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FI Campus 2019: előretekintés 
2021-re és a jövőre
A fi-compass legkiemelkedőbb rendezvényét, a FI Campus 
2019-et 2019. december 4-5-e között tartották a belgiumi 
Brüsszelben.

A fi-compass az Európai Bizottság által az Európai Beru-
házási Bankkal partnerségben rendelkezésre bocsátott 

európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 
keretében nyújtott pénzügyi eszközökre vonatkozó horizontális 
tanácsadási platform. Ez volt a harmadik, egymást követő FI 
Campus-esemény, amely idén több mint 400 szakembert von-
zott az esb-alapok irányító hatóságaitól, a pénzügyi közvetí-
tőktől és az esb-alapok pénzügyi eszközeiben részt vevő egyéb 
érdekelt felektől.

Az esb-alapok pénzügyi eszközei közé tartoznak többek között 
a hitelek, a garanciák, a saját tőke és a kvázi-sajáttőke. A 
közös rendelkezésekről szóló új rendelet (CPR) értelmében 
ezek továbbra is az esb-alapok fontos megvalósítási 
mechanizmusai lesznek a 2012-2027-es programozási 
időszakban. A FI Campus 2019 idei rendezvényének 
jelmondata az „Előretekintés 2021-re és a jövőre” volt, és 
változatos programmal várta a résztvevőket, többek között:

	k  átfogó és interaktív tájékoztató találkozók a javasolt új 
CPR-ral és az InvestEU programmal kapcsolatban;

	k  műhelytalálkozók az esb-alapok pénzügyi eszközeihez 
kapcsolódó horizontális témákban, mint például az állami 
támogatás, valamint az ellenőrzés;

	k  az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós 
Alap (KA) pénzügyi eszközeivel kapcsolatos esettanulmá-
nyok a különböző ágazatokból, például a városfejlesztés, 
a kkv-k versenyképessége, valamint a kutatás-fejlesztés 
és innováció (K+F+I) terén; 

	k  párhuzamos ülések az Európai Szociális Alap (ESZA), az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) keretében 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközökről.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az Európai Bizottságnak a FI Campus 2019 során 
elhangzott prezentációival kapcsolatos kérdéseivel  
írjon a következő e-mail-címre:  
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu 

Az esemény prezentációi a FI Campus 2019  
eseményoldalán érhetők el:  
https://bit.ly/2Na2V8E

mailto:REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS%40ec.europa.eu
https://www.fi-compass.eu/event/5506/fi-campus-2019-looking-ahead-2021-and-beyond


FI CAMPUS 2019: AZ ESB-ALAPOK PÉNZÜGYI 
ESZKÖZEI POZITÍV HATÁSÁNAK BEMUTATÁSA
A fi-compass Showcase 2019 kampány az egész EU területéről mutat be történeteket az esb-alapok pénzügyi eszközeihez 
és a támogatott projektekhez kapcsolódóan. A 2019 nyarának elején elindított kampány fő célkitűzése az esb-alapok pénzügyi 
eszközei által a helyszínen elért pozitív hatások bemutatása. A Showcase keretében beküldött történetek közül az előválasz-
táson túljutott első tízet mutatták be a FI Campus 2019 keretében. Az esemény során a FI Campus résztvevői szavazhattak 
a kedvenc történeteikre, a nyertesek pedig a fi-compass Showcase 2019. évi díját vihették magukkal. 
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A FI Campus 2019 résztvevői felfedezik a fi-compass  
Showcase 2019 kiállítását

k
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Három nyertes történet a FI Campus 2019 keretében

A szlovák vállalkozások a 
beruházásokra építenek

Szlovákiában négy úttörő vállalat az 
esb-alapok által társfinanszírozott 
magántőke-befektetéseket használt 
szolgáltatásai bővítésére és új termékek 
kifejlesztésére. 

	k  A Boataround egy hajó- és jachtbérlési 
weboldal. Több mint 30 alkalmazottja 
van, és nonstop ügyfélszolgálatot 
biztosít. A beruházásokat képzésre, 
marketingre és termékfejlesztésre 
fordították.

	k  A GA Drilling új plazmatechnológiát 
dolgozott ki, amelynek révén a fúrás 
egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb. 

	k  A KOOR energetikai szolgáltatásokat 
nyújtó vállalat, amely környezetbarát 
módszerek alkalmazásával javítja az 
épületek energiahatékonyságát. 

	k  A GreenWay több mint 250 elektro-
mos töltőállomást működtet Szlová-
kiában és Lengyelországban. A 
tervek szerint a beruházások és az 
Európai Beruházási Banktól kapott 
hitel segítségével 800 töltőállomást 
telepítenek.

	k  https://bit.ly/2uxenF2

Szórakozás és játékok 
Bulgária fővárosában

Bulgáriában három, egymással össze-
kapcsolt városfejlesztési projekt kereté-
ben 10 hektár terület éledt újra az 
ország fővárosában, Szófiában. A helyiek 
és a turisták özönlenek az új, sportolási 
és szórakozási lehetőségeket kínáló köz-
pontba, amely kiváló példa a városfej-
lesztési alapok használatának integrált 
megközelítésére. 

