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Termelő
beruházás
CO01

vállalkozás

Támogatásban részesülő
vállalkozások száma

Az ERFA-ból bármilyen formában támogatott vállalkozások száma (tekintet nélkül arra,
hogy a támogatás állami támogatásnak minősül-e).
Vállalkozás: a piaci igények kielégítését szolgáló termékeket vagy szolgáltatásokat előállító
nyereség-orientált szervezet. A vállalkozás cégformája eltérő lehet (egyéni vállalkozó,
társaság, stb.)

CO02

vállalkozás

Vissza nem térítendő
támogatásban részesülő
vállalkozások száma

Kizárólag a projekt befejezésének feltételéhez kötött nem visszafizetendő közvetlen
pénzügyi támogatás különböző formáiban részesülő vállalkozások száma (vissza nem
térítendő támogatások).

CO03

vállalkozás

Vissza nem térítendő
támogatáson kívüli más
pénzügyi támogatásban
részesülő vállalkozások
száma

A vissza nem térítendő típusú – kölcsön, kamattámogatás, hitelgarancia, kockázati tőke vagy
egyéb finanszírozási eszköz formájában nyújtott – pénzügyi támogatásban részesülő
vállalkozások száma.

CO04

vállalkozás

A nem pénzügyi

Közvetlen pénzátutalással nem járó (iránymutatás, tanácsadás, vállalkozási inkubátorok stb.

1

Forrás: ERFA Monitoring és értékelés- Koncepciók és ajánlások, Útmutató, 2014. március, Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóság
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támogatásban részesülő
vállalkozások száma

formájában nyújtott) támogatásban részesülő vállalkozások száma. A kockázati tőke
pénzügyi támogatásnak minősül.

CO05

vállalkozás

A támogatott új
vállalkozások száma

Az ERFA vagy az ERFA-ból finanszírozott konstrukció terhére pénzügyi vagy egyéb
(tanácsadás, iránymutatás stb. formájában nyújtott) támogatásban részesülő létrehozott
vállalkozások száma. A létrehozott vállalkozás három évvel a projekt megkezdése előtt nem
létezett, azonban az irányító hatóság vagy nemzeti jogszabály ezt az időkritériumot rövidebb
időben is megállapíthatja. A vállalkozás nem minősül újnak, ha csak a cégformája változik.

CO06

EUR

A vállalkozásoknak
közpénzből nyújtott
támogatáshoz illeszkedő
magánberuházás (vissza nem
térítendő támogatás)

Támogatott projektben a magán hozzájárulás teljes értéke, amely állami támogatásnak
minősül, amennyiben a támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (lásd 2. közös
indikátor „Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma”), ideértve a
projekt nem támogatható részeit is.

CO07

EUR

A vállalkozásoknak
közpénzből nyújtott
támogatáshoz illeszkedő
magánberuházás (a vissza
nem térítendő támogatástól
eltérő jellegű támogatás)

Támogatott projektben a magán hozzájárulás teljes értéke, amely állami támogatásnak
minősül, amennyiben a támogatás formája a vissza nem térítendő támogatástól eltérő jellegű
támogatás (lásd 3. közös indikátor „Vissza nem térítendő támogatáson kívüli más pénzügyi
támogatásban részesülő vállalkozások száma”), ideértve a projekt nem támogatható részeit is.

