózat egyik központi tevékenysége, hogy tájékoztatja a vállalkozásokat az EU-val
kapcsolatos témákról, és továbbítja a kkv-k visszajelzéseit a Bizottság felé annak érdekében,
hogy a jövőbeli jogalkotás igazodjon a kkv-k igényeihez. A hálózat tagjai olyan – a társaságokat
különösen érintő – területeken rendelkeznek szakértelemmel, mint a közbeszerzés, az üzleti
együttműködés, a finanszírozás, az innováció, a technológiaátadás, a piackutatás és az európai
jogalkotás. A hálózat tagjai emellett a Bizottság projektjeire történő pályázás során és a
közigazgatási szabályoknak történő megfelelésben is segítenek a vállalatoknak. Közvetlen
kapcsolatban állnak az Európai Bizottsággal, és a Brüsszelben működő Versenyképességi és
Innovációs Végrehajtó Hivatal elhivatott munkatársai segítik őket a legbonyolultabb kérdések
megválaszolásában is.
A társaságok a tudatosságot fokozó különböző tevékenységek (például kiállításokon történő
részvétel, szemináriumok, előadások, műhelyviták szervezése), valamint a helyi nyelveken
rendelkezésre álló egész sor kiadvány (útmutatók, hírlevelek, weboldalak, stb.) révén is
információkhoz juthatnak.
Az Enterprise Europe Network technológia- és tudásátadás célú közvetítő szolgáltatások
nyújtása révén az innovációt is támogatja. Emellett az innováció különböző típusú szereplői
közötti partneri kapcsolatok kiépítését szolgáló tevékenységeket is segíti, valamint innovációs
kérdésekkel kapcsolatos információk terjesztésével, illetve kutatáson alapuló technológiák
kiaknázásával is foglalkozik. Egy több mint 12.000 vállalkozásokat érintő ajánlatot és igényt
tartalmazó partnerségi adatbázist működtetnek.
Az Enterprise Europe Network mindenkor tud segíteni, tekintet nélkül arra, hogy egy társaság
milyen üzleti ciklusban van, vagy mennyire ismeri az európai ügyeket. Segíti a társaságokat az
üzleti lehetőségek kihasználásában, és 47 országban működő partnerei révén meg tudja
számukra nyitni az európai és a nemzetközi piacokat. Az Enterprise Europe Network Európában
és harmadik országokban közel 600 irodával rendelkezik. Ezek között szerepelnek az EU
tagállamai, a tagjelölt országok, az innovációs és versenyképességi keretprogram társult
országai, az Európai Gazdasági Térség tagjai, az európai szomszédsági politikában érintett
országok stb.
További részletek: http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
Ahhoz, hogy megtalálja az Önhöz legközelebbi fiókot, mind az EU-n belül és kivűl is:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches
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9 Külső EU-s üzleti központok
- European Üzleti és Technológiai Központ Indiában
A központ segíti az üzleti, a tudományos és a kutatói közösséget Európában és Indiában, új
üzleti lehetőségeket teremt, ösztönzi a technológiák átadását, valamint előmozdítja az európai
tiszta technológiák átvételét Indiában.

További részletek:
http://www.ebtc.eu/

- Az EU európai KKV szektort támogató központja ("EU KKV Központ)
Funded by the European Commission (€5 million), will provide information, advice, training and
matchmaking opportunities for European SMEs wishing to export to or invest in the Chinese
market.
Az Európai Bizottság támogatását élvezve (5 millió EUR), információt, tanácsot, képzést és
partnerkereső lehetőségek feltérképezését biztosítunk azon európai KKV-knak akik exportálni
vagy befektetni szeretnének a kínai piacon.
További részletek:
http://ec.europa.eu/delegations/china/documents/projects/eu_sme_centre.pdf
http://www.eusmecentre.org.cn/
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Egyéb információforrások:

Európai portál KKV-K számára: Ez a portál összegyűjti mindazokat az információkat,
amelyeket az EU kínál a kkv-król és a kkv-k számára, a gyakorlati tanácsoktól a politikai
kérdésekig, a helyi kapcsolattartó pontok elérhetőségeitől a hálózatépítési kapcsolatokig.
http://ec.europa.eu/small-business/index_hu.htm

Az "Europa" szerver “Szerződések és támogatások” adatbázisa áttekintést nyújt valamennyi
EU-s programról és eszközrõl:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_hu.htm

TED (elektronikus napilap a pályázati felhívásokról): nyilvános tenderek adatbázisa az
Európai Unió Hivatalos Lapjában:
http://ted.europa.eu/

Európa Önökért Vállalkozások: ez a portál magánszemélyeknek és vállalkozásoknak nyújt
gyakorlati információkat az EU egészében és az egyes tagállamokban fennálló jogaikról és
lehetõségeikrõl:
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm

Vállalkozáspolitikai és Ipari Fõigazgatóság – Európai Bizottság:
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

A felelõsség kizárása
Az Európai Bizottság semmilyen felelõsséget nem vállal a jelen dokumentumban foglalt
információkért. A reprodukálás a forrás megjelölésével megengedett.
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