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Az öko-innováció pályázati kiírás segítségével az EU olyan innovatív termékek, 
szolgáltatások és technológiák támogatását tűzte ki célul, amelyek óvják környezetünket és 
csökkentik Európa ökológiai lábnyomát. Egy környezetkímélő gazdaságra való áttérés 
fontos részét képezi az Európai Unió új, tízéves gazdaságstratégiájának (EU 2020), és az 
öko-innovációs támogatás jelentős segítséget jelent a stratégiában megfogalmazott célok 
elérésében. 
 
A 2011-es öko-innováció pályázati kiírásról április 28-án, a pályázat meghirdetésének 
napján tartott információs napot a programot koordináló Versenyképességi és Innovációs 
Ügynökség (European Agency for Competitiveness and Innovation) az Európai Bizottság 
Charlemagne épületében. 
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I. Háttér 
 
Az öko-innovációs tevékenységek közé tartozik az új előállítási folyamatok, új termékek és 
szolgáltatások, új vezetési vagy üzleti folyamatok kialakítása; és mindezek felhasználása a 
környezetszennyezés vagy különböző környezeti károk negatív hatásainak csökkentésében.   
 
A 2008-2013-as költségvetési időszakban 200 millió eurót különítettek el az öko – 
innovációs pályázatra. A program célkitűzései között szerepel a felzárkózás a K+F 
területén az USA-hoz és Japánhoz, Kínához; az öko-innováció alkalmazásának szélesebb 
körű elterjesztése; új piacok nyitása és a meglévők szélesítése, nagy hangsúlyt fektetve a 
kkv-kre. A pályázat fő célja olyan öko-innovatív ötletek támogatása, melyeknek 
eredményeként rövid időn belül környezetkímélő termékek és szolgáltatások kerülhetnek a 
piacra, és melyeket széles körben el lehet terjeszteni. A támogatás célja az is, hogy segítse a 
kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazását. A pályázatban fontos szerepet kap tehát 
a piaci megközelítés. A pályázat mottója szerint olyan termékek és szolgáltatások 
előállítására van szükség, ami egyaránt kedvező az üzlet és környezet számára is. („Good 
for business, good for environment”).   
 
A támogatási program fő célközönsége a kis és középvállalkozások. Az EU-ban 23 millió 
kkv tevékenykedik, ezek adják az európai gazdaság gerincét. Nagy számuk miatt ők 
felelnek az EU ipari szennyezésének 60 – 70 %-áért is. 
 



A. Előző pályázatok 
 

 2008 2009 2010 
Benyújtott 

pályázatok száma 
134 202 289 

Növekedés az előző 
évhez képest 

 + 50 % + 42 % 

Támogatott 
pályázatok 

43 47 ~50 

 
Az öko-innováció pályázati felhívás sikeresnek tekinthető, a pályázatot benyújtók száma az 
elmúlt négy évben folyamatosan emelkedett. A sikeres pályázók 66%-a kis- és 
középvállalkozás, amelynek 38%-a mikrovállalkozás, 41%-a kis-, illetve 21%-a 
középvállalkozás.  
 
B. A pályázat célkitűzései 
 Népszerűsíteni az új és integrált megközelítések alkalmazását az öko-innováció, ezen 

belül is a környezetvédelmi menedzsment és környezetbarát termékek, folyamatok és 
szolgáltatások területén 

 Bátorítani környezetvédelmi megoldások alkalmazását 
 Növelni a kkv-k innovációs kapacitását 
 Innovatív ötletek támogatása 

II. A 2011-es öko-innováció kiírás kiemelt támogatási területei  

A pályázat kulcsterületei nem változtak idén sem, de mindegyiken belül vannak kiemelten 
támogatott részek. Idén - az EU2020 stratégiával összhangban - nagyobb hangsúly kerül a 
„fenntartható épületek” és a „zöld üzlet”, valamint a „vízgazdálkodás„ témakörére. 

 Újrahasznosítás (Materials recycling): jobb rendszerezési folyamatok, innovatív 
újrahasznosítás, új újrahasznosítási megoldások, újrahasznosított termékek új 
piacai; újrahasznosított alapanyagokból gyártott innovatív termékek, üzleti 
fejlesztések, amik az újrahasznosítás versenyképességét erősítik.  

 Fenntartható épületek (Sustainable bulding products): fenntartható építkezési 
alapanyagok, innovatív építkezési termékek, amik a természetes erőforrások 
racionálisabb kihasználását célozzák meg, építkezési hulladékok újrafelhasználása és 
újrahasznosítása. 

 Étel és Ital (Food and drink) : tisztább előállítási folyamatok, kihasználva az 
erőforrások hatékonyságát, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás növelése, a 
vízfeldolgozás hatékonyabbá tétele, innovatívabb és tisztább termékek, amilyek 
csökkentik a felhasználás környezeti hatásait. 