CO08

teljesmunkaidőegyenérték

A foglalkoztatás növekedése
a támogatott
vállalkozásoknál

A támogatott vállalkozásoknál az új munkahelyi pozíciók bruttó száma teljesmunkaidőegyenértékben számítva.
Lényegében egy „előtte-utána” indikátor, amely a foglalkoztatás-növekedés azon részét
mutatja ki, amely a projekt végrehajtásának közvetlen következménye (a projekt
végrehajtásához alkalmazott dolgozók nem számítanak bele). Az állásokat fel kell tölteni (a
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betöltetlen állások nem számítanak), és a vállalkozásnál a munkahelyek teljes számának
növekedését kell figyelembe venni. Ha a teljes foglalkoztatás a vállalkozáson belül nem
növekszik, ennek értéke 0 – ez nem növekedésnek, hanem átcsoportosításnak minősül.
Megtartott stb. munkahelyek nem számítanak bele.
Bruttó: a munkahelyet betöltő személy eredete nem számít bele, feltéve, hogy ez közvetlenül
hozzájárul a szervezeten belüli munkahelyek teljes számának növekedéséhez. Az indikátort
akkor kell használni, ha a foglalkoztatás bizonyíthatóan a támogatásnak tulajdoníthatóan
emelkedik.
Teljesmunkaidő-egyenérték: a munkakörök lehetnek teljes munkaidős, részidős vagy
szezonális állások. A szezonális és a részidős munkaköröket az ILO/statisztikai/más
sztenderdek szerint kell teljesmunkaidő-egyenértékké alakítani.
Tartósság: a munkaköröknek állandóknak kell lenniük, azaz az ipari-technológiai jellemzők
függvényében ésszerűen hosszú időszakon át kell fennállniuk; a szezonális munkaköröknek
ismétlődőknek kell lenniük. A csődbe jutott vállalkozások adatait zéró foglalkoztatásnövekedésként kell regisztrálni.
Időzítés: az adatokat a projekt megkezdése előtt és annak befejezése után kell gyűjteni

Fenntartható
idegenforgalom
látogatás/év

CO09

A természeti és kulturális
örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken tett
látogatások várható
számának növekedése

A projekt befejezését követő évben az adott helyszínen tett látogatások számának előzetesen
becsült növekedése. Azon helyszínfejlesztésekre érvényes, amelyek célja látogatók vonzása
és fogadása a fenntartható idegenforgalom érdekében. Olyan helyszíneket foglal magában,
amelyek korábban rendelkeztek vagy nem rendelkeztek idegenforgalmi tevékenységgel (pl.
természetvédelmi parkok vagy múzeummá átalakított épületek). Egy látogató több látogatást
is tehet; a látogatói csoportok annyi látogatásnak minősülnek, ahány tagja van a csoportnak.

IKT
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Definíció/Megjegyzések
Legalább 30 Mb/s letöltési sebességű internet-hozzáféréssel rendelkező azon háztartások
száma, amelyek korábban csak korlátozottan vagy egyáltalán nem rendelkeztek
hozzáféréssel. A hozzáférési kapacitás a támogatás közvetlen következménye kell, hogy
legyen. Az indikátor azokat a háztartásokat méri, ahol lehetséges a hozzáférés, nem azt, hogy
az adott háztartásban élő személyek ténylegesen a kapcsolódás mellett döntenek-e.
A 30 Mb/s az EU 2020 stratégiával van összhangban, lásd COM(2010)245 „Európai digitális
menetrend”.

Kutatás,
innováció
CO24

teljesmunkaidőegyenérték

Az új kutatók száma a
támogatott szervezeteknél

Közvetlenül K+F tevékenységre irányuló új munkahelyi pozíciók bruttó száma (amelyek
korábban nem léteztek) teljesmunkaidő-egyenértékben számítva. A munkakörnek a projekt
végrehajtásának közvetlen következményeként kell keletkeznie, betöltöttnek kell lennie (a
betöltetlen állások nem számítanak), és növelnie kell a szervezetnél lévő kutatói munkakörök
teljes számát. A K+F támogató személyzet (azaz a K+F tevékenységekben közvetlenül nem
érintett munkakörök) nem számítanak bele. Az indikátor a munkaviszonyban lévő
állományra vonatkozik; a támogatott szervezet lehet új vagy már meglévő létesítmény.
Bruttó: a munkahelyet betöltő személy eredete nem számít bele, feltéve, hogy ez közvetlenül
hozzájárul a szervezeten belüli munkahelyek teljes számának növekedéséhez.
Teljesmunkaidő-egyenérték: a munkakörök lehetnek teljes munkaidős, részidős vagy
szezonális állások. A szezonális és a részidős munkaköröket az ILO/statisztikai/más
sztenderdek szerint kell teljesmunkaidő-egyenértékké alakítani. A KTF területén a
munkakörök időtartama jellemzően rövidebb („projekttámogatás”). A különböző projektekre
létrehozott munkaköröket össze kell adni (feltéve, hogy valamennyi projekt támogatásban
részesül); ez nem minősül többszörös beszámításnak.

