Mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti
innovációkhoz kapcsolódó Európai Uniós
finanszírozási lehetőségek
Innovációs projekt benyújtása: Mit, hogyan és hol.

funded by

2

3

Először is dolgozza ki az ötletét!

3

Csatlakozzon az EIP-AGRI hálózathoz!

3

Vesse össze ötletét az EURÓPA 2020-szal!

4

Uniós szakpolitikák dióhéjban

5

UNIÓS SZAKPOLITIKÁK UNIÓS FINANSZÍROZÁSSAL

6

Illeszkedik-e az Ön ötlete régiója intelligens szakosodási
stratégiájához?

6

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EAFRD)

7

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF)

8

INTERREG: Együttműködés a régiók között

8

Európai Szociális Alap (ESF)

9

Az EU szintjén rendelkezésre álló uniós finanszírozás

10

Horizont 2020

10

EUROSTARS

11

COSME

12

Erasmus Fiatal Vállalkozóknak (EYE)

13

Európai Befektetési Alap

14

LIFE+

15

Infografika

16

képek: EIP-AGRI Szolgáltató Pont, Shutterstock
további információ: www.eip-agri.eu
We would like to thank the Hungarian Ministry
of Agriculture for the translation.

Hogyan valósítsa meg terveit?

Ez az EIP-AGRI Szolgáltató Pont kiadványa.
adatlap: EIP AGRI finanszírozási lehetőségek, 2014. augusztus

Tartalomjegyzék

Hogyan valósítsa meg terveit?
• Ön gazdálkodó vagy kutató és ki akar próbálni egy ötletet vagy innovatív módszert?
• Ön Operatív Csoport irányítója vagy tagja és finanszírozási forrást keres innovatív ötletekhez?
• Inkább az innovatív folyamatok támogatása érdekli, mint az, hogy egy projekt élére álljon?
Az Európai Uniós (EU) alapok segíthetnek Önnek megvalósítani a terveit!

Először is dolgozza ki az ötletét!
Milyen kihívások késztetik cselekvésre? Élvezi a kollaboratív és interaktív projektekben, sok különböző szereplővel
együtt végzett munkát? Milyen eredményekre számíthat?
Jobb, ha projektje kialakítását az ötletei vezérlik, nem
pedig az éppen rendelkezésre álló finanszírozási
források. Minél világosabban definiálja az igényeit, annál
könnyebb lesz meghatározni a megfelelő finanszírozást.

Regisztráljon az EIP-AGRI honlapon:
www.eip-agri.eu
Iratkozzon fel az EIP-AGRI havi hírlevelére!

Csatlakozzon az EIP-AGRI
hálózathoz!
Ha finanszírozási megoldást keres, a ‘Mezőgazdasági
Termelékenység és Fenntarthatóság’ Európai Innovációs
Partnerség (EIP-AGRI) segíthet. Az emberek az EIPAGRI hálózaton keresztül meg tudják osztani egymással
az elérhető finanszírozási forrásokkal, hasonló
projektekkel kapcsolatos információikat. Ha regisztrál
az EIP-AGRI honlapon, ez automatikusan elérhetővé
teszi az Ön számára a teljes hálózatot és megkönnyíti
a partnerek felkutatását.
Ez az adatlap az Európai Unióban már jelenleg is elérhető
finanszírozási forrásokról tájékoztat. Utalunk arra is, hogy
mi lesz elérhető országos és regionális szinten az év
végétől kezdve, és öleteket adunk arra nézve, hogy hol
találhat információt a régiójáról. Az EIP-AGRI honlapon
és hírlevélen keresztül naprakész információt biztosítunk
a tagoknak az új finanszírozási lehetőségekről.
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Vesse össze ötletét az EURÓPA 2020-szal!
Minden Uniós forrás az Európai Unió ’EU 2020’
növekedési stratégiáját szolgálja. A stratégián belül az EU
öt 2020-ra elérendő célt állapított meg, melyek segítenek
egy intelligens, fenntartató és befogadó gazdaság
felépítésében:
•

A 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság
aránya érje el a 75%-ot.
Az EU gazdasági növekedésének 3%-át kutatásra
és fejlesztésre kell fordítani.
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását
20%-ra kell csökkenteni, az energia 20%-át
megújuló energiaforrásokból kell előállítani és az
energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
Az iskolai lemorzsolódási arányt 10% alá kell
csökkenteni, és a 30-34 évesek legalább 40%ának felsőfokú végzettséget kell szereznie.
Legalább 20 millióval csökkenteni kell azoknak
a számát, akiknél fennáll a szegénység és a
társadalmi kirekesztés veszélye.