 Zöldülő üzlet és beruházások (Green business/smart purchasing): az öko-innováció 
integrálása az ellátási láncokba, az öko-innovatív megoldások keresletének és 
kínálatának találkozását elősegítő szolgáltatások, tiszta termelési folyamatok, zöld 
termékek előállítása 



 Vízfelhasználás: vízhatékonysági folyamatok alkalmazása és az ehhez kapcsolódó 
technológiák kialakítása, vízfelhasználás 30 %-kal való csökkentése, hatékonyabb 
szennyvíz-újrahasznosítás. 

 
III. Főbb tudnivalók 
 
 2011. szeptember 8. 17:00-ig lehet benyújtani a pályázatokat. 
 Csak jogi személyek pályázhatnak: a 27 EU tagállamból, az EFTA országokból 

(Izland, Liechtenstein, Norvégia), ezen kívül Horvátország, Törökország, Macedónia 
Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Izrael, Szerbia és Albánia. 

 A partnerség nem feltétele a jelentkezésnek – akkor szükséges, ha egy cégnek 
nincsenek meg a pályázáshoz szükséges képességei.  

 Nagy hangsúlyt fektet a kkv-kre, de az egyetemek és a kutatóintézetek is fontos 
célcsoportjai a projektnek (kezdő vállalkozások is pályázhatnak) 

 Elektronikus jelentkezés (EPSS), a pályázatot angol nyelven kell beadni 
 Maximum 50%-os közvetlen finanszírozás. Maximum 3 éves időtartam (36 

hónap) 
 Megközelítőleg 36 millió € 45-50 projektre, projektenként maximum 1.4 millió 

euró  
 Szakértő értékelők, akik szeretnének részt venni a pályázatok kiértékelésében, egy 

adatbázisban regisztrálhatnak 
 

IV. Elszámolható költségek 
 
 Közvetlen személyzeti költségek – az óradíjnak meg kell egyeznie a tényleges 

fizetéssel 
 Berendezések és infrastruktúra  
 Találkozók és utazások költségei – ésszerű költségvetés szükséges 
 Más specifikus költségek (pl. nyomtatási költségek, de a gáz és elektromos áram nem 

tartozik ide) 
 A teljes költségvetés maximum 7%-a a rezsire 
 Nem lehet bevétele a projektnek 

 
V.  A 2010-es pályázati kiírás ütemezése 
 
A pályázat meghirdetése 2010. április 28. 
Leadási határidő 2010. szeptember 8. 17:00 (brüsszeli idő 

szerint) 
A pályázatok értékelése 2011.január/február  
Első projektek indulása 2012. május 
 
VI.  Egyéb pályázati lehetőségek 
 
Azok számára, akik valamilyen okból kifolyólag nem vehetnek részt az Öko-innováció 
pályázatban a következő pályázatokat ajánlják: 
 



 Közigazgatási szerveknek – LIFE+:  
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 

 Kutatási fázisban lévő, magas technológiai kockázatú projekteknek – DG RTD: 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

 Energia hatékonyságra vagy megújuló energiára fókuszáló projekteknek – 
Intelligens Energia Európa: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm  

 Enterprise Europe Network  
 http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 
 Marco Polo 
 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/ 

 
VII.  Segítség a pályázáshoz 
 
 A pályázat elbírálásának szempontjai – kézzelfogható, könnyen mérhető 

eredmények szükségesek  SMART 
Specifikus, Mérhető, Elérhető, Realisztikus, Időben történő 

 Valós bottom up költségvetés szükséges: realisztikus költségvetés realisztikus 
adatokkal (a projektek az első három évben, amíg tart a pályázat, nem 
könyvelhetnek el profitot; vagy ha igen, akkor azt elvonják tőlük) 

 Társfinanszírozás: a pályázatban el kell magyarázni, hogy a társfinanszírozó cég 
miért hajlandó finanszírozni a projektet, le kell írni a projekt lehetséges hatásait, 
előnyeit.  

 Ne legyen túl hosszú a pályázat, fontos az egy témára való koncentrálás 
 Ne keressen partnert, hacsak nincs igazán szükség egyre – fontos megindokolni, 

hogy milyen hozzáadott értéke van egy partnernek 
 Kutatási pályázatot nem támogatnak! 
 Kizárólag on-line jelentkezés 
 

VIII.  Hasznos információk a siker érdekében:  
 

 A pályázati ötlet legyen összhangban az Európai Unió öko-innovációs politikájával. 
 A „Gyakori kérdések” elnevezésű fejezet hasznos segítség lehet a felmerülő 

kérdések megválaszolásában.  
 A pályázatot on-line módon kell elküldeni! 
 A bevont partnerek tevékenységét részletesen meg kell határozni. 

 
IX.   Pályázati felhívás és további információ: 
 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/files/docs/getting-funds/text-of-the-2011-
call-for-proposals.pdf 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-
proposals/index_en.htm 
 
 
Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli EU Képviselete 