CO25

teljesmunkaidőegyenérték

A jobb kutatási
infrastruktúrával ellátott

A kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményekben meglévő munkakörök, amelyekben (1)
közvetlenül K+F tevékenységet végeznek, és amelyeket (2) a projekt közvetlenül érint. A
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munkaköröket be kell tölteni (üres álláshelyek nem számítanak be). A K+F támogató
személyzet (azaz a K+F tevékenységekben közvetlenül nem érintett munkakörök) nem
számítanak bele. Ha a projekt következményeként a kutató létesítményekben több kutatót
alkalmaznak, és ezért a kutatói munkakörök száma nő, az új munkakörök beszámítanak (lásd
még „Az új kutatók száma a támogatott szervezeteknél” indikátort). A létesítmények lehetnek
magán vagy állami szervezetek.
A projektnek javítania kell a létesítményeket vagy a berendezések minőségét, azaz
minőségjavulás hiányában a karbantartás vagy a pótlás nem számít be.
Teljesmunkaidő-egyenérték: a munkakörök lehetnek teljes munkaidős, részidős vagy
szezonális állások. A szezonális és a részidős munkaköröket az ILO/statisztikai/más
sztenderdek szerint kell teljesmunkaidő-egyenértékké alakítani.

CO26

vállalkozás

Kutatóintézetekkel
együttműködő vállalkozások
száma

Azon vállalkozások száma, amelyek kutatóintézetekkel működnek együtt K+F projektekben.
A projektben legalább egy vállalkozás és egy kutatóintézet vesz részt. Egy vagy több
együttműködő fél (kutatóintézet és vállalkozás) részesülhet támogatásban, azonban ennek
feltétele az együttműködés. Az együttműködés lehet új, vagy már folyamatban lévő. Az
együttműködésnek legalább a projekt időtartamán keresztül kell tartania.
Vállalkozás: a piaci igények kielégítését szolgáló termékeket vagy szolgáltatásokat előállító
nyereség-orientált szervezet. A vállalkozás eredete (EU-n belüli vagy kívüli) nem számít. Ha
a vállalkozás formálisan irányít, és alvállalkozókat bíz meg, amelyek azonban kapcsolatban
állnak a kutatóintézettel, az összes vállalkozást be kell számítani. A különböző projektekben
együttműködő vállalkozások számát össze kell adni (azzal, hogy minden projekt
támogatásban részesül); ez nem minősül többszörös beszámításnak.
Kutatóintézet: olyan szervezet, amelynek elsődleges tevékenysége K+F.

CO27

EUR

Az innovációs és K+F
projekteknek közpénzből

A támogatott innovációs vagy K+F projektekhez történő magán hozzájárulás teljes értéke,
ideértve a projekt nem támogatható részeit is.
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nyújtott támogatáshoz
illeszkedő magánberuházás
CO28

vállalkozás

Új termékek forgalomba
hozatala céljából támogatott
vállalkozások száma

Az indikátor azt méri, kap-e támogatást egy vállalkozás arra, hogy új termékeket hozzon
forgalomba bármelyik saját piacán. Ez magában foglalja a technológiai innovációt is,
amennyiben a technológia hozzájárul a termék fejlesztéséhez. Kizárandók azok a projektek,
amelyeknek nem célja a tényleges termékfejlesztés. Ha egy vállalkozás több új terméket
vezet be, vagy több új projektre kap támogatást, továbbra is egy vállalkozásnak számít.
Kooperációs projektek esetében az indikátor valamennyi résztvevő vállalkozást mér.
Egy termék akkor új a piacon, ha azon a piacon nem férhető hozzá ugyanazt a funkcionalitást
nyújtó más termék, vagy a technológia, amelyet az új termék használ, alapvetően eltér a
meglévő termékek technológiájától. A termékek lehetnek materiálisak és immateriálisak
(ideértve a szolgáltatásokat is). Beszámítandók az új termékek forgalomba hozatalára
irányuló, de sikertelen támogatott projektek is. Ha egy termék új a piacon, és a cég is
újonnan gyártja, a vállalkozást mindkét vonatkozó indikátor alapján mérni kell (lásd 29.
indikátor „Új termékek gyártása céljából támogatott vállalkozások”).
Kérjük, vegyék figyelembe a 29. indikátorral „Új termékek gyártása céljából támogatott
vállalkozások” való összefüggést. Bár a legtöbb esetben a klasszikus innováció olyan
terméket eredményez, amely a piac és a cég esetében is új, lehetséges, hogy a termék a
piacon új, de azt a cég nem újonnan gyártja, pl. amikor egy meglévő terméket a
funkcionalitás változása nélkül a piachoz igazítanak.