•
•

•
•

Amennyiben a következő kérdések valamelyikére
„igennel” válaszol, nagyobb esélye van rá, hogy
uniós finanszírozási kérelmét jóváhagyják
Ha kiemeli ezeket a kritériumokat a pályázatában
(vagy azokat, melyek annál a támogatási
pályázatnál érvényesek, amelyre jelentkezik),
ez javíthatja az esélyét a sikerre.
•
•
•
•
•
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Állásokat teremt-e a projektem?
Tudást teremt-e a projektem?
Növeli-e a projektem az emberek
jövedelmét?
Csökkenti-e a projektem az
energiafogyasztásomat?
Növeli-e a projektem a szaktudást?

EU 2020 STRATÉGIA

UNIÓS SZAKPOLITIKÁK UNIÓS
FINANSZÍROZÁSSAL

Uniós finanszírozási
programok 45 kategóriája

Uniós szakpolitikák dióhéjban
Igen sokféle program és finanszírozás nyújt
pénzügyi támogatást olyan emberek és szervezetek
százezreinek, mint a gazdák, diákok, tudósok, civil
szervezetek, cégek, városok, régiók és sok egyéb.
Uniós finanszírozás helyi, regionális, országos, régiók
közötti és uniós szinten áll rendelkezésre.
Az Európai Bizottság honlapján megtalálható azoknak
az uniós finanszírozási rendszereknek a teljes
listája, melyeken keresztül az európai szakpolitikák
megvalósulnak a 2014-2020-as időszakban, az egyes
politikákra szánt összegekkel együtt.
Ezeket a programokat 45 különböző kategóriába
sorolják, melyek közül 9 közvetlenül kapcsolódik a
mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdőgazdálkodási
innovációkhoz. Ez az adatlap az utóbbiakra
összpontosít.

Uniós finanszírozási programok
9 olyan kategóriája, melyek
érdekesebbek a mezőgazdasági,
élelmiszeripari és erdőgazdálkodási
innováció szempontjából

3 tagországi
szinten valósul
meg

Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alap

6 uniós szinten
valósul meg

Horizont 2020

Eurostars
Európai
Regionális
Fejlesztési Alap

Európai Szociális
Alap

COSME

Erasmus

Európai
Befektetési Alap

LIFE+
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Országos és régiós szinten
elérhető uniós finanszírozás
Az Európai Unió teljes költségvetésének több mint
76%-át az öt Európai Strukturális és Befektetési Alapra
(ESIF) fordítja:

Régiók, melyek a mezőgazdaságot emelték ki fő kutatási területként intelligens szakosodási stratégiájukban.

