Fiatal kis- és középvállalkozások támogatása
a Közép-dunántúli Régióban

Az Európai Bizottság összesítése szerint a 23
millió Európai Unióban működő kis- és középvállalkozás az összes vállalkozás 99%-át
adja. Ezek a cégek jelentik a gazdasági növekedés, az innováció, a foglalkoztatás és a szociális integráció motorját. Minden európai
szakpolitikai dokumentum magába foglalja
a sikeres vállalkozások előmozdítását és a
KKV-k üzleti környezetének javítását, ezzel
segítve őket, hogy a mai globális gazdaságban
minden lehetőségüket kiaknázhassák.
Ugyanakkor a működésük 5. évét túlélő európai
kis-és középvállalkozások száma 50% alatti. Ezen
időszakon belül a támogató eszközök elsősorban a
működésük első két évében lévő vállalkozásokra
terjed ki, a tevékenységük 3-5. évében lévő vállalkozások támogatási eszközei hiányosak.
Ebből kiindulva a KDRIÜ Nonprofit Kft. egyik kiemelkedő és 2014. december 31-ig futó és az ERDF
által is támogatott projektje a YoungSMEs projekt,
amely ezen kritikus időszakban lévő KKV-kat kí-
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vánja a legnagyobb hatékonysággal támogatni. A
projekt 12 partner összefogásával 2012. január
1-én kezdődött. Célja a helyi és regionális fejlesztési stratégiákra és intézkedésekre tett javaslatok
meghatározása, amelyek a piaci konszolidációt és
a KKV-k versenyképességét támogatja azok 3-5.
működési évében. A projekt olyan hasznos, operatív modelleket ajánl, amelyek elősegítik az európai régiók gazdasági és társadalmi növekedését.
A projekt indokoltságát a Közép-Dunántúl jelenlegi fejlettségi sajátosságai adják az adja, hiszen
a régió innovációs teljesítménye csak lassan növekszik. A K+F ráfordítások tekintetében a régió
átlagosnak fejlettségű, de a növekvő K+F ráfordítások hátterében elsősorban a vállalkozói szektor
növekvő befektetései rejlenek. A KKV-k innovációs tevékenysége az utóbbi öt évben csak kis mértékben növekedett, amely nem elsősorban középdunántúli sajátosság, hanem európai léptékben is
megfigyelhető jelenség. Ezzel együtt több területen jelentős előrelépés történt. Ezek közül meghatározóak a következők:

- a regionális innováció menedzsment szervezeti
és együttműködési rendszere kialakult, a vállalkozások számára könnyen elérhetően nyújt értéknövelt szolgáltatásokat;
-a régió K+F+I teljesítménye minden mutató alapján jelentősen javult az elmúlt 5-8 évben;
- az innováció lehetőségei és ismertsége széleskörű, a gazdasági és egyes társadalmi tevékenységek
integráns részévé vált;
- a régió számos klasztere megerősödött, jelentős
iparági koncentrációban működik, az akkreditált
klaszterek száma négy;
- a régió fejlődési csomópontjai és decentrumai
közötti K+F+I együttműködések hatékonysága javult;
- a regionális beszállítói hálózatok megerősödtek,
a fejlesztési célú együttműködések jelentősége
megnövekedett;
- a régió jelenlegi fejlődését meghatározó és feltörekvő iparágai jól azonosítottak, tevékenységük
hatékonysága nőtt;
- európai vállalati mintaprojektek a régióban a
szervezeti innováció területén;
- közép-európai technológia transzfer központ

működik a régióban.
Az elért eredmények és a meglévő hiányosságok is
fontos alapot teremtenek az innovatív vállalkozások differenciált támogatásához. Mind a projekt,
mind a régió innovációs stratégia céljait követve lényeges, hogy a fiatal vállalkozók életciklusa
stabillá váljon, versenyképessége növekedjen és a
piac jelentős szereplőivé váljanak.
Ennek egyik fontos eleme a hálózatosodás támogatása, amely kiterjed a megyei és regionális
innováció-támogatási tevékenységek összehangolására is. Ennek részeként szervezett a KDRIÜ
egy nemzetközi szemináriumot, kereskedelmi- és
iparkamarai, vállalkozói, felsőoktatási és klaszter
menedzsment szervezeteket képviselő résztvevőkkel.
A projektről bővebb információ elérhető:
www.youngsmes.eu
oldalon.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG
IVC program keretében.
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