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8,1 milliárd eurós beruházás a kutatásba és innovációba
a növekedés és a munkahelyteremtés serkentése
érdekében
Az Európai Bizottság ma jelentette be a hetedik keretprogramon belüli utolsó, minden
eddiginél nagyobb, kutatási projektekre irányuló pályázati felhívását. Összességében 8,1
milliárd euróval fogják támogatni az olyan projekteket és elképzeléseket, amelyek Európa
versenyképességének növelését szolgálják, s amelyek olyan kérdésekkel foglalkoznak,
mint az emberi egészség vagy a környezetvédelem, valamint új megoldásokat kínálnak az
urbanizációval és a hulladékkezeléssel kapcsolatos, egyre nagyobb problémákra. Az EU
valamennyi tagállamában és a partnerországokban bejegyzett szervezetek és
vállalkozások rendelkezésére álló támogatás az EU által 2013-ra javasolt kutatási
költségvetés (10,8 milliárd EUR) legnagyobb részét teszi ki. A bejelentésre csupán pár
nappal azt követően került sor, hogy az EU vezetői ismételten kihangsúlyozták, mennyire
fontos a kutatás és innováció szerepe a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum
megvalósításában.
Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos a
következőket mondta: „A tudás a világgazdaság mozgatórugója. Amennyiben Európa a
21. században is versenyképes kíván maradni, mindenképpen támogatnunk kell a kutatást
és innovációt, amely nem csak most, de a jövőt tekintve is a növekedés és
munkahelyteremtés kulcsa. Az uniós támogatásokért folyó magas színvonalú verseny
biztosítja, hogy az adófizetők szűkös pénze a legjobb és a legtöbb értéket jelentő
projektekbe legyen befektetve.”
A felhívás az innovációt, valamint egy sor társadalmi problémát kíván célba venni, hidat
verve ezáltal a hetedik keretprogram és az uniós kutatást támogató következő, 2014–
2020-ra szóló Horizont 2020 keretprogram között. Az EU összesen 4,8 milliárd eurót kíván
fordítani a tematikus kutatási prioritásokra. Az ipari innovációt piacközeli tevékenységek –
például kísérleti projektek, demonstrációk, szabványosítások és technológiaátadás – révén
fogják támogatni. Egy közel 1,2 milliárd eurós csomag révén a kis- és középvállalkozások
(kkv-k) megkülönböztetett figyelemben részesülnek majd. Főként az Európai Kutatási
Tanácstól származó egyedi támogatásokon (1,75 milliárd EUR) és a kutatásra, képzésre és
mobilitásra irányuló Marie Skłodowska-Curie-cselekvéseken (963 millió EUR)keresztül
mintegy 2,7 milliárd euró fogja biztosítani, hogy Európa világszínvonalú célterületté váljon
a kutatók számára.
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A kiváló kutatás még szélesebb körű terjesztésének elősegítésére egy új kezdeményezés
készül „Európai Kutatási Térségi tanszékek” címmel. Egy 12 millió eurós költségvetésű
kísérleti pályázat útján öt Európai Kutatási Térségi tanszéket fognak kijelölni, amelyeknek
öt különböző európai ország kevésbé fejlett régióiban található egyetemek vagy más,
támogatható kutatási intézmények adnak otthont. A tanszékek befogadásához az
intézményeknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek támogatni a kiváló kutatást,
rendelkezésre bocsátva a szükséges felszereléseket, és tiszteletben tartva az Európai
Kutatási Térség elveit, például a nyílt munkaerő-felvételi eljárás tekintetében.
A pályázati (ajánlattételi) felhívások többségét július 10-én teszik közzé. Néhány további,
konkrét pályázati felhívás közzétételére az ősz folyamán kerül majd sor.

Előzmények
A hetedik kutatási keretprogram innovációs tematikus prioritásai a következők: közel 155
millió EUR a „Jövő óceánjai” kezdeményezésre a fenntartható növekedés támogatására a
tengeri és tengerhasznosítási ágazatokban; csaknem 365 millió EUR olyan technológiákra,
amelyek a városi térségeket fenntartható, „Intelligens városokká és községekké” teszik;
közel 147 millió EUR a rezisztens baktériumok szaporodásának visszaszorítására, valamint
majd 100 millió EUR az édesvízi készletek kezelésének innovatív megoldásaira.
A pályázati felhívás a Digitális menetrend információs és kommunikációs technológiai
kutatásokkal kapcsolatos támogatási célkitűzéseit is támogatni fogja, közel 1,5 milliárd
euró jut ugyanis az információs és kommunikációs technológiák tematikájára.
A tematikus kutatási prioritások keretében a kis- és középvállalkozások mintegy 970 millió
EUR támogatásban fognak részesülni. Az egyéb intézkedések között 150 millió EUR-t
különítenek el hitelgaranciára, amely révén 1 milliárd EUR kölcsön válik elérhetővé a kkv-k
és a közepesen tőkeerős vállalkozások (valamivel nagyobb, legfeljebb 500 alkalmazottat
foglalkoztató vállalkozások) számára.
A ma bejelentett 8,1 milliárd euró összegű támogatáshoz várhatóan további 6 milliárd
eurónyi kutatási célú állami- és magánbefektetés társul, ami révén a becslések szerint
rövid távon 210 000-rel nő a foglalkoztatottak száma, és egy 15 éves időszakot tekintve
75 milliárd eurós növekedés érhető el1.
A 2007-ben indult hetedik kutatási keretprogramon belül a kutatásra és innovációra szánt
költségvetés teljes összege 55 milliárd euró. Eddig mintegy 19 000 projektet támogattak
79 000 résztvevővel (egyetemek, kutatási szervezetek és vállalkozások) szerte az EU-ban,
25,3 milliárd euró uniós összberuházással. 2013-ig a hetedik kutatási keretprogram
várhatóan csaknem 55 00 egyéni kutatói pályafutást részesít még közvetlen
támogatásban.
A kutatásra szánt teljes uniós költségvetés olyan támogatásokat is magában foglal,
amelyekre nem terjed ki a ma bejelentett pályázati felhívás. Ezek közé tartoznak az
Euratom-Szerződés keretében nyújtott támogatások, amelyek az atomenergiával
kapcsolatos
kutatásokra
(993
millió
EUR),
az
iparral
„közös
technológiai
kezdeményezések” támogatására (751 millió EUR) vagy a tagállamok közötti „közös
programok” létrehozására terjednek ki. Az összköltségvetés magában foglalja továbbá a
Bizottság Közös Kutatóközpontjának nyújtott támogatást, valamint az Európai Beruházási
Bankcsoport által kezelt kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmusnak nyújtott
bizottsági hozzájárulást.

Lásd a DEMETER, SIMPATIC, WIOD és NEUJOB projekteket az alábbi weboldalon:
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html
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Lásd még: MEMO/12/528
FP7: www.ec.europa.eu/research/fp7
Innovatív Unió kezdeményezés: http://ec.europa.eu/innovation-union
Európa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020
Horizont 2020 keretprogram: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
Digitális menetrend:http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
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