Illeszkedik-e az Ön ötlete régiója
intelligens szakosodási stratégiájához?
A tagállamoknak és a régióknak Regionális
Innovációs Stratégiát (S3 stratégia) kell készíteniük
az Intelligens Szakosodás céljára. Ez az egyik
előfeltétele annak, hogy európai finanszírozásban
részesüljenek a kutatás és innováció, valamint a
digitális gazdaság fejlesztése céljára.
Az intelligens szakosodás egy új innováció-politikai
fogalom, mely azt szolgálja, hogy a kutatásba és
innovációba irányuló állami befektetéseket bizonyos
célokra irányítsák. Célja serkenteni a regionális
innovációt a gazdasági növekedés és a jólét
megvalósítása érdekében, azáltal, hogy a régiók
számára lehetővé teszi erőik összpontosítását.
Az Európai Bizottság által az intelligens
szakosodási stratégiák támogatása érdekében
létrehozott intelligens szakosodási platform
szerint jelentős számú régió választotta az agrárélelmiszeripart egyik fő kutatási területeként (a
fenti térképen zölddel jelölve).
Ellenőrizze az intelligens szakosodási platform
honlapján, hogy az Ön régiója kulcsfontosságú
kutatási és innovációs prioritásként választotta-e ki
a mezőgazdaságot és az erdő- és halgazdálkodást.
Ha igen, innovációs projektjének még jobbak
lehetnek a finanszírozási esélyei.
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• Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EAFRD)
• Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF)
• Európai Szociális Alap (ESF)
• Kohéziós Alap (CF)
• Európai Tengerügyi és Halászati Alap (EMFF)
Tizenegy közös cél van meghatározva uniós szintű
prioritásként, és minden alap ezek egyikére vagy
közülük többre koncentrál. A legfőbb prioritás a kutatás
és innováció erősítése. Ezeket az ESIF alapokat
főként a tagállamok vagy régiók által irányított nemzeti
vagy régiós programok valósítják meg, melyek minden
programhoz kijelölnek egy irányító hatóságot.
2013 végén jóváhagytak egy európai keretet, célokkal,
szabályokkal és költségvetési kerettel az egyes alapok
céljaira. Azóta az irányító hatóságok azon dolgoznak,
hogy miként használják fel a nekik szánt összegeket
a saját programjaikban. Miután az Európai Bizottság
jóváhagyta ezeket a programokat (legkorábban 2014
végén), az országok ezzel párhuzamosan tervezték
az 5 Strukturális Alaphoz kapcsolódó nemzeti operatív
programot a rendelkezésre álló finanszírozási
keretek ismeretében (ami pályázati felhívás néven
ismert), Az operatív programok Bizottság által
történő elfogadását követően az Irányító hatóságok
megkezdték a pályázati felhívások meghirdetését. Az
irányító hatóság tájékoztatja a potenciális pályázókat,
kiválasztja a projekteket és figyelemmel kíséri a
megvalósításukat. További információért forduljon az
irányító hatóságokhoz.
Az ESIF-fel kapcsolatos útmutatásért látogasson el
az Európai Bizottság honlapjára!

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EAFRD)
KÖLTSÉGVETÉSI KERET: 95 milliárd euró
CÉLOK: Javítani a mezőgazdaság és az
erdőgazdálkodás versenyképességét, védeni a
környezetet és a vidéket, javítani az életminőséget
és a vidéki gazdaság változatosságát és támogatni a
vidékfejlesztés helyi alapú módszereit.
FINANSZÍROZÁS TÍPUSA: Pályázati úton elérhető
támogatások a vidékfejlesztési programjukat
megvalósító régiók vagy országok szerződéseinek és
szerződéses kötelezettségvállalásainak.
KINEK JÁR? Gazdáknak, élelmiszer-feldolgozóknak,
erdészeknek, vidéki vállalkozásoknak, csoportoknak,
szervezeteknek …
A tagállamok illetve régiók által megvalósított
Vidékfejlesztési Programok összesen 18 különböző
intézkedést használhatnak fel a vidékfejlesztés
támogatására. Ezen belül az innováció területén
finanszírozhatják új termékek kifejlesztésére, kis
operátorok közötti együttműködésre, termékek
népszerűsítésére stb. irányuló projekteken dolgozó
„Operatív Csoportok” (lásd alább) létrehozását és
működését. Ezek a programok támogathatják továbbá
a tudástranszfert, a tanácsadó szolgáltatásokat, az
állóeszköz-beruházásokat és hálózatok vagy innovációtámogató szolgáltatások kialakítását. Az Operatív
Csoportok és az innováció-támogató szolgáltatások
új innovációs eszköz a 2014-2020-as vidékfejlesztési
politikában.
Tudjon meg többet az új vidékfejlesztési politikáról
az ENRD honlapról!

