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VAN OLYAN TÉMA, AMELYRŐL SZÍVESEN OLVASNA TÖBBET A JÖVŐBELI PANORAMA ADATPONT ROVATÁBAN? 

SZERETNÉ, HA EGY KONKRÉT ADATKÉSZLETET TENNÉNK KÖZZÉ AZ ESB-ALAPOK „NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ 
ADATOK ADATPLATFORMJÁN”?

AMENNYIBEN IGEN, ÍRJON NEKÜNK: REGIO-EVAL@EC.EUROPA.EU

ADATPONT: 5 – NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ ADATPLATFORMJA

Beruházás a vállalkozásokba – 
kiemelt prioritás az uniós 
növekedés visszaállításában

A 2014–2020-as programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
69 milliárd EUR támogatást nyújt az uniós 
költségvetésből az európai vállalkozások 
innovációjának és termelékenységének 
fellendítésére. Ezzel az ERFA a kkv-k 
versenyképessége növelésének legnagyobb uniós 
forrásává válik. Az elérhető pénzügyi és nem 
pénzügyi támogatások közel 1,1 millió vállalkozást 
– Európa összes vállalkozásának közel 5 %-át – 
céloznak meg. Ez a százalékos arány kevésnek 
tűnhet, de az ERFA-támogatások uniós 
prioritásokra történő koncentrációja kiemeli az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
előmozdításának fontosságát.

Miért nyújtják ezt a támogatást?

Az ERFA vállalkozásoknak nyújtott támogatása négy kulcsfon-
tosságú tematikus célkitűzésre összpontosít: a kkv-k verseny-
képességének növelése, a vállalkozások innovációjának fellen-
dítése, az IKT használatának javítása, valamint az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
elősegítése. Ennek eredményeként állami támogatásokat nyúj-
tanak – a megállapított állami támogatási szabályokat tiszte-
letben tartva – a startup-vállalkozások növelése, az új innovatív 
termékek és szolgáltatások elindítása, az e-kereskedelem elő-
mozdítása és az energiahatékonyság biztosítása érdekében.

Az 1. táblázatban látható a nemzeti, regionális és határokon 
átnyúló együttműködési programok által Európa-szerte támo-
gatott vállalkozások teljes megcélzott száma, amely egyúttal 
segít megérteni a következő kulcsfontosságú kérdéseket: 

1. TÁBLÁZAT: AZ ERFA KULCSFONTOSSÁGÚ VÁLLALKOZÁSI CÉLKITŰZÉSEI A 2014–2020-AS 
PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKRA (TEMATIKUS CÉLKITŰZÉSEK SZERINT)

Tematikus célkitűzések VÁLLALKOZÁSOK: 
Minden vállalkozás

VÁLLALKOZÁSOK: 
vissza nem térí-
tendő támogatás

VÁLLALKOZÁSOK: 
közvetlen támoga-
tás nélkül

VÁLLALKOZÁSOK: 
tanácsadás

TO3: a kkv-k versenyképessége 795 888 233 823 178 563 371 755

TO1: Kutatás és innováció 130 285 61 401 8625 42 006

TO2:  Információs és  
kommunikációs technológiák

78 045 54 521 5776 14 301

TO4: Alacsony szén-dioxid-kibo-
csátású gazdaság

56 789 17 712 5006 5743

Egyéb témakörök 36 060 3043 4081 17 638

Összes célkitűzés 1 097 067 370 500 202 051 451 443
Esb-alapok Forrás: Nyílt hozzáférésű adatplatform
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Milyen típusú támogatást nyújtanak 
milyen típusú vállalkozásoknak?  

Az ERFA-programok által a 2014–2020-as időszakra megha-
tározott célok elemzése arra mutat rá, hogy elsősorban 
a 3. kategóriába tartozó tematikus célkitűzések élveznek 
prioritást, amelyek a kkv-ágazat versenyképességének növe-
lésére irányulnak összesen kb. 800 000 megcélzott vállalkozás-
sal. A különböző mutatók révén láthatjuk, hogy a támogatás fő 
formáit a pénzügyi eszközök, a vissza nem térítendő támo-
gatások és az üzleti tanácsadás (tanácsadás és véleménye-
zés) képezik. Ez utóbbi – a finanszírozáshoz való hozzáférés 
különböző támogatási programokon keresztül történő megköny-
nyítésével együtt – a vállalkozások fejlesztési szükségleteit célzó 
egyik legfontosabb támogatási mechanizmus.   

Hogyan támogatják a kkv-kat 
a tagállamokban?

A nyílt hozzáférésű adatplatform megjeleníti a tagállamoknak 
elkülönített alapok összegét és az összesen támogatott vállal-
kozások számát. Az alábbi táblázatban látható az a 10 uniós 
tagállam, amely a legnagyobb támogatást kapta az ERFA-ala-
pokból a négy tematikus célkitűzés keretén belül: 

Esb-alapok Forrás: Nyílt hozzáférésű adatplatform

Miért vannak különbségek a tagállamok között a támoga-
tott vállalkozások számát illetően? 

Bizonyos tagállamok (Egyesült Királyság, Franciaország, Spa-
nyolország) dominanciája a vállalkozások száma vonatkozá-
sában számos tényezővel magyarázható: 1. erős vállalkozói 
kultúra; 2. A kisvállalkozásokra és a startupokra történő össz-
pontosítás; 3. A támogatás teljes mennyisége; 4. az országok 
gazdaságának mérete. 

Hogyan teljesítenek a programok, és melyek a megvalósí-
tási folyamatot leginkább befolyásoló összetevők? 

2016 végéig több mint 455 000 vállalkozást már megcéloztak 
a jóváhagyott projektek keretén belül, és ebből 85 000 már 
kihasználhatta a kiválasztott projektek nyújtotta előnyöket.

Ebben a szakaszban még nyitott marad az a kérdés, hogy 
a célkitűzések megvalósulnak-e vagy túllépik őket ebben az 
időszakban. A vállalkozásoknak nyújtandó állami támogatás 

tízéves időszakra történő megtervezése 
nagy kihívás, mivel a vállalkozások állami 
támogatás iránti igénye a gazdasági cik-
lussal változik. Bizonyos programok iránt 
máris nagy a kereslet, és elképzelhető, 
hogy növelik a célkitűzéseket. A nyílt hoz-
záférésű adatplatformon megosztott 
rendszeres jelentéstétel segít az előreha-
ladást figyelőknek a célkitűzések reális 
keretek között történő tartásában.

Az alapok tagállam és tematikus célki-
tűzés szerinti elosztásának további elem-
zése érdekében tekintse meg az európai 
strukturális és beruházási alapok nyílt 

hozzáférésű adatok adatplatformját. A 2017 végén kiértékelt 
eredményekről szóló jelentést 2018 májusában és júniusában 
küldik el az Európai Bizottságnak, és ugyanazon év folyamán 
teszik közzé.   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://cohesiondata.ec.europa.eu/

2. TÁBLÁZAT: A VÁLLALKOZÁSOKNAK NYÚJTOTT ERFA-TÁMOGATÁST 
NAGY ARÁNYBAN HASZNOSÍTÓ ELSŐ 10 UNIÓS TAGÁLLAM

3. TÁBLÁZAT: A 2015–2016-OS CÉLKITŰZÉSEK 
VÉGREHAJTÁSI FOLYAMATA
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