CO29

vállalkozás

Új termékek gyártása
céljából támogatott
vállalkozások

Az indikátor azt méri, kap-e támogatást egy vállalkozás új termékek gyártására. Magában
foglalja a technológiai innovációt is, amennyiben a technológia hozzájárul a termék
fejlesztéséhez. Kizárandók azok a projektek, amelyeknek nem célja a tényleges
termékfejlesztés. Ha egy vállalkozás több új terméket vezet be, vagy több új projektre kap
támogatást, továbbra is egy vállalkozásnak számít. Kooperációs projektek esetében az
indikátor valamennyi résztvevő vállalkozást mér.
Egy termék akkor új a cég számára, ha a vállalkozás nem gyártott ugyanilyen funkcionalitású
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terméket, vagy a gyártótechnológia alapvetően eltér a már gyártott termékek
technológiájától. A termékek lehetnek materiálisak és immateriálisak (ideértve a
szolgáltatásokat is). Beszámítandók az új termékek gyártására irányuló, de sikertelen
támogatott projektek is. Ha egy termék új a piacon, és a cég is újonnan gyártja, a vállalkozást
mindkét vonatkozó indikátor alapján mérni kell (lásd 28. indikátor „Új termékek forgalomba
hozatala céljából támogatott vállalkozások száma”).
Kérjük, vegyék figyelembe a 28. indikátorral „Új termékek forgalomba hozatala céljából
támogatott vállalkozások száma” való összefüggést. Bár a legtöbb esetben klasszikus
innováció olyan terméket eredményez, amely a piac és a cég esetében is új, lehetséges, hogy
a terméket a cég újonnan gyártja, de az nem új a piacon, pl. bizonyos technológiatranszferek esetében.

Energia
éghajlatváltozás
CO30

és

Megújuló
energiaforrások

MW

A megújulóenergia-termelés
további kapacitása

A projekt által épített/felszerelt azon létesítmények energiatermelő kapacitásának növelése,
amelyek megújuló energiaforrásokat használnak. Magában foglalja a villamos energiát és a
hőenergiát is.
Megújuló energiaforrás: bármely energiaforrás, amely nem fosszilis vagy nukleáris
energiaforrás. Lásd 2009/28 rendelet 2. cikk (a) bekezdése.

CO31

Energiahatékonyság

háztartás

A jobb energiafogyasztási
osztályba sorolt háztartások
száma

Azon háztartások száma, amelyeket jobb energiafogyasztási osztályba soroltak – lásd
2010/31/EU irányelv. A jobb osztályba sorolás a projekt végrehajtásának közvetlen
következménye kell, hogy legyen.

CO34

Üvegházhatású
gázok

tonna CO2-egyenérték

Üvegházhatású gázok becsült
éves csökkenése

Ezt az indikátort olyan intézkedések esetében számítják ki, amelyek közvetlen célja a
megújulóenergia-termelés növelése (lásd 30. indikátor) vagy az energiatakarékossági
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intézkedéseken keresztül történő energiafogyasztás csökkentése (lásd 31. indikátor), így
használata csak akkor kötelező, ha ezek az indikátorok relevánsak. Az indikátor az időszak
végére a becsült évi teljes csökkenést mutatja meg, nem a teljes időszak során elért teljes
csökkenést.
A megújulóenergia-termelés esetén a becslés a támogatott létesítmény által az adott évben
előállított elsődleges energia mennyiségén alapul (vagy egy évvel a projekt befejezését
követően, vagy a projekt lezárását követő naptári évben). A megújuló energiának ÜHGsemlegesnek kell lennie, és ki kell váltania a nem megújulóenergia-termelést. A nem
megújuló energia ÜHG-hatását a tagállamban mért nem megújulóenergia-termelés egységére
vetített teljes ÜHG-kibocsátás alapján becsülik.
Energiatakarékossági intézkedések esetén a becslés az adott év során támogatott műveleteken
keresztül megtakarított elsődleges energia mennyiségén alapul (vagy a projektzárást
követően egy évvel, vagy a projektzárás utáni naptári évben). A megtakarított energiának ki
kell váltania a nem megújulóenergia-termelést. A nem megújuló energia ÜHG-hatását a
tagállamban mért nem megújulóenergia-termelés egységére vetített teljes ÜHG-kibocsátás
alapján becsülik.
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