
A JEREMIE TÁMOGATJA 
AZ INDULÓ TECHNOLÓGIAI 
VÁLLALKOZÁSOKAT
A 2007–2013 közötti időszakban számos uniós finanszírozású, 
ikt-hoz kapcsolódó kockázatitőke-alapon keresztül támogatták 
Görögország induló technológiai vállalkozásait. 

A digitális vállalkozásoknak nyújtott finanszírozás a JEREMIE 
kezdeményezésen keresztül, a JEREMIE kezelőalap (JHF) létre-
hozásával valósult meg Görögországban, amely egyetlen esz-
közként kezeli az ERFA-ból és az Európai Beruházási Alapból 
érkező támogatásokat. A kezdeményezés folyományaként négy 
kockázatitőke-alapot hoztak létre (az ERFA „Digitális konver-
gencia” görögországi operatív programon keresztül, ami 30 % 
magántőke bevonását eredményezte). 

2015 júniusáig a JHF alapból származó, 45 innovatív vállal-
kozásra fordított összes támogatás elérte a 20,3 millió EUR-t. 
A támogatott vállalkozások elsősorban például a turizmus, a szó-
rakoztatóipar, a zeneműkiadás, a kiskereskedelem, a biotechno-
lógiai termékek és a munkaerő-felvétel területén tevékenykedő 
vállalatok számára készítenek digitális alkalmazásokat. A Pano-
rama két sikeres, a JHF támogatásával megvalósult projektet is 
bemutat részletesebben. A Discoveroomról a következő oldalon, 
az ábrás keretes írásban, az Incrediblue-ról a 42. oldalon olvas-
hat bővebben.   

▶ AZ UNIÓ MOBILIZÁLT FORRÁ-
SOKKAL SEGÍTI GÖRÖGOR- 
SZÁGOT A FENNTARTHATÓ  
JÖVŐ ÉPÍTÉSÉBEN

Görögország napjainkban újkori történelme egyik leg-
fontosabb pillanatát éli. A Bizottság ezzel összefüggő 
bejelentése a munkahely-teremtési és növekedési 
tervről lehetőséget nyújt arra, hogy olyan produktív 
és innovatív gazdaság jöjjön létre, amely a kohézió és 
a fenntartható jövő alapja lesz.

A Görögországot érintő új támogatási programmal kapcso-
latos megállapodás szerint a Bizottság 2020-ig több mint 
35 milliárd EUR-t fog mobilizálni az Unió költségvetéséből 
a görög gazdaságnak új munkahelyek létrehozására és a gaz-
daság növekedésének ösztönzésére.

Ehhez a támogatáshoz az európai strukturális és beru-
házási alapok jelentős mértékben hozzá fognak járulni. 
A tavaly decemberben elfogadott operatív programok révén 
Görögország 2014 és 2020 között több mint 20 milliárd EUR-
nyi támogatást fog kapni a kutatás-innovációra, az ikt-ra, 
a kkv-k versenyképességének javítására, az energiahatékony-
ság növelésére, a fenntartható városfejlesztésre, valamint az 
oktatásra és a társadalmi befogadásra irányuló beruházásokra. 

Az EU minden lehetséges erőfeszítéssel igyekszik segí-
teni Görögországot, hogy leküzdje a jelenlegi nehézsége-
ket, és elinduljon a fenntartható fellendülés útján. Ahhoz, 
hogy a görög gazdaság ismét a megfelelő úton haladjon, 
célzott beruházási tervet vezettek be, hogy az uniós forrá-
sok – különösen az ESB-alapok – katalizátorként további 
magán- és állami beruházásokat indítsanak el. A terv célja, 
hogy a görögországi vállalatok piaci lehetőségeket kapjanak 
a növekedéshez, az innovatív és technológiai kapacitások fel-
virágoztatásához, és az ország versenyelőnyeinek kiaknázá-
sához, miközben nő az állami ágazat teljesítménye és az 
állampolgároknak nyújtott szolgáltatások minősége.

Uniós támogatás a közösségi beruházásokhoz

Az elmúlt 34 év során az Unió tagállamaként Görögország 
jelentős előnyökhöz jutott az európai szolidaritás révén. Az 
1981-es csatlakozása óta a kohéziós, vidékfejlesztési és 
halászati politikák (2014 végéig) több mint 73 milliárd EUR-
nyi közösségi támogatást nyújtottak Görögországnak. 

