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Az első IPCEI projekt Európai Bizottsági jóváhagyása –
5,4 milliárd € értékű tagállami támogatás válik lehetővé a Hy2Tech projektre
Az Európai Bizottság 2022. július 15-én jóvá hagyta az első, Hy2Tech nevű hidrogén IPCEI projektet
(Important Project of Common European Interest), amely így összességében 5,4 milliárd összegű állami
támogatásra vált jogosulttá. A notifikációs eljárást követő jóváhagyás azt jelenti, hogy az adott projektre,
pontosabban 15 tagállam, összesen 35 vállalata által megvalósítani tervezett – az adott IPCEI-t alkotó - 41
projektre a megadott értékben állami támogatás fordítható, amely várhatóan további 8,8 milliárd €
magántőke bevonást fog indukálni. Az IPCEI keretében A „Hy2Tech IPCEI” projektben résztvevő tagállamok:
Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Lengyelország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia.
Az innovatív technológiák korai alkalmazása meglehetősen kockázatos egy-egy tagállam vagy vállalat
számára, emiatt ez az a terület, ahol az IPCEI által nyújtott, kivételes állami támogatási lehetőségek szerepe
felértékelődik. Az adott IPCEI projekt többféle hidrogén értékláncot is lefed: i) hidrogén előállítás, ii)
üzemanyag-cellák, iii) hidrogén tárolás, disztribúció, és iv) végfelhasználói alkalmazások, főként a mobilitási
szektorban. Az elvárások szerint az ilyen méretű hidrogén IPCEI projekt hozzájárul a technológiai
áttöréshez, az árak csökkentéséhez és hozzávetőlegesen 20 ezer munkahelyet teremt.
Az Európai Bizottság eljárása során azt vizsgálta, hogy a benyújtott IPCEI tervezet megfelel-e az állami
támogatások szabályainak, különösen az IPCEI közleményben1 meghatározott feltételek szerint. Ez alapján a
Bizottság a következő főbb megállapításokra jutott a Hy2Tech projekt kapcsán:
•

a projekt hozzájárul a közös célokhoz, a stratégiai értékláncokhoz, így különösen a Green Deal, az
EU-s Hidrogén Stratégia és a REPowerEU Terv céljaihoz,

•

az adott IPCEI mind a 41 projektje igen ambiciózus, mert olyan technológiai fejlesztéseket tervez,
amelyeket a jelenlegi piaci folyamatok önmaguktól még nem indukálnának, és javulást fognak
eredményezni a technológiák teljesítményében, biztonsági szintjében, környezeti hatásaiban,
költségszintjükben,

•

az IPCEI projekt megvalósítása számottevő technológiai és pénzügyi kockázatot hordoz, emiatt az
állami támogatás indokolt, hogy az érintett vállalatok is privát befektetéseket eszközöljenek ebbe,

•

a Bizottság szerint az állami támogatás arányos, mivel ez éppen a finanszírozási hiányt (funding gap)
fedezi, és nem okoz piactorzulást,

•

a projekt eredményeit a megvalósító vállalatok széles körben megismertetik az EU ipari és
tudományos közvéleményének körében, tehát pozitív tovagyűrűző (spill-over) hatás várható.

A mostani lényegében az első IPCEI döntés a Bizottság részéről, amelyet a 2021-es IPCEI közlemény alapján
hozott meg (pontos hivatkozását lásd a lábjegyzetben). E közlemény állapítja meg azon feltételeket,
amelyek keretében a tagállamok „átmeneti” jelleggel stratégiailag fontos projekteket támogathatnak az EU
alapszerződésének 107. § (3)(b) pontjával összhangban. Ez lényegében azt jelenti, hogy a tagállamok
jelentős mértékű innovációt hordozó projekteket támogathatnak, amelyek egyértelműen hozzájárulnak a
gazdasági növekedéshez, a munkahely teremtéshez, a versenyképesség növeléséhez.
1

Communication from the Commission Criteria for the analysis of the compatibility with the internal market of State aid to
promote the execution of important projects of common European interest 2021/C 528/02.
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A résztvevő 35 vállalat közül 8 minősül KKV-nak. A közvetlen résztvevők (direct participants) szorosan
együttműködnek egymással, de összességében több mint 300 külső partnerrel Európa szerte, így pl.
egyetemekkel, kutatóintézetekkel, egyéb KKV-kal. A projekt közvetlen partnereit, az őket támogató
tagállamokat és az érintett technológiai területeket a következő ábra foglalja össze:

Kép: European Commission

Felhasznált forrás:
European Commission, Press Release, 2022.07.15. „State Aid: Commission approves up to €5.4 billion of public support
by fifteen Member States for an Important Project of Common European Interest in the hydrogen technology value
chain”. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4544
További javasolt források a hidrogén IPCEI-hez kapcsolódóan:
A Hidrogén IPCEI ’match-making’ eljárás:
https://www.hfc-hungary.org/NHTP/IPCEI_process_flow_2021_FINAL.pdf
IPCEI a hidrogén-technológiák támogatására:
https://www.hfc-hungary.org/Hydrogen_IPCEI_2019_final.pdf
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal IPCEI weboldala:
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/ipcei-projekt/ipcei-projektrol
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