A sportkomplexum és az azt körülvevő 
Vazrazsdane Park a JESSICA kezdeménye-
zéstől (fenntartható városfejlesztési beru-
házásokat támogató közös európai 
kezdeményezés) kapott hitelt. Kosárlabda-, 
futball- és röplabdapályákat alakítottak ki. 
Az esb-alapok pénzügyi eszközei a park 
bővítését is finanszírozták, ideértve öt kül-
téri és egy beltéri úszómedence kiépítését 
is. A medencékben természetesen előfor-
duló, melegített ásványvizet használnak, 
és a fogyatékossággal élők számára is 
hozzáférhetők. 

	k https://bit.ly/37Mgpzo

Szczecin renovált 
vágóhídja a városi 
rehabilitáció élén

Lengyelországban egy 19. századi vágó-
hidat alakítottak át, amely most a „Régi 
Vágóhíd” néven Szczecin város üzleti és 
kulturális központjává vált. Helyreállították 
az épület eredeti jellegét, és ezzel párhu-
zamosan az Európai Beruházási Banktól 
kapott hitellel modernizálták a létesítmé-
nyeket. A projekt elősegítette a környező 
terület további rehabilitációját.  

Az évek óta elhanyagolt ipari földterü-
leten lévő épületben most egy étterem, 
egy könyvesbolt és irodák találhatók, 
ideértve egy nemzetközi logisztikai vál-
lalat irodáját is. Modern kulturális léte-
sítményei közé tartozik a játszótér, a 
galéria és a teljes mértékben felszerelt, 
bérelhető tárgyalótermek. 

	k https://bit.ly/2FwuFQy

https://www.fi-compass.eu/video/fi-compass-showcase-2019-submission-watch-video-story-slovak-investment-holding
https://www.fi-compass.eu/video/fi-compass-showcase-2019-submission-watch-video-story-bulgaria-three-urban-development
https://www.fi-compass.eu/video/fi-compass-showcase-2019-submission-watch-video-story-west-pomerania-poland-old
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 Jonathan Dennes, a Bizottság 
Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóságának Pénzügyi esz-
közök és kapcsolattartás a nem-
zetközi pénzügyi szervezetekkel 
nevű szolgálatának vezetője

Milyen benyomásokkal távozik a FI 
Campus 2019 rendezvényről?

A FI Campus 2019 résztvevőinek magas 
száma ismét igazolta, hogy mekkora az 
érdeklődés az esb-alapok pénzügyi esz-
közei iránt, és hogy az érdekelt felek 
szeretnének minél többet megtudni erről 
a témáról. Ez bizonyította, hogy a FI 
Campus egyértelműen az év egyik leg-
fontosabb eseménye, és hogy az Európai 
Bizottság és az Európai Beruházási Bank 
közötti, a fi-compass megvalósítására 
törekvő partnerség rendkívül erős. A 
fi-compass támogatja az irányító ható-
ságokat és a nemzeti fejlesztési banko-
kat és intézményeket abban, hogy a 
helyszínen valósítsák meg az esb-alapok 
pénzügyi eszközeit.

Mit várt a leg jobban az idei év 
eseményei közül?

Az idei FI Campus rendezvényen elsősor-
ban a 2021-2027-es programozási idő-
szakra javasolt új keretszabályozás 
magyarázatára és az esb-alapok pénz-
ügyi eszközeinek új megvalósítási lehe-
tőségeire összpontosítottunk. Ennek 
során különböző érdekelt felek átfogó 
bemutatókat tartottak a javasolt új CPR-
ról és az InvestEU programról. Az Európai 
Bizottság szakértői bemutatták az 
esb-alapok pénzügyi eszközeihez kapcso-
lódó kulcsfontosságú horizontális témá-
kat, többek között az állami támogatást 
és az ellenőrzést. Végül pedig a fi-com-
pass Showcase 2019 az esb-alapok 
pénzügyi eszközeinek új projektek meg-
valósításában megjelenő pozitív hatását 
bemutató történeteket vonultatott fel, 
amely az idei esemény ugyancsak fontos 
része volt.

Az idei FI Campus témája a 2021-re 
és a jövőbe történő előretekintés – mi 
a véleménye az esb-alapok pénzügyi 
eszközeinek jövőjét illetően?

Azt gondolom, hogy fényes jövő elé nézünk. 
Az új keretszabályozási javaslatban jelen-
tősen egyszerűsítettük a szabályokat, és 
több lehetőséget biztosítottunk az esb-ala-
pok pénzügyi eszközeinek kreatív felhasz-
nálására. Például a vissza nem térítendő 
támogatások és a pénzügyi eszközök kom-
binációjával kapcsolatos egyszerűsített 
szabályok: ugyanazon projekt keretén belül 
most már kombinációk is lehetségesek. 
Ezenkívül beemeltük annak a lehetőségét 
is, hogy a kohéziós politika bizonyos erő-
forrásai hozzájáruljanak az InvestEU prog-
ram tagállami részéhez. Ezek kiváló új 
lehetőségek arra, hogy projektek valósul-
hassanak meg a helyszínen. Általánosság-
ban elmondhatom, hogy rendkívül 
optimista vagyok a jövőt illetően, és vára-
kozással nézek a 2021-2027-es progra-
mozási időszak pénzügyi eszközei 
számának növekedése elé a megosztott 
irányítási programok és az InvestEU 
program keretén belül egyaránt.  
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