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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 kis- és középvállalatok versenyképességének javítása
Miért kell támogatnia az Európai Uniónak a kis- és középvállalatokat?
• Az Európai Unió vállalkozásainak 99 %-a (körülbelül 20 millió cég) kis- és középvállalat, más szóval
250-nél kevesebb embert foglalkoztat. Ezek a vállalatok fontos hajtóerejét adják a gazdasági növekedésnek,
az innovációnak, a foglalkoztatásnak és a társadalmi integrációnak. Ők alkotják az európai gazdaság gerincét.
• Európa gazdasági élénküléséhez kulcsfontosságúak a kkv-k: három magánszektorbeli munkahelyből kettő
náluk keletkezik, és kétszer olyan gyorsan nő náluk az alkalmazottak száma, mint a nagyobb vállalatoknál.
• A kkv-k segítségre szorulnak a pénzeszközökhöz való hozzáférésben és szakképzett munkaerő felvételében,
és jobban ki vannak szolgáltatva a gazdasági változásoknak.
• A kkv-k csak akkor tudnak versenyképesek maradni a globális piacon, ha fokozzák a hatékonyságukat,
javítják termékeik, szolgáltatásaik és marketingtevékenységük minőségét és egyediségét.

Hogyan támogatta a kohéziós politika a kis és középvállalatokat 2007 és 2013 között?
A tagállamok eddigi jelentései alapján a következők derültek ki:
• A kohéziós politikai támogatások több mint 73 500 induló vállalatot segítettek, és több mint 263 000 munkahelyet
teremtettek kisvállalatoknál.
• Közel 70 milliárd eurót fordítottak vállalatok – főként kkv-k – támogatására, hogy azok innovatívabbak legyenek,
jobban kihasználják az információs és kommunikációs technológiákat, hozzáértő munkaerőhöz jussanak,
és korszerűsítsék munkamódszereiket.
Regionális és
Várospolitika

A 2014 és 2020 közötti kohéziós politika további támogatást nyújt kkv-knak:
A kohéziós politikai alapok támogatni fogják a vállalkozószellemet, és segítik a kkv-kat azzal, hogy megoldást
nyújtanak a fejlődésüket akadályozó problémákra. A megreformált kohéziós politika értelmében az a cél,
hogy kétszeresére, körülbelül 140 milliárd euróra nőjön a támogatás a 2014 és 2020 közötti időszakban,
részben a pénzügyi eszközök fokozottabb használatából eredően. A nagyobb mértékű támogatás segít
a kkv-knak abban, hogy:
• Forrásokhoz jussanak támogatás, hitel, hitelgarancia, kockázati tőke stb. formájában.
• Üzleti szakértelmet, tanácsokat, információkat és hálózatépítési lehetőségeket szerezzenek, beleértve
a nemzetközi együttműködést is.
• Könnyebben jussanak el a globális piacokra, és csökkentsék a vállalkozás kockázatát.
• Új növekedési forrásokat aknázzanak ki (zöld gazdaság, fenntartható turizmus, kulturális és kreatív iparágak,
valamint egészségügyi és szociális szolgáltatások, beleértve az úgynevezett „ezüst gazdaságot”, vagyis
az aktív öregedés kultúráját).
• Felkészítsék a vállalkozókat, a vezetőket és a dolgozókat arra, hogy alkalmazkodni tudjanak az új kihívásokhoz.
• Gyakorlatcentrikus szakképzés és oktatás formájában áldozzanak a humántőke és a szervezetek fejlesztésére.
• Értékes kapcsolatokat alakítsanak ki kutatóközpontokkal és egyetemekkel az innováció előmozdítása érdekében.
A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó egyszerűbb és egységes új szabályok és intézkedések megkönnyítik
a kkv-k számára a kohéziós politikai alapok támogatásának megszerzését. Az újdonságok:
•
•
•
•

online jelentéskészítés a felhasznált támogatásokról;
egyértelműbb jogosultsági szabályok;
célzottabb és kevésbé gyakori auditálás kisebb tevékenységek esetében;
a pénzügyi eszközök összetételének és elérésének szélesítése és egyszerűsítése.

Új, stratégiai megközelítés
• Minden tagállamnak el kell készítenie a „stratégiai politikai keretrendszert a befogadó induló vállalkozások
számára”, ennek átfogó koncepciót kell tartalmaznia a vállalkozók támogatására vonatkozóan.
• Szerepelnie kell benne a vállalkozói ismeretek terjesztésére és fejlesztésére szolgáló intézkedéseknek,
valamint olyan szabályoknak, amelyek segítenek az induló vállalkozásnak a tőkéhez jutásban, különös
tekintettel a mikrofinanszírozásra.
• A Small Business Act európai intézkedéscsomag is az Európai Unió egy intézkedése annak érdekében, hogy
az EU-ban mindenre kiterjedő kkv-politikai keretrendszer javítsa és népszerűsítse a vállalkozószellemet.

