EU’S SAMHØRIGHEDSPOLITIK
2014-2020
Målretning af investeringerne til centrale
prioriteter for vækst
Den nye samhørighedspolitik betyder, at regionerne og medlemsstaterne skal målrette
EU’s investeringer til fire centrale områder for vækst og jobskabelse:
•
•
•
•

Forskning og innovation
Informations- og kommunikationsteknologi (ikt)
Forbedring af små og mellemstore virksomheders (SMV’er) konkurrenceevne
Støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi

Prioritet: Forbedring af små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne
Hvorfor skal EU investere i SMV’er?
• 99 % af virksomhederne i EU (omkring 20 mio.) er SMV’er, dvs. at de har færre end 250 ansatte.
Disse virksomheder er en central drivkraft bag økonomisk vækst, innovation, beskæftigelse og social
integration. De er rygraden i Europas økonomi.
• Europas SMV’er er nøglen til dets genopsving, idet de opretter 2 ud af 3 arbejdspladser i den private
sektor og har en dobbelt så høj vækst i beskæftigelsen som større virksomheder.
• SMV’er har brug for hjælp til at få adgang til finansiering og til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft,
og de er mere sårbare over for økonomiske forandringer.
• SMV’erne skal for at kunne forblive konkurrencedygtige på et globalt marked være mere produktive
og forbedre kvaliteten og differentieringen af deres produkter, tjenester og markedsføring.

Hvordan har samhørighedspolitikken støttet SMV’er i 2007-2013?
Indtil videre har indberetninger fra medlemsstaterne vist følgende:
• Samhørighedspolitiske investeringer støttede over 73 500 nystartede virksomheder og skabte over
263 000 arbejdspladser i SMV’er.
• Næsten 70 mia. EUR blev brugt til at støtte virksomhederne – hovedsageligt SMV’er – til at blive mere
innovative, gøre større brug af ikt, få adgang til færdigheder eller modernisere arbejdsmetoder.

Regionalpolitik
og Bypolitik

Samhørighedspolitikken 2014-2020 vil støtte SMV’er yderligere gennem:
Samhørighedspolitiske midler vil fremme iværksætterånd og støtte SMV’ers vækst ved at håndtere problemer,
som forhindrer deres udvikling. Målet under den reformerede samhørighedspolitik vil være at fordoble
den nuværende støtte til omkring 140 mia. EUR i perioden 2014-2020, til dels via en øget anvendelse af
finansielle instrumenter. Denne øgede investering vil hjælpe SMV’er til:
• At få adgang til finansiering via støtte, lån, lånegarantier, risikovillig kapital osv.
• At udnytte knowhow og rådgivning, informations- og netværksmuligheder, herunder grænseoverskridende
partnerskaber.
• At forbedre deres adgang til globale markeder og afbøde iværksætterrisikoen.
• At udforske nye kilder til vækst som f.eks. grøn økonomi, bæredygtig turisme, sundhedsvæsen og
sociale foranstaltninger, herunder det grå guld, og kulturelle og kreative industrier.
• At uddanne iværksættere, ledere og arbejdstagere til at være tilpasningsdygtige i forhold til nye
udfordringer.
• At investere i mennesker og i organisationer ved at levere praktikorienteret erhvervsuddannelse
og uddannelse.
• At etablere værdifulde forbindelser med forskningscentre og universiteter for at fremme innovation.
Nye forenklede og fælles regler og foranstaltninger gør det lettere for SMV’er at få adgang til de
samhørighedspolitiske midler i 2014-2020. De omfatter:
•
•
•
•

onlineindberetning af, hvordan midlerne er blevet anvendt;
klarere regler for støtteberettigelse;
mere målrettede og mindre hyppige revisioner af små operationer;
bredere anvendelsesområde og forenkling af etablering og adgang til finansielle instrumenter.

En ny strategisk tilgang
• De enkelte medlemsstater skal udforme en »strategisk politisk ramme for inkluderende nystartede
virksomheder« med en detaljeret vision for støtten til iværksætterånd.
• Dette kan omfatte foranstaltninger til at øge bevidstheden og udvikle iværksætterevner samt
foranstaltninger til at hjælpe nystartede virksomheder med lanceringen og med at få adgang til
finansiering, navnlig mikrofinansiering.
• Small Business Act for Europa er også en EU-foranstaltning, der har til formål at indføre en detaljeret
politisk ramme for SMV’er i EU med henblik på at forbedre og fremme iværksætterånd.

