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Jelen felhívást Egyesületünk a „Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform (NHTP) megalakulásának és 

működésének segítése” című projekt nemzetközi – elsődlegesen EU szintű - kapcsolatok erősítése 

munkarészéhez kivonatolta, fordította le és teszi szabadon elérhetővé az NHT Platform tagok számára. 

 

 

Bizottsági javaslat az Európai Tiszta Hidrogén Partnerség létrehozására 

(EC proposal to set up a Clean Hydrogen Partnership for Europe) 

2021. február 23-án az Európai Bizottság javaslatot tett 10 új Európai Partnerség létrehozására az EU, a 

tagállamok és/vagy az ipari szektor képviselői részvételével. E partnerségek átfogó célja az átmenet 

felgyorsítása a zöld, klímasemleges és digitális Európa felé, valamint az európai ipar ellenállóbbá és 

versenyképesebbé tétele. A partnerségek a Horizon Europe program fontos megvalósítási eszközei, melyek 

az említett átfogó szakpolitikai célok elérését hivatottak szolgálni a köz- és a magánszféra intézményesített 

együttműködése révén. 

Számunkra ebből a legfontosabb és egyben jó hír, hogy a tíz partnerség között található a tiszta hidrogénre 

vonatkozó, várhatóan ’Clean Hydrogen Partnership for Europe’ nevet viselő partnerség is, amely a már 

második pénzügyi ciklusában működő Közös Vállalkozás, a ’Hydrogen & Fuel Cells Joint Undertaking’ utódja 

lesz. Az FCH JU 2008-as megalakulása óta 285 hidrogéntechnológiai kutatási és demonstrációs projektet 

támogatott Európában. A Tiszta Hidrogén Partnerség egyik fő célja, hogy hozzájáruljon az EU Hidrogén 

Stratégiájában lefektetett célok megvalósulásához. A tiszta hidrogénre vonatkozó partnerség 

’Institutionalised European Partnership’ formában működik, mely partnerség-típust a kutatás és az 

innováció területén alkalmazza az EU. 

A tíz partnerség összesen ~10 mrd € EU-s költségvetéssel rendelkezik majd, melyet a tagok, illetve a 

magánszféra hozzájárulásai kiegészítenek. További tématerületek, melyekre partnerség létrehozását 

javasolta a Bizottság: pl. innovatív egészség kezdeményezés, kulcsfontosságú digitális technológiák, 

körkörös és biogazdaságra épülő Európa, környezetkímélő repülés, európai vasutak stb. 

Jogi szempontból a partnerségekre, így a Tiszta Hidrogén Partnerségre vonatkozó javaslatot még az 

Európai Tanácsnak is el kell fogadnia, és a Parlamentnek is meg kell tárgyalnia, hogy a konkrét jogszabály 

(rendelet formájában) megalkotásra kerülhessen. Ebből következően a Tiszta Hidrogén Partnerség - 2021 

– 2027 időszakra vonatkozó - költségvetési kerete sem ismert még pontosan, de az előzetes információk 

alapján várhatóan ~1 mrd € közelében lesz. 

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye, 2021.02.23. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_702  

 

Jelen közlemény elérhető és szabadon letölthető az MHT Egyesület weboldaláról, illetve az NHT Platform 
weboldaláról: www.hfc-hungary.org/platform  

Jelen közlemény megjelenését a „Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform (NHTP) 

megalakulásának és működésének segítése” c. projekt keretében az ITM támogatja 

(IFHÁT/528/2020.) 

https://www.hfc-hungary.org/tan/NHTP_stakeholder_list_2021_02_15.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_702
http://www.hfc-hungary.org/platform

