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Pénzügyi eszközök 2014-2020

Központi lebonyolítású
Kutatás
és innováció

Növekedés,
munkahelyek és
társadalmi
kohézió

Megosztott lebonyolítású

Horizont 2020
Tıke, hitel és garancia
Competitiveness & SMEs
(COSME)
Tıke és garancia

Creative Europe
Garancia eszköz

Társadalmi változás és
innováció

Erasmus for all
Garancia eszköz

Mikrofinanszírozás

ESIF eszközök
Kulcsrakész eszközök
Egyedi eszközök
SME Finance Initiative
(ESIF + COSME/H2020 + EIB/EIF)

Infrastruktúra

Connecting Europe Facility (CEF)
Kockázat megosztás (pl. projekt kötvények) és tıke

Pénzügyi eszközök a H2020-ban

o Hitel oldali eszközök
 Hitelek, pl. vállalkozások innovatív projektjeinek finanszírozására, a
kockázatok megosztása érdekében
 (Portfólió)garanciák és viszontgaranciák pénzügyi közvetítők (pl.
kereskedelmi és fejlesztési bankok) számára, amelyek K+F intenzív KKV-k és
small midcap-k számára nyújtanak hitelt
o Tőke oldali eszközök
 Tőkeeszközök, pl. kockázati tőke K+F eredményeket hasznosító induló
vállalkozások számára

4

Alapelvek

o A bizonyított eszközök továbbvitele: RSFF, RSI, GIF-1
o Keresletvezérelt (~horizontális) eszközök alkalmazása, célzott
marketinggel
o Szektorok/szakpolitikák számára top-up funding lehetőségének
biztosítása
o Fókuszban a magánszektor részvételének biztosítása
o Végrehajtás továbbra is (elsősorban) az EIB/EIF csoporton keresztül
o Pénzügyi közvetítők kiválasztása továbbra is nyílt felhívásokra
benyújtott szándéknyilatkozatok révén
o A pénzügyi eszközök kiegészítik egymást (elsősorban a COSME-val)
o A költségvetés legalább 30%-a innovatív KKV-k és small midcapek
számára

Programmenedzsment és végrehajtás

 A végrehajtás rendszerét a 2007-2013 idıszakhoz képest továbbfejlesztették
o Steering Committee for Equity Investments
under H2020 (korai fázis és TT) and COSME (növekedési fázis)
— EIF + COM
o

Steering Committee for successors to RSFF & RSI
— EIF, EIB + COM

 A programok irányítása és monitoringja a jelenlegihez hasonló
o Horizont 2020 és COSME programbizottságok
 Tanácsadás és foresight
o Advisory Group for Access to Risk Finance (H2020)  ÚJ
o Hitel- és tıkefinanszírozásban jártas szakértık kiválasztása felhívás6
útján

Kapcsolódás a COSME programhoz

A Horizont 2020 és a COSME program kiegészítő jellegűek

Eltérő fókusz:



Horizont 2020 = innováció-vezérelt növekedés
COSME = kedvező üzleti környezet kialakítása

Szoros koordináció:



2014. február 5.

Kiegészítő jellegű pénzügyi eszközök kiegészítő célok
szolgálatában
Enterprise Europe Network – COSME támogatásával
működik, de támogatja a KKV-kat a H2020 források
megszerzésében is
www.nih.gov.hu
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A munkaprogram felépítése

– II. Pillér: Industrial Leadership / Ipari vezető szerep
– 6. munkaprogram: Kockázati finanszírozáshoz való hozzáférés /
Access to Risk Finance
A kockázati finanszírozáshoz való hozzáférést támogató akciók
o Pénzügyi eszközök

http://access2eufinance.ec.europa.eu/
o Külső szaktudás (szakértői szerződés, CSA)
o Tanulmányok (közbeszerzés)

