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Az induló vállalkozásokat támogató, uniós társfinanszírozású üzleti 
inkubátorok: a Számvevőszék szerint általánosságban jó minőségű volt az 
infrastruktúra, de gyengén teljesítettek az inkubátorok az ügyfeleknek 
nyújtott támogatás terén 

A Számvevőszék ma közzétett jelentése szerint az Unió pénzügyileg jelentősen hozzájárult az üzleti 
inkubátorok infrastruktúrájának létrehozásához, különösen az olyan tagállamokban, ahol az üzleti 
támogatás e formája viszonylag ritka. A vizsgált inkubátorok teljesítménye azonban szerény volt. 

„Úgy véljük, hogy a nyújtott inkubációs szolgáltatások köre – és ebből következően a helyi vállalkozásokra gyakorolt 
szélesebb körű hatás – igen korlátozott volt a szűk pénzügyi keretek és az inkubációs tevékenységek alacsony szintje 
miatt”, nyilatkozta Henri Grethen, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „Ez főként azzal magyarázható, hogy a 
tagállamoknak és az inkubátorok vezetőinek nem voltak meg az inkubációs gyakorlatokkal kapcsolatos szakmai 
ismeretei. Hiányosságok mutatkoztak az irányítási rendszerekben is.” 

Az eredmények viszonylag szerény voltát az magyarázhatja, hogy nem alkalmazták kellően a követendő 
gyakorlatokat. Konkrétabban: az inkubátorok létrehozásakor túl kevés figyelmet fordítottak az inkubátorok által 
nyújtott üzleti támogatási funkciók eredményességére. Másodsorban: az inkubációs szolgáltatások csak részben 
álltak összhangban az ügyfelek szükségleteivel. Harmadsorban: az inkubátorokon belüli monitoringrendszerek nem 
nyújtottak megfelelő vezetői információkat. Végezetül: az inkubátorok pénzügyi fenntarthatósága összeütközésben 
állt azzal a célkitűzéssel, hogy megfelelő inkubációs szolgáltatásokat nyújtsanak. 

Uniós tagállami szinten az irányítási rendszerek nem fordítottak kellő figyelmet az üzleti inkubátorok üzemeltetési 
tevékenységére. A társfinanszírozandó inkubátorok kiválasztási folyamata számos, az inkubációs tevékenységhez 
alapvető fontosságú elemet nem vett megfelelően figyelembe, például a munkatársak képzettségét, az inkubációs 
szolgáltatások tartalmát és relevanciáját, valamint a pénzügyi fenntarthatóságot. Végezetül, a Bizottság nem tett 
megfelelő lépéseket a tudás és a követendő gyakorlatok cseréjének erősítésére. 

A kis és középvállalkozások (kkv-k) fontos szerepet játszanak a növekedésben és munkahelyteremtésben. A kkv-k 
állnak a 2014–2020-as uniós kohéziós politika középpontjában, amelynek célja, hogy az innovációra összpontosító 
beruházások révén növelje az uniós régiók versenyképességét. Az üzleti inkubátorok célja az induló vállalkozások 
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sikeres létrehozása és továbbfejlesztése. Ennek eredményeként a kkv-k támogatása az évek során az európai politika 
egyre fontosabb prioritásává vált. Az elmúlt két programozási időszak során a strukturális alapokból származó, a kkv-
k támogatására elkülönített támogatás 23, illetve 15 milliárd euró volt.  

A szerkesztők figyelmébe: 

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre 
vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be. A 7/2014. sz., 
"Sikeresen támogatta-e az ERFA az üzleti inkubátorok fejlesztését?" c. különjelentés azt értékelte, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból (ERFA) társfinanszírozásban részesülő üzleti inkubátorok sikeresen támogatták-e a nagy növekedési 
potenciállal rendelkező induló vállalkozásokat. 

