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Rövidül a technológiai ciklus, nő az úttörők versenyelőnye.



Az európai paradoxon és Magyarország
• Amerika a kutatásban és az eredmények 

hasznosításában egyaránt eredményes.
• Ázsia kevés saját kutatással is sikeres, a 

másutt létrehozott új tudásra alapozva.
• Európa erős a kutatásban, de gyenge a 

hasznosításban („európai paradoxon”).
• Magyarországon – legalábbis lefelé - az 

európai paradoxon fokozottan érvényes.



Forrás: KSH

K+F ráfordítások a GDP arányában (%)
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Az innováció CIP szerinti értelmezése 
magában foglalja:

• a termékek és szolgáltatások skálájának, valamint a 
kapcsolódó piacoknak a megújítását és bővítését; 

• a formatervezés, előállítás, szállítás és forgalmazás új 
módszereinek kialakítását; 

• a vállalatvezetésben, a munka megszervezésében, a 
munkakörülményekben és a munkaerő szakmai 
ismereteiben végrehajtott változtatások bevezetését, 

• a technológiai, technológián kívüli és szervezeti 
innovációt. 
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A program költségvetése (millió euró)

0
500

1000
1500

2000
2500

3000
3500

4000

millió euró 724,26 724,26 2172,78 3621,3

IKT politika Intelligens 
energia

vállalkozási és 
innov.

összesen



Vállalkozási és Innovációs alprogram:

• a KKV-k finanszírozása;
• a KKV-k közötti együttműködés (határokon 

átívelő) kedvező feltételeinek megteremtése;
• a vállalkozások innovációja, különös tekintettel 

az ökoinnovációra;
• vállalkozói és innovációs kultúra fejlesztése;
• gazdasági és igazgatási reform, bürokratikus 

akadályok csökkentése.



A KKV-knak biztosított közösségi 
pénzügyi eszközök:

• a gyorsan növekvő és innovatív KKV-k 
támogatása kockázati tőke befektetések által;

• garancia biztosítása a jogosult országokban 
működő garanciaprogramok/pénzügyi közvetítők 
számára;

• a kapacitáskiépítési rendszer: befektetési 
alapok befektetési és technológiai ismereteinek 
valamint hitelértékelési eljárásának a javítása.



Az IKT-politika támogatásának 
programja

• az egységes európai információs tér kialakítása, 
az információs termékek és szolgáltatások belső
piacának erősítése;

• az innováció ösztönzése az IKT szélesebb körű
bevezetésén keresztül;

• a közérdekű területeken hatékonyabb 
információs szolgáltatások kialakítása, mindenre 
kiterjedő információs társadalom megteremtése.



Intelligens energia –
Európa program

• az energiahatékonyság és az energiaforrások 
racionális felhasználásának támogatása (SAVE);

• az új és a megújuló energiaforrások 
előmozdítása és az energiadiverzifikáció
támogatása (ALTENER);

• az energiahatékonyság, valamint az új és a 
megújuló energiaforrások felhasználásának 
előmozdítása a közlekedésben (STEER).



A végrehajtás módja:

• a KKV-knak biztosított közösségi pénzügyi eszközök 
esetében az EIF, EIB, EBRD közreműködésével;

• az innováció megkezdésének támogatása érdekében 
kísérleti projektek;

• információcsere, terjesztés és a tudatosság növelése;
• elemzések, monitoring tanulmányok, hatás-értékelések
• Benchmarking, good-practice bemutatások, szakértői 

munkacsoportok;
• a tagállamok és régiók együttes cselekvéseinek a 

támogatása; hálózatok kiépítése;
• a nemzeti és regionális szintű hatóságok közötti 

twinning.



Szolgáltató szervezetek: új koncepció

• Az eddigi EIC-IRC struktúra helyett egy 
szolgáltató szervezet – „no wrong door”

• Feladatok: 
– Információszolgáltatás, együttműködések, 

nemzetközi kapcsolatok elősegítése
– Innovációs szolgáltatások, technológia transzfer
– A kkv-k FP7-ben való részvételét elősegítő

szolgáltatások
• NUTS régiónként egy konzorcium 2008. január 

1-től (pályázatok beadása: 2007. április 2.)



A kutatási keretprogram (FP7) és a CIP

FP7 CIP
Kutatás, technológiai 
fejlesztés

A kifejlesztett technológiák 
piacra vitele

A kkv-k kiemelt célcsoportot 
képeznek

A kkv-k FP7-ben való
részvételének előmozdítása

A két program kiegészíti egymást, és 
koherenciát alkot a strukturális alapokkal is.



A nemlineáris innovációs modell
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A CIP és a 7. K+F Keretprogram:

• A CIP olyan innovációval foglalkozik, amely túljutott a 
végső demonstrációs szakaszon és készen áll a piaci 
tesztelésre 

• a kutatási eredmények kereskedelmi forgalmazásba 
történő átültetésének finanszírozását a kutatási 
programokkal szorosan összehangolva kell végezni

• Bizonyos körülmények között a kísérleti projektekre 
vonatkozó technológiai demonstrációk mindkét 
programban szerepelnek

• ugyanazon támogatható költségek nem kerülhetnek 
többször finanszírozásra  



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

kecskes.ildiko@gkm.gov.hu

További információ:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/

index_en.htm

mailto:kecskes.ildiko@gkm.gov.hu
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