AZ EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJA
2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

A támogatások a fő növekedési prioritások szolgálatában

Az új kohéziós politika értelmében a régióknak és a tagállamoknak négy fő,
a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló területre kell
fókuszálniuk az uniós támogatásokat:
•
•
•
•

Kutatás és innováció
Információs és kommunikációs technológiák
A kis- és középvállalatok (kkv-k) versenyképességének javítása
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre való áttérés támogatása

Prioritás: A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése
Miért kell támogatni a kutatást és az innovációt?
• A makroökonómiai kutatások évtizedek óta igazolják, hogy a fejlett országokban a gazdasági növekedésnek
akár 80 %-át is eredményezheti az innováció.
• Európának innoválnia kell ahhoz, hogy kiaknázza kutatások eredményeit, és forgalmazható, gazdasági
növekedéshez vezető termékekké és eljárásokká alakítsa őket.
• Európa messze kullog fő globális versenytársai mögött. A kutatási és fejlesztési (K&F) célú ráfordítások
mindössze 2 %-át tették ki Európa GDP-jének 2011-ben. Ez sokkal kisebb az Egyesült Államok, Japán
és Dél-Korea hasonló mutatójánál, és Kína is gyorsan növekvő mértékben áldoz a K&F-re.

Mennyire támogatta a kohéziós politika a kutatást és az innovációt 2007 és 2013 között?
A tagállamok eddigi jelentései alapján a következők derültek ki:
• Az EU strukturális alapjainak közel 25 %-százalékát, másképpen körülbelül 86 milliárd eurót fordítottak kutatásra
és fejlesztésre.
• További 53,6 milliárd euró egészíti ki a kohéziós politika keretében folyósított támogatásokat az EU kutatási
és innovációs projektek finanszírozására szolgáló programjainak keretében („Hetedik kutatási keretprogram”,
illetve „Versenyképességi és innovációs keretprogram”, ezek a „Horizont 2020” program elődei).

Regionális és
Várospolitika

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika még inkább a kutatásra
és az innovációra koncentrálja a forrásokat:
• Támogatja azokat az innovációs szereplőket (különösen kutatóközpontokat és kkv-ket), amelyek közvetlenül
vesznek részt innovatív megoldások kifejlesztésében és az új ötletek gazdasági hasznosításában. A támogatás
a következő formákat öltheti:
-- Tanácsadás és segítségnyújtás
-- Közvetlen támogatás
-- A magán finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést segítő pénzügyi eszközök
• Támogatja a kutatási és innovációs tevékenységekhez szükséges infrastruktúra, berendezések, próba
termékcsaládok és speciális gyártólétesítmények kialakítását, beleértve a különféle más szektorokban
további innovációra való képességet kialakító technológiákat.
• Elősegíti az azonos területen dolgozó különféle innovációs szereplők (egyetemek, kutató- és technológiai
központok, kkv-k és nagyvállalatok) együttműködését, hálózatépítési tevékenységét és partneri kapcsolatát,
hogy szinergia alakuljon ki, és lehetőség nyíljon a technológiaátadásra.
• A kkv-k versenyképességének fokozása érdekében támogatja az általuk végzett innovációt.
• A kutatóképzésre, a posztgraduális képzések kialakítására és a vállalkozói ismeretek terjesztésére összpontosít.

Új, stratégiai megközelítés
• Azt megelőzően, hogy a tagállamok és a régiók kiosztják az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatását
kutatási és innovációs célokra, ki kell alakítaniuk az úgynevezett intelligens specializációs stratégiájukat.
• Ezek az intelligens specializációs stratégiák segítenek a régióknak innovációs potenciáljuk valóra váltásában,
illetve a meglévő eszközeikre és erősségeikre való építkezésben. Minden régió csak néhány kijelölt prioritási
területre fog koncentrálni, ahol már jelenleg is van versenyelőnye.

Miben különbözik az intelligens specializációs stratégia egy átlagos innovációs stratégiától?
• A helyi szakértelem alapján építkezik az adott régió meglévő erősségeire és felhalmozott értékeire. Ezáltal
a régiók annak alapján emelkedhetnek ki a tömegből, amiben már jók, és így pozicionálhatják magukat az
országos és a globális piacokon.
• Nemcsak az új technológiákra összpontosít, hanem a meglévő ismeretek hasznosításának új lehetőségeire,
illetve a versenyképességet fokozó új üzletviteli módszerekre is.
• Kialakítása a „vállalkozói felfedezés” nevű folyamat keretében történik, aktívan bevonva a legfontosabb
érintetteket: a kutatókat, a vállalkozásokat, az innovátorok közösségét és az állami szerveket, hogy
azonosítani lehessen a helyi gazdaság valódi szükségleteit.
• Szinergiákat alakít ki a kohéziós politika és más uniós politikák és finanszírozási eszközök között
(például a Horizont 2020-szal, amely további 70,2 milliárd eurót fog biztosítani kutatásra és innovációra
2020-ig).