Ellenőreink azt vizsgálták, hogy az ERFA-társfinanszírozású inkubátorok eredményesen és hatékonyan támogatták-e a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező induló vállalkozások létrehozását, hogy az irányító szervezetek megfelelő inkubátorokat 
választottak-e ki támogatásra, és hogy eljárásaikkal biztosították-e azok sikeres működését. Vizsgálták ellenőreink azt is, hogy a 
Bizottság megfelelő intézkedéseket hozott-e annak érdekében, hogy az inkubátorok a lehető legnagyobb hatást tudják kifejteni. 
Észrevételeik és megállapításaik alapján ellenőreink javasolják, hogy a Bizottság írja elő a tagállamok számára, hogy az uniós 
társfinanszírozásból megvalósuló új inkubátorok engedélyezését tegyék függővé a következőktől: 

• Az üzleti inkubátorokat részletes és reális üzleti tervek alapján kell létrehozni, különös figyelmet fordítva a non-profit 
jellegű inkubációs tevékenységük fenntarthatóságára. 
• Az inkubációs tevékenységet a kezdetektől fogva megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársaknak kell végezniük, 
akik az ügyfeleknek és potenciális jövőbeni vállalkozóknak releváns, egyedi igényeknek megfelelő támogatást tudnak nyújtani. 
• Az inkubátoroknak aktívan kell törekedniük új ügyfelek felkutatására és megszerzésére azok földrajzi elhelyezkedésétől 
függetlenül, a nagy növekedési potenciállal rendelkező innovatív üzleti ötletekre összpontosítva, a közpénzből történő 
finanszírozás hatékonyságának, és így az uniós források többletértékének maximalizálása érdekében.  
• Az ügyfélként megjelenő vállalkozások inkubációs folyamatának részletes, testreszabott inkubációs program 
elkészítésével kell kezdődnie. A program végrehajtását nyomon kell követni, és értékelni kell, hogy a vállalkozás céljait 
mennyiben sikerült elérni. 
• Az inkubátoroknak nem rezidens vállalkozások számára is kell szolgáltatásokat nyújtaniuk, így az inkubációs támogatás 
nagyobb hatást tud gyakorolni a helyi vállalkozói közösségre és javítja a hálózatépítési lehetőségeket.  
• Az inkubátoroknak monitoringrendszert kell létrehozniuk, amely nem csak a saját tevékenységükkel kapcsolatos 
adatokat, hanem a támogatott ügyfelek üzleti adatait is felhasználja. 

A Bizottság írja elő a tagállami hatóságoknak azt is, hogy foglalják bele az alábbi elemeket az ERFA-társfinanszírozásban részesülő 
inkubátorprojektek kiválasztására és felügyeletére szolgáló eljárások kialakításába: 

• A projektek kiválasztási kritériumai közül a tárgyi eredmények megvalósítása helyett a projekt várt hatásaira kell 
nagyobb hangsúlyt fektetni.  
• A projekt értékelési folyamata során és a szerződéses kötelezettségek meghatározásakor nagyobb mértékben kell 
felhasználni az üzleti inkubációs tevékenységekkel kapcsolatos szakmai ismereteket. 
• A közpénzből nyújtott támogatásnak az inkubátorprojekt prognosztizált eredményein kell alapulnia. Az ERFA-kifizetések 
értékének kapcsolódniuk kell az inkubátor által elért eredményekhez.  
• A fenntarthatósági időszakot úgy kell meghatározni, hogy az az üzleti inkubátor ERFA-társfinanszírozású eszközeinek 
tényleges életciklusához illeszkedjen. 

Végezetül a Bizottság tegye meg a következő lépéseket is: 

• tegye naprakésszé az üzleti inkubáció eredményességével és hatékonyságával kapcsolatos ismereteit, és ezeket az 
ismereteket használja fel annak biztosítására, hogy az ERFA-támogatás az üzleti inkubációs ágazat igényeihez igazodjon. 
• folytassa a – különösen az uniós támogatásban részesülő – üzleti inkubátorok támogatására irányuló erőfeszítéseit, 
például azzal, hogy ismeret- és tapasztalatátadási fórumokat szervez a tagállamok felelős szervezeteivel. A kezdeményezésnek az 
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üzleti inkubátorok teljes körét meg kell céloznia, hogy azok bemutathassák sikertörténeteiket, megoszthassák egymással 
tudásukat, és kölcsönösen támogathassák egymást, mindezt európai szinten. 

A jelentésért felelős számvevőszéki taggal készített rövid videóinterjú a következő címen tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 