EIP-AGRI Operatív Csoportok
Az Operatív Csoportok olyan csoportok, amelyek
különféle személyeket, így gazdákat, erdészeket,
élelmiszer-feldolgozókat, kutatókat, tanácsadókat,
cégeket és civil szervezeteket fognak össze, hogy
innovatív megoldást találjanak egy közös problémára
vagy kérdésre. Az Operatív Csoport mérete és
összetétele a projekt függvénye. Ezért előfordulhat,
hogy az egyik Operatív Csoport egészen másképp néz
ki, mint a másik. Az Operatív Csoport által kifejlesztett
eredményeket és tudást meg kell osztani az EIPAGRI Hálózaton keresztül, hogy más európai gazdák,
erdészek és iparágak is hasznát vegyék.
Ha van egy innovatív ötlete, amelyet szeretne fejleszteni
egy ilyen csoporton keresztül, érdemes megnézni,
hogy milyen módon támogathatja ezt a régiója vagy
országa Vidékfejlesztési Programja és mikor írják ki a
pályázatokat.
Tudjon meg többet az Operatív Csoportokról
az adatlapunkból (mely tartalmazza az irányító
hatóságok listáját is)
Innováció-támogató Szolgáltatások
Néha nem elég egyszeri finanszírozást biztosítani az
innovációs projektek során együttműködő csoportoknak.
Az Innováció-támogató Szolgáltatások és a közvetítés
döntő szerepet játszik abban, hogy sok arra érdemes
projekt induljon el. Az Innováció-támogató Szolgáltatások
állhatnak az olyan fejlesztési kezdeményezések
élére, melyek összekapcsolják azokat a szereplőket,
akik érdekeltek abban, hogy innovatív megoldásokat
találjanak egy közös problémára, és ötleteik is
vannak erre. Ezek a tevékenységek támogathatók a
Vidékfejlesztési Programok keretében.
Tudjon meg többet az Innováció-támogató
Szolgáltatásokról szóló adatlapunkról!
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Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERDF)
KÖLTSÉGVETÉSI KERET: Körülbelül 200 milliárd euró
CÉLOK: Erősíteni az Európai Unió gazdasági,
társadalmi és területi kohézióját a régiók közötti
egyensúlyhiányok korrigálásával.
FÓKUSZ: Kutatás és innováció; digitális napirend; KKV
versenyképesség; alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdaság.
FINANSZÍROZÁS TÍPUSA? Pályázati úton elérhető
támogatások és egyéb típusú pénzügyi támogatások
az Operatív Programjaikat megvalósító régióknak.
KINEK JÁR? KKV-k, kutatóközpontok, egyetemek, helyi
és regionális hatóságok, képzési központok, non-profit
szervezetek …
Az ERDF többféle tevékenységgel erősíti a kutatást és
az innovációt az EU tagállamaiban:
• Támogatást nyújt olyan személyeknek, akik közvetlenül
részt vesznek innovatív megoldások kifejlesztésében
és az új ötletek gazdasági kiaknázásában, tanácsadó
és támogató szolgáltatások, közvetlen befektetések és
olyan pénzeszközök révén, melyek segítenek magán
finanszírozási forrásokhoz jutni.
• Az alkalmazott kutatási és innovációs
tevékenységekhez szükséges infrastruktúrába,
berendezésekbe, kísérleti termékcsaládokba és fejlett
gyártásba, így többek között olyan technológiákba
történő befektetés, melyek további innovációs
képességeket hoznak létre egy sor egyéb ágazatban.
• Az azonos területen dolgozó különböző innovációs
szereplők
együttműködésének,
hálózatépítési
tevékenységeinek és partnerségének segítése –
egyetemek, kutató- és technológiai központok, KKV-k
és nagyvállalatok – a szinergiák és a technológiatranszferek kiaknázása érdekében.
Ha többet akar megtudni arról, hogy milyen
típusú támogatás áll majd rendelkezésre a
régiójában az ERDF-en keresztül, vegye fel a
kapcsolatot az irányító hatóságával!
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INTERREG:
Együttműködés a régiók között
Az ERDF több európai területi együttműködési
tevékenységet is finanszíroz, így többek
között az „INTERREG” néven ismert, régiók
közötti együttműködési programokat. Az
INTERREG programoknak három típusa
van: régiók közötti együttműködés határon
átnyúló régiók között, Európa egy adott
részének államai között, valamint régiók
között Európa egész területén. A 2014-2020as „INTERREG EUROPE” régiók közötti
együttműködési program nyitva áll minden
régió előtt, és főként a gyakorlatok regionális
szakpolitikai szintű cseréjét támogatja.
A határon átnyúló és transznacionális
együttműködési programok szélesebb
körben is támogathatják a beruházásokat,
beleértve az agrár-élelmiszeripari lánc
mentén szerveződő együttműködéseket. Az
együttműködési programokat most határozzák
meg az irányító hatóságok. Az első pályázati
felhívások várhatóan 2015-ben jelennek meg.
További információ:

Európai Területi Együttműködés
Határon átnyúló programok
Régiók közötti transznacionális
együttműködési programok
Interreg Európa
Régiók közötti együttműködés projektek