▶ BALRÓL JOBBRA:  
VALDIS DOMBROVSKIS, az euróért és a szociális párbeszédért felelős 
európai bizottsági alelnök; CORINA CREŢU regionális politikáért 
felelős biztos; GIORGIOS STATHAKIS, a gazdaságért, infrastruktúráért, 
hajózásért és idegenforgalomért felelős miniszter.
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Noha ezek a források jelentősen hozzájárultak Görögország 
gazdasági, szociális és területi kohéziójának megerősítésé-
hez, még mindig sok a teendő a gazdaság modernizálása és 
diverzifikálása terén – különösen a kkv-kat érintő innováció 
és vállalkozói kedv ösztönzésével. Ezzel egyidejűleg az állami 
szektort is modernizálni kell, hogy támogassa a gazdasági 
fejlődést és a társadalmi igényeket. 

A finanszírozás létfontosságúnak bizonyult a gazdasági vál-
ság folyamán, mivel a közösségi beruházások mintegy 85 %-a  
a kohéziós politika révén valósult meg 2013-ban. A kohéziós 
politika nélkül Görögország GDP-je a tényleges szintnél 
3,3 %-kal lett volna alacsonyabb ugyanebben az évben.

A konkrét fellépés

Az uniós finanszírozású projektek gyakorlatilag az élet min-
den területéhez támogatást nyújtottak Görögországban. Az 
Unió 1992 novembere óta mintegy 5 milliárd EUR-t fordított 
az infrastruktúra fejlesztésére, aminek eredményeképpen 
ezrek utaznak munkába az athéni metróval. Turisták milliói 
látogathatnak el az Akropolisz Múzeumba, ami az uniós 
támogatásnak köszönhetően 2009-ben nyitotta meg kapuit. 
Hallgatók ezrei járnak abba a több száz iskolába, amelyek 
uniós forrásokból épültek meg. Mintegy 990 ezer polgár élet-
körülményeit tették jobbá a vízgazdálkodási projektek, és 
további 350 ezren élvezhetik a szennyvíz-gazdálkodási fej-
lesztések előnyeit. A szélessávú internet további 800 ezer 
görög polgár számára vált elérhetővé.

A 2007–2013-as időszakban az ERFA több mint 334 mil-
lió EUR-nyi további támogatást nyújtott a kórházak és az 
elsődleges egészségügyi infrastruktúra korszerűsítésére. 
A Bizottság ezenfelül a Görögország középső területeit és 
az Evros mentét érintő árvizek következményeinek kezelé-
séhez is segítséget nyújt.

DISCOVEROOM  
A Discoveroom projekt innovatív alkalmazása kisebb szállás-
helyek, panziók és vendégházak tulajdonosainak kínál olyan 
eszközöket, amelyek szükségesek vállalkozásuk kezeléséhez 
és piaci népszerűsítéséhez. Kevesebb mint két év alatt több 
mint kétezer szálláshely-tulajdonos csatlakozott az alkalmazás 
használatához. A vállalatnak eközben sikerült nemzetközi szin-
ten terjeszkednie, így több mint 50 országból vonz ügyfeleket. 
Az induló vállalkozás két alkalommal kapott támogatást: 2013 
októberében előfinanszírozási támogatáshoz, 2014 júliusában 
működési támogatáshoz jutott.

Célirányos jövőbeli beruházások

A Bizottság által bejelentett, 2014–2020-as időszakra szóló 
35 milliárd EUR-s támogatási csomagból 20 milliárd EUR az 
ESB-alapokból származik, és több mint 15 milliárd EUR-t 
közvetlenül a gazdálkodóknak fizetnek ki, illetve a mezőgaz-
dasági piacok támogatási intézkedéseire fordítanak. 

A munkahely-teremtési és növekedési terv amellett, hogy 
hozzájárul ahhoz, hogy az emberekre és vállalatokra fordí-
tott támogatások a görög gazdaság javát szolgálják, meg-
felelő kiutat jelent a válságból. A görög hatóságok mostantól 
olyan kiváló projekteken keresztül teljesíthetik az említett 

célkitűzéseket, amelyek javítják az innovációt, produktívabbá 
teszik a kkv-kat érintő beruházásokat, növelik az energiaha-
tékonyságot, és hozzájárulnak a fő infrastruktúra kiépítésé-
hez. Az EU ezenfelül előmozdíthatja a bevált gyakorlatok 
cseréjét, a technikai segítségnyújtást, illetve az adminiszt-
ratív kapacitás javítását. 

Mindezek az intézkedések egy olyan produktív és innovatív 
gazdaság megalapozását szolgálják, amely képes fenntart-
ható jövőt nyújtani polgárainak, és lehetőséget biztosítani 
tehetséges vállalkozóinak, hogy megállják a helyüket a nem-
zetközi piacokon.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2015/07/a-new-start-for-jobs-and-growth-
in-greece-commission-mobilises-more-than-eur35-
billion-from-the-eu-budget

Teljes beruházás: 
500 000 EUR

A JEREMIE kezelőalapból 
biztosított rész: 
350 000 EUR
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