Pályázati felhívások
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

Pénzügyi eszközök a munkaprogramban

1. Hitel oldali eszközök K+F támogatására / Loans Service for R&I  RSFF


Közepes/nagy midcapek: € 7,5m - € 25m (+ hibrid/mezzanin finanszírozás)
Nagyvállalatok, kutatási szervezetek, infrastruktúrák, PPP, SPV-k stb.: € 25m - €
300m



Közvetlenül (EIB) + közvetetten (pénzügyi közvetítők garantálása)



1.1 First-f-a-kind, commercial scale demonstration projects in low-carbon energy
(Energia Kihívás, SET Plan, 2015)

2. KKV-k és kis midcapek / SMEs & Small Midcaps R&I Loans Service  RSI


€ 25e - € 7,5m — EIF garancia eszköz, pénzügyi közvetítőkön keresztül



2.1 Climate-Change Window (LIFE)



2.2 KKV Finanszírozási Kezdeményezés / SME Finance Initiative (ESIF + COSME +
H2020 + EIB/EIF, Tanács 2013 júniusi javaslata alapján)

3. Tőkeeszköz K+F támogatására / Equity Facility for R&I  GIF-1 (CIP)


EIF tőkebefektetések kockázati tőke alapokba, amelyek korai fázisú, K+F vezérelt
KKV-kbe és kis midcapekbe fektetnek be (kiegészíti: COSME EFG, növekedési fázis)



3.1 Üzleti angyalokkal közös befektetés / Angels Co-investment pilot (LEIT ICT, 2015)

Folyt. + külső szaktudás a munkaprogramban

4.

Techtranszfer támogató eszköz mintaprogram / Technology Transfer
Financing Facility Pilot  NEW
 Létező TT alapokba és eszközökbe való együttes finanszírozás / Co-financing of
investments by existing TT funds and vehicles
(2015-ben indul; a CBBT 1 felhívás kapcsolódik hozzá)

5.

A KKV Eszköz I. Fázisából kikerülő KKV-k felmérése / Investment
potential of SMEs emerging from Phase I of SME Instrument
 Befektetési szakértők csoportja (személyes kvalitások alapján)
 Kapcsolódik a BIR 1 pályázati felhíváshoz (befektetésre érettség)

6.

Technikai asszisztencia / Technical and Financial Advisory Service (EIB)
 Komplex K+I projektek befektetésre érettségének támogatása
 FP7 Pilot az RSFF keretében (TBVI, Hydrogen Fuel-Cells JTI, ESS, …)

7.

Pályaművek értékelése

Tanulmányok

8.

IP Aggregation Marketplace
 Potential recommendations on building
an EU patents and licensing market

9.

Angel Financing and Crowd-Funding in R&I
 Two parallel and complementary studies
 Linked to public consultation on crowd-funding (October, tbc)

10. EU Investment in VC Funds-of-Funds
 Assess potential, options, cost-benefit
 Help inform a decision

11. Feasibility of a Prizes Scheme
 Encourage good practices, innovation and professionalism
 Gap analysis – no crowding-out

12. Interim Evaluations

Pályázati felhívások (CSA)

 Kapacitás építés TT területen / Capacity-Building in Technology Transfer
(CBTT 1)
 Növelni a TT szakértői bázist (skills-base)
 A legjobb gyakorlatok és tacit tudás terjesztése
 Hangsúly a mentoráláson, coachingen, partnerségen (twinning), secondments
 Kiegészíti a 4. Technology Transfer Financing Pilot programot

 Befektetésre érettség segítése / Boosting Investment-Readiness (BIR 1)
 KKV-k és kis midcapek befektetésre érettségének segítése
 FP7 tapasztalatok feldolgozása
 Hangsúly mind a vállalkozók képzésén, mind a potenciális befektetők bevonásán
 Kiegészíti az 5. Investment Potential of SMEs expertise measure

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Szilágyi László
TéT attasé, Brüsszel
laszlo.szilagyi@mfa.gov.hu
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