Európai Szociális Alap (ESF)
KÖLTSÉGVETÉSI KERET: Minimum 80 milliárd euró
CÉLOK: Humántőke-befektetés, annak érdekében,
hogy minden uniós polgár jobb eséllyel induljon a
munkaerőpiacon.
FÓKUSZ: Készségek és munkahelyek javítása, a
foglalkoztatás, mobilitás és társadalmi befogadás
támogatása, a szegénység elleni küzdelem.
FINANSZÍROZÁS TÍPUSA: Pályázati úton elérhető.
KINEK JÁR? Vállalkozásoknak, állami szerveknek,
iskoláknak, képző központoknak, egyetemeknek és
non-profit szervezeteknek.
Az ESF segít a vállalkozóknak saját vállalatot és
vállalkozásokat alapítani, azzal, hogy javítja a
készségeiket és a dolgozóik készségeit. Az ESF
támogatja például a következőkre irányuló akciókat:
• Képességfejlesztés az olyan változásoknak való
megfelelés érdekében, mint a megnövekedett globális
verseny vagy olyan lehetőségek kiaknázása, mint az
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság fejlesztése,
nagyobb versenyképesség, az új és innovatív
munkamódszerekhez való alkalmazkodás.
• Az export teljesítmény javítása, mellyel új piacok
nyílhatnak meg és új állások teremthetők.
• Vállalkozók és önfoglalkoztatók segítése a vállalkozásindítást szolgáló alapfokú menedzsment, jogi és
pénzügyi készségek oktatásával. Vannak projektek,
melyek üzleti mentorokat vesznek igénybe, hogy
átsegítsék a vállalkozókat a kritikus első éveken. Más
projektek a tapasztalatcserében és a támogatások
felkínálásában segítő vállalkozói hálózatokat segítik.
• Mikrofinanszírozás a kisvállalkozóknak, hogy
létrehozhassák a saját vállalkozásukat, olyan
helyzetekben, melyeket a bankok túlságosan
kockázatosnak ítélnének.

A
mezőgazdaság,
élelmiszergazdaság
és
erdőgazdálkodás terén az ESF támogathatja az
innovációt élethosszig tartó tanulás és a humán
erőforrásba való nagyobb befektetés ösztönzésével,
az információs és kommunikációs technológiák
terjesztésével, az e-tanulás, a környezetbarát
technológiák, valamint az induló üzleti vállalkozások
finanszírozásának támogatásával.

További információ: ESF és ESF projektek
honlapok.
Derítse ki, mit kínál régiója „Támogatás az
országában” rovata!
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•

