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Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k
CÉLKITŰZÉS: fokozott értékteremtés és fenntartható fejlődés

TÁMOGATÁSI TERÜLETEK





Innovatív technológiák, folyamatok és szolgáltatások
Fenntartható üzleti fejlesztés
Működő vállalkozások és meglévő folyamatok „zöldítése”
Innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztése és megvalósítása

JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK












Vállalkozásfejlesztés az innováció korai szakaszától kezdődően, egészen az új technológiák
teszteléséig és piacon történő első bemutatásuk támogatásáig (kísérleti és bemutató
létesítmények)
Új technológiák, folyamatok és szolgáltatások, amelyek közvetlenül vagy közvetetten
pozitívan hatnak a környezetre, beleértve a szennyezés tisztítási folyamatok általi
csökkentését, több környezetvédelmi terméket és gyártási folyamatot, valamint az
erőforrások és a technológiai rendszerek hatékonyabb működtetését
A zöldebb gyártási folyamatok fejlesztése és gyakorlati megvalósítása
„Kék növekedés” projektek – olyan tengeri projektek, mint például a technológia-fejlesztés, a
tengerbiztonság, a belvízi és tengeri projektek, beleértve a kikötői műveleteket, a hajók
energiahatékonyságát és új vezérlőrendszereket
Környezetbarát szállítási megoldások, beleértve az energiahatékonysági intézkedéseket, LNG
hibrid megoldásokat, valamint a kibocsátásmentes megoldásokat, mint például az
elektromos üzemeltetés
Jóléti, illetve saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló technológiák
A vállalkozói kedv ösztönzése, különös tekintettel a fiatal és/vagy a női vállalkozókra

A TÁMOGATÁS JELENTŐSÉGE
Az EGT-tag EFTA-országok és az EU egyetértenek a fenntartható fejlődés elvével, és közös céljuk a
versenyképes és dinamikus tudásalapú gazdaság megteremtése.
Az innováció a kiválasztott üzleti területeken, a zöldipar fejlesztése, a vállalkozói kedv és az intelligens
növekedési stratégiák támogatják az Európa 2020 és a Horizont 2020 stratégia erőfeszítéseit az
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, valamint a fiatalok vállalkozói kedvének fokozása és a
munkahelyteremtés érdekében. Továbbá a programterület az EU 2014–2020 közötti kohéziós
politikájának több tematikus célkitűzését is támogatja, amelyben az innovációra, az ICT minőségre, a
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kis- és középvállalkozások versenyképességére és a fenntartható közlekedésre irányuló célkitűzések a
legkézenfekvőbbek.
Az üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k programterület hídként szolgál a kutatási programok és a piaci
technológiákhoz közelálló üzleti fejlesztés között. A programterület a technológián keresztül ösztönzi
az európai vállalkozások termelékenységét és versenyképességét, valamint innovatív folyamatokat és
szolgáltatásokat foglal magában. Az innovációba történő beruházások minden üzleti területen
erősítik a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást, és ösztönzik a környezetbarát és
környezettudatos irányítást és termelést. Ezek a célok összhangban vannak az Európa 2020
stratégiával, amely hangsúlyozza a zöld és innovatívabb gazdaságok, valamint az öko-tervezés és a
körforgásos gazdaság révén az erőforrás-hatékonyság szükségességét.
A fokozott szállítási igény új, környezetbarát és fenntartható megoldásokat igényel. Ez magába
foglalja az energiahatékonyság javítását, valamint a hajók és kikötők környezetszennyező
kibocsátásának csökkentését. Az éghajlatváltozás ösztönzi a zöld gazdaságok szükségességét a
kibocsátások és a felhasznált energia minimalizálásával.
A programterület különösen alkalmas támogatási alapok és pénzügyi eszközök nyújtására, mint
például kockázati tőke (saját tőke), kedvezményes kölcsönök és garanciák.

A PROGRAMTERÜLET JELLEMZŐI








A programterület a magánvállalkozásokat célozza meg. A cél az, hogy a támogatás 75%-át
kkv-knak nyújtsák
Elsőbbséget élveznek a hozzáadott értéket nyújtó kétoldalú partnerségek
A programok legfeljebb három - a következőkből választható - fókuszterületből állhatnak: a
zöldipari innováció, a kék növekedés, az energia, a jóléti technológia, saját
lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló technológiák (egészségügy) és az ICT
Minden programnak a támogatás legalább 50%-át a zöldipari innovációra kell fordítania,
hacsak az Együttműködési Megállapodás vagy kivételes esetben a program koncepció
másként nem rendelkezik
A programokat vagy egy releváns donor országbeli (norvég) szervezet hajtja végre szoros
együttműködésben egy kedvezményezett országbeli (magyar) szervezettel, vagy egy releváns
kedvezményezett országbeli (magyar) szervezet egy donor országbeli (norvég) program
partnerrel

KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az üzletfejlesztés és az innováció a donor és a kedvezményezett országok közötti kétoldalú
együttműködés kulcsfontosságú területe. A donor országok nyújtotta alapokkal és programokkal való
komplementaritás releváns lehet a támogatás specifikus területein belül.
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