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TÉMÁK

• Európai KKV portál

• Európa Önökért oldal (Your Europe)

• Kapcsolattartási pontok és támogató 
szolgálatok

• Horizont 2020



INFORMÁCIÓK KKV-KNAK

• Európai KKV portál 
http://ec.europa.eu/small-business/index_hu.htm

Ez a portál összegyűjt minden, az EU részéről a KKV-knek szánt, illetve róluk szóló 
információt, a gyakorlati tanácsoktól a szakpolitikai kérdésekig.

• Finanszírozás: 
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_hu.htm

Az uniós finanszírozási programokról, és az Európai Unió által támogatott források 
megpályázásához nyújt segítséget. 
Kattintson az Önt érdeklő országra, ha meg szeretné tudni, mely bankok vagy kockázatitőke-
alapok biztosítanak az adott tagállamban uniós támogatású finanszírozást.

• Csereprogram fiatal vállalkozóknak:
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/erasmus/index_hu.htm

Ha saját vállalkozás alapításán gondolkodik, vagy nemrég indította el vállalkozását, Ön 
jogosult lehet arra, hogy az Erasmus fiatal vállalkozóknak csereprogram keretében bizonyos 
időt töltsön el egy már sikeresen működő vállalkozásnál, valamelyik másik EU-országban, és 
értékes tapasztalatokkal gazdagodjon. 
Ha Ön tapasztalt vállalkozó, vagy sikeresen működő kisvállalkozás tulajdonosa, lehetősége 
van arra, hogy a csereprogram keretében egy másik EU-ország kezdő vagy leendő 
vállalkozóját fogadja.
A csereprogram az EU társfinanszírozásával valósul meg.



EURÓPAI KKV PORTÁL



EURÓPA ÖNÖKÉRT OLDAL

• További hasznos információk vállalkozások 
számára:
http://europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm

Kiválasztható EU tagállamok(térképre kattintva)
Témák: 

• Cégalapítás, a vállalkozás bővítése
• Héa (áfa), vámok
• Külföldi értékesítés
• Alkalmazottak
• Termékkövetelmények
• Finanszírozás (ld előbb)
• Közbeszerzések (adatbázisok, szabályok leírása, 

linkek)
• Környezetvédelem 



HORIZONT 2020

KKV támogatási eszköz innovatív cégeknek
http://www.h2020.gov.hu

A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját a következő 7 évben, 2014-
2020 között meghatározó program, amely minden eddiginél nagyobb, közel 79 milliárd eurós 
költségvetéssel gazdálkodik. 

A program a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia 
„Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére.

A korábbi keretprogramoknál egyszerűbb adminisztrációt, valamint új, innováció-orientált 
szemléletet vezet be. 

A program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető 
pályázati forrásokat jelent, vagyis a rendelkezésre álló pénzügyi keretből mindegyik tagállam 
annyit hasznosít, amennyire képes: a pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő szempont a 
kiválóság, a magas szakmai szintű és jól menedzselt konzorcium, illetve az uniós szinten is 
mérhető hatás.



EURÓPA ÖNÖKÉRT



KAPCSOLATTARTÁS

• Kapcsolattartási pontok és támogató szolgálatok
http://ec.europa.eu/small-business/support/contacts-services/index_hu.htm

• Enterprise Europe Network és magyarországi partnerei
http://enterpriseeurope.hu

A Hálózat több mint 50 országban, 600 intézményben van jelen. Ágazattól függetlenül bármely
hazai vállalkozás igénybe veheti szolgáltatásait.

• Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
Zúgó Liliána gazdasági elemző
Liliana.Zugo@ec.europa.eu
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