Az EU szintjén rendelkezésre álló uniós finanszírozás
Horizont 2020
KÖLTSÉGVETÉSI KERET: 80 milliárd euró, ezen
belül 4 milliárd euró fenntartható mezőgazdaságra,
erdőgazdálkodásra, élelmiszeriparra, a biogazdaságra
és a tengeri erőforrásokra.
FÓKUSZ: Kutatás és innováció (kiváló tudomány, ipari
vezető szerep, társadalmi kihívások).
FINANSZÍROZÁS TÍPUSA: A konkrét témákra
irányuló pályázati felhívásokat és akciókat kétéves
munkaprogramok mutatják be. A projektek többsége
pályázati úton elnyerhető támogatást kap, de más
típusú segítség is rendelkezésre áll (finanszírozáshoz
való hozzáférés, innovációs díjak, közbeszerzés …).
KINEK JÁR? Kis- és közepes vállalkozások, ipar,
egyetemek, kutatóintézetek képviselőinek, de más
típusú szereplők is pályázhatnak, így mezőgazdasági
szervezetek vagy mezőgazdasági tanácsadó
szolgálatok.
A Horizont 2020-nak a mezőgazdasági, élelmiszeripari
és erdőgazdálkodási innováció szempontjából
legrelevánsabb része a 2. társadalmi kihívás:
„Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és
erdőgazdálkodás, tengerkutatás és tenger- és belvízhasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság”.
Az érintett témák között szerepel a termelékenység
fenntartható növelése, az ökoszisztéma-szolgáltatások
biztosításának elősegítése, a vidéki lakosok szerephez
juttatása és fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok
kialakítása. Legtöbb esetben lehet finanszírozásért
pályázni olyan kutatási és innovációs projektek
esetében, melyekben legalább három partner
vesz részt három tagállamból. A Horizont 2020
pályázatok ezen belül több lehetőséget kínálnak
multinacionális innovációs projektek támogatására
a mezőgazdaságban, tematikus hálózatok és
többszereplős projektek révén, melyekben különböző
típusú szereplők vesznek részt, így gazdák, erdészek,
élelmiszer-feldolgozók, tanácsadók, kutatók és
vállalkozások.
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Vannak bizonyos lehetőségek „egy résztvevős”
projektekre is, így pl. a KKV Eszköz által nyújtott
finanszírozás esetében, ami segítséget nyújt a nagy
potenciállal bíró KKV-knek olyan innovatív ötletek
kidolgozására, melyek a globális piaci versenyt kiállni
képes termékekre, szolgáltatásokra és folyamatokra
irányulnak
Potenciálisan a Horizont 2020 más részei is
érdeklődésre tarthatnak számot:
A Gyorsított Innováció (Fast Track to Innovation; FTI”)
2015 – 2016-ban működik, folyamatosan nyitva álló
pályázati felhívás keretében. Évi 100 millió eurós
költségvetési kerettel rendelkezik. Az FTI innovatív
projekteket támogat bármely típusú, pl. agrárélelmiszeripari, technológiai területen, melyeket 3-5
olyan jogi entitás valósít meg három tagállamban,
amelyek ígéretes, innovatív ötleteket kívánnak
előmozdítani a piacon.
A Marie Skłodowska-Curie akciók kutatók szakmai
előmenetelét és képzését támogatják, innovációs
készségeikre összpontosítva. Támogatást adnak
a kutatói pálya minden szakaszában, a PhD
jelöltektől az igen tapasztalt kutatókig, és ösztönzik a
transznacionális, szektorok valamint a tudományágak
közötti mobilitást.
További információk
• EIP-AGRI Adatlap Horizont 2020
• Horizont 2020 Résztvevői Portál oldal
• A Nemzeti Kapcsolattartó Pontok (National
Contact Points; NCPk) útmutatást, gyakorlati
információt és támogatást adnak a Horizont
2020-ban való részvétel minden aspektusáról.
• Horizont 2020 résztvevők online kézikönyve

EUROSTARS
KÖLTSÉGVETÉSI KERET: 1,14 milliárd euró
FÓKUSZ: Innováció minden ágazatban.
FINANSZÍROZÁS TÍPUSA? Országonkénti, pályázati úton elérhető
támogatások új termékek, szolgáltatások illetve folyamatok fejlesztése
céljára.
KINEK JÁR? A konzorciumokban lennie kell legalább egy kutatást és
fejlesztést végző kis- vagy középvállalkozásnak (KKV-nek). A többi résztvevő
bármilyen jellegű lehet (vállalkozás, egyetem és kutatóintézet).
A Eurostars az EUREKA hálózatban és az Unióban résztvevő 33
ország által támogatott közös program. Olyan kutatást végző kis- és
középvállalkozásokat támogat, melyek innovatív termékeket, folyamatokat
és szolgáltatásokat fejlesztenek, hogy versenyelőnyhöz jussanak. A
Eurostars ezt úgy teszi, hogy finanszírozást biztosít transznacionális
innovációs projekteknek, melyek termékeit azután gyorsan forgalomba
hozzák. Minden piaci területet lefed, így többek között a mezőgazdaságot,
az élelmiszeripart és az erdőgazdálkodást.
A Eurostars három projekt-típust támogat, pl.:
•Egyéni projektek: piac-orientált K+F projektek, KKV vezetés alatt.
•Klaszterek: hosszú távú ipari kezdeményezések, melyek célja az
európai versenyképesség szempontjából alapvető fontosságú generikus
technológiák kidolgozása (mint pl. Információtechnológia, Energia,
Kommunikáció és Víz, az eddig támogatott négy terület).
• Ernyő-projektek: tematikus hálózatok, melyek saját üzleti területükön
támogatják az EUREKA projekteket (pl. feldolgozás, anyagok,
idegenforgalom és agrár-élelmiszeripar, az eddigi támogatott négy terület).
További információ
• EUROSTARS honlap

•
•
•
•

EUROSTARS az Ön országában
EUROSTARS projekt példák
K+F-t végző KKV-k
EUREKA hálózat honlapja
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COSME
KÖLTSÉGVETÉSI KERET: 2.3 billion
FÓKUSZ: Vállalkozások versenyképessége és kis- és
középvállalkozások (KKV-k) (COSME).
FINANSZÍROZÁS TÍPUSA: Többféle eszköz-típus, a
pályázatoktól függően.
KINEK JÁR? Vállalkozóknak, ezen belül KKV-knek,
valamint vállalkozást indító személyeknek.
A „Vállalkozások versenyképessége és kis- és
középvállalkozások” (COSME) program négy
különböző területen támogatja a KKV-ket, melyek közül
három közvetlen jelentőséggel bírhat:
• Forrásokhoz jutás: A COSME pénzügyi közvetítők
által biztosított garanciákat finanszíroz, osztozik velük
a kockázaton és a KKV-k támogatására ösztönzi
őket. Olyan részvényalapokat is finanszíroz, melyek
kockázati tőkét és köztes (mezzanine) finanszírozást
biztosítanak vállalkozásoknak.
• Piacra jutás: A COSME támogatja az Enterprise
Europe Hálózatot, mellyel minden vállalkozás
szabadon kapcsolatba léphet a régiójában működő
helyi partnere révén. Tanácsot ad az uniós
finanszírozási lehetőségekről, támogatást üzleti
partnerek megtalálásához külföldön vagy külföldi
bővítéshez, tanácsot a forrásokhoz jutásról, innovációs
támogatásról és technológia-transzferről az Unióban.
• Vállalkozók támogatása: támogatás oktatás,
vállalkozóvá válás, mentoring és csere-tevékenységek
céljára fiatal vállalkozóknak és női vállalkozóknak (lásd
EYE, 13. oldal).
A COSME továbbá együtt dolgozik a közigazgatásokkal,
hogy segítsen a vállalkozás-alapításnak és –
növekedésnek a kedvező feltételeket kialakításában.
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A COSME rendszeresen tesz közzé ezeket a
célokat támogató pályázati felhívásokat. Ha Ön KKV
menedzser, érdemes lehet rendszeresen ellátogatnia
a COSME honlapra, hogy ellenőrizze, nem tettek-e
közzé olyan pályázati felhívást, mely megfelelne az Ön
innovatív ötletének. Lépjen kapcsolatba az Enterprise
Europe Hálózattal!
További információ:
Az Enterprise Europe Hálózat honlapján.
További információ:
a COSME kezdeményezésekről.

További információ a forráshoz-jutásról.
További információ a nemzetközivé válásról.
További információ a fiatal vállalkozókról.
További információ a nő vállalkozókról.

Erasmus Fiatal Vállalkozóknak
(EYE)
Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak (EYE) olyan uniós
program, mely alkalmat ad fiatal vállalkozóknak (többek
között gazdáknak) arra, hogy 6 hónapot dolgozzanak
egy másik EU országban. A csere segít a fiatal
vállalkozónak elsajátítani azt a szaktudást, amely
egy kis cég vezetéséhez kell. A fogadó fél számára
hasznos, hogy friss szemszögből látja a vállalkozását
és alkalma nyílik más országokból érkező partnerekkel
együttműködni és új piacokról tudomást szerezni.
Ha Ön nemrég lett gazdálkodó, érdekes lehet többet
megtudnia a hálózatról vagy akár elindítania saját
hálózatát jövőbeli innovatív projektek elindítására.
További információ: az EYE honlapon.
Helyi támogatás a helyi kapcsolattartó pontokon
keresztül.

Erasmus+
KÖLTSÉGVETÉSI KERET: 14,77 milliárd euró
FÓKUSZ: Oktatás, képzés, fiatalok és sport.
FINANSZÍROZÁS TÍPUSA: Ösztöndíjak, pályázati
úton elnyerhető támogatás kis projekteknek, kölcsöngarancia diákoknak…
KINEK JÁR? Oktatási intézményeknek, képző
központoknak,
egyetemeknek,
különféle
szervezeteknek.

Az Erasmus+ célja növelni a tudást és a szakmai
készségeket és támogatni az oktatási és képzési
rendszereket a következők révén:
• Alkalom 4 millió európainak, hogy tanuljon, képzést
kapjon, munkatapasztalatot szerezzen és önkéntes
munkát végezzen külföldön: ha Ön kutató, tanár,
mezőgazdasági tanácsadó vagy fiatal gazda és
külföldre szeretne menni, hogy készségeit javítsa vagy
diákokat akar küldeni külföldre, akkor ez a megfelelő
program. Közös mesterfokozat is létrehozható a
tudáscsere serkentésére.
• Oktatási, képzési és fiatalokkal foglalkozó intézmények
transznacionális partnerségeinek támogatása.
• Az oktatási, képzési és fiatalokkal foglalkozó
rendszerek korszerűsítését célzó nemzeti erőfeszítések
támogatása.
A legérdekesebb terület az „együttműködés az
innovációért és a jó gyakorlatok cseréjéért” kiemelt
intézkedés, mely a „stratégiai partnerségek”
kialakításának lehetőségét kínálja az innovációs
gyakorlatokkal kapcsolatos együttműködésre, „tudásszövetségek” létrehozására, melyek felsőoktatási
intézményeket és vállalkozásokat hoznak össze, hogy
innovatív módszereket vagy „ágazat szakképzettségfejlesztési szövetségeket” alakítsanak ki egy adott
ágazat szakképzettség-hiányának kezelésére. A
partnerség típusától függően 2-3 ország legalább 3-9
szervezetének kell csatlakoznia.
További információ: az Erasmus+ honlapról.
Lépjen kapcsolatban országos ügynökségével,
hogy helyi támogatást kapjon.
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Európai Befektetési Alap
The Európai Befektetési Alap EIF támogatja Európa
mikro- valamint kis- és középvállalkozásait (KKV-it)
azzal, hogy javítja a finanszírozási forrásokhoz való
hozzáférésüket (de nem ad kölcsönt közvetlenül). Az
EIF támogathatja a mezőgazdasági, élelmiszeripari
és erdőgazdálkodással foglalkozó KKV-kat bankokon
és egyéb olyan pénzügyi közvetítőkön keresztül, mint
a mikro-finanszírozási intézmények, a magántőke
vagy akár a kockázati tőkealapok.
Ha van olyan innovatív ötlete, mely új vállalat
létrehozását tenné szükségessé, az Európai
Befektetési Alap pénzügyi közvetítői megadhatják a
szükséges lökést.
További információk
• EIF honlap
• Pénzügyi közvetítők: KKV-k finanszírozása
• Az EIF által támogatott finanszírozási
konstrukció példája: EREMIE – mikro-, kis- és
középvállalkozásokat támogató közös európai
források
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LIFE+
KÖLTSÉGVETÉSI KERET: 3,4 milliárd euró
FÓKUSZ: Környezetvédelem- és klímapolitika.
FINANSZÍROZÁS TÍPUSA: Pályázati úton elérhető
támogatások környezetvédelmi projekteknek évente
meghirdetett pályázatok útján.
KINEK JÁR? Magáncégeknek, civil szervezeteknek,
állami szerveknek.
A LIFE+ segít koordinálni a környezetvédelem- és
klímapolitika különböző finanszírozási forrásait,
és megszünteti a környezetvédelmi támogatások
hiányosságait azzal, hogy olyan környezetvédelmi
kérdésekkel foglalkozik, melyekkel nem foglalkozik
más uniós Alap. Segít továbbá megoldásokat találni
a környezetvédelmi és a klímát érintő kihívásokra,
melyekkel a társadalom minden szektora szembenéz,
így többek között a mező- és erdőgazdálkodás is.
Továbbá platformot biztosít annak megtárgyalására,
hogy milyen könnyű és költséghatékony módok
kínálkoznak az Unió környezetvédelmi és klímapolitikai
jogszabályainak megvalósítására.

A LIFE+ társfinanszíroz innovatív projekteket az EU
országokban a következő területeken:
• Környezetvédelmi, ezen beül biodiverzitási projektek
és tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje a
környezetvédelmi szabályok tudatosításának és
alaposabb betartásának elősegítése érdekében.
• Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és annak
enyhítése: projektek a széndioxid-kibocsátás
csökkentésére, a rugalmasság és a tudatosítás
növelésére.
Különböző kategóriájú projekteket lehet benyújtani,
így hagyományos projekteket (jó gyakorlat,
demonstráció, kísérlet vagy tájékoztatás, tudatosítás
és terjesztés projektek), vagy integrált projekteket
környezetvédelemhez
kapcsolódó
stratégiák
nagyszabású bevezetésére (például a mező-, erdővagy vízgazdálkodás területén).

További információ: a LIFE+ honlapon.
Minden projektet be kell nyújtani az országos kapcsolattartó pontoknak.
Projekt-példák: Life+ projektek adatbázisa.
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