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Európai Szolidaritási Testület – a vállalkozások is regisztrálhatnak 
Három hónappal azután, hogy létrejött az Európai Szolidaritási Testület és 
az érdeklődő fiatalok elkezdhettek jelentkezni, immár a szolidaritási munkát 
biztosító akkreditált szervezetek – például nem kormányzati szervezetek, 
társadalmi szervezetek, nemzeti, regionális és helyi hatóságok és szociális 
vállalkozások – is igénybe vehetik az adatbázist, hogy abból válasszanak 
munkatársakat, gyakornokokat vagy önkénteseket. A tavasz folyamán több 
száz, az év folyamán pedig több ezer lehetőség várja majd a fiatalokat. Az 
Európai Bizottság 2016. december 7-én indította útjára az Európai 
Szolidaritási Testület elnevezésű kezdeményezést, melynek keretében 18 és 
30 év közötti fiatalok Európa-szerte különböző szolidaritási projektekben 

vehetnek részt, hozzájárulva ezzel a társadalmi kihívások kezeléséhez.  

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pre
ss-release_IP-17-
469_hu.htm 
 
https://europa.eu/youth/S
OLIDARITY_hu 
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Vegyen részt az európai szakmai kártyát értékelő felmérésben 
Az Európai Bizottság értékelő felmérést kezdeményezett a 2016. január 
óta igénybe vehető európai szakmai kártyáról. Az európai szakmai 
kártya (European Professional Card, EPC) kibocsátására irányuló 
elektronikus eljárás lehetővé teszi a szakmai képesítések elismerését más 

EU tagállamban.  Az elektronikus eljárás egyszerűbb, gyorsabb és 

átláthatóbb, mint a hagyományos képesítés elismerési eljárások: a kérelem 
útját nyomon lehet követni online, és a már feltöltött dokumentumokat újra 
fel lehet használni más országokra vonatkozó új kérelmezési eljárások 
megindításához. A felmérés magyar nyelven is elérhető, kitöltési határidő 
2017. május 3.   
 

További információk: 
http://ec.europa.eu/gro
wth/tools-
databases/newsroom/
cf/itemdetail.cfm?item
_id=9102&lang=hu 
 

104 millió euró támogatás  
innovatív kkv-knak, köztük két magyar cégnek 

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram égisze alatt 22 
ország 71 innovatív kis- és középvállalkozása részesült 104 millió euró 
uniós támogatásban. A kkv-eszköz második szakaszában nyújtott 
támogatás 66 projekt innovációs tevékenységeinek (demonstráció, 
tesztelés, prototípus-készítés, bővítés, miniatürizálás, üzleti terv 
fejlesztése stb.) finanszírozásához járul hozzá egyenként legfeljebb 2,5 
millió euróval. A legutóbbi fordulóban két magyar innovatív cég lett 
kiválasztva: a GreenGlobePack Kft. környezetbarát raklapok gyártására 
alkalmas eszközök fejlesztésére, a Streamnovation Szoftverfejlesztő Kft. 
pedig molekuláris szimulációra alkalmas szoftver fejlesztésére kap uniós 
támogatást. 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/researc
h/index.cfm?pg=newsalert
&year=2017&na=na-
100317 
 

Újraindul a Norvégiából és Izlandról származó 
 ökológiai termékek behozatala 

A régóta várt döntés egy nyolcéves időszaknak vet véget, amelynek során 
Norvégia és Izland ökológiai termelői az Európai Unióban már nem 
alkalmazott, elavult szabályokat követtek. A megfelelő rendeleteknek az 
Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásba történő beépítését 
követően a Norvégiából és Izlandról származó ökológiai termékek – köztük a 
norvég biolazac – ismét importálhatók, és az uniós ökológiai szabályok 
tiszteletben tartásával forgalomba hozhatók az Unióban. 

További 
információk: 
http://europa.eu/rap
id/press-
release_IP-17-
627_hu.htm 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-469_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-469_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-469_hu.htm
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_hu
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_hu
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9102&lang=hu
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9102&lang=hu
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9102&lang=hu
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9102&lang=hu
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9102&lang=hu
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-100317
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-100317
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-100317
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-100317
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-627_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-627_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-627_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-627_hu.htm


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Idén 60 éves a Római Szerződés  
A ma Európai Unió néven működő közösség alapjait hatvan évvel 
ezelőtt rakta le a Rómában aláírt szerződés, amelynek létrejöttével 
Európa írott történelmének leghosszabb békeidőszaka köszöntött be. A 
Római Szerződés létrehozta a közös piacot, amely Európa polgárai 
számára megteremtette a jólét és a stabilitás feltételeit, és biztosítja a 
személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását. Az 
évfordulóról számos brüsszeli és európai rendezvény is megemlékezik. 
Március 21-én került megrendezésre például  az „Állampolgári 
Parlament” nevet viselő rendezvény, amelynek keretében uniós 
állampolgárok ültek az Európai Parlament képviselők székeibe, hogy 
megosszák véleményüket az EU jövőjéről.  

További információk az EU 60. 
születésnapjáról: 
https://europa.eu/european-
union/eu60_hu 
 
Állampolgári parlament: 
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/
news-room/20170314STO66703/az-eu-
j%C3%B6v%C5%91je-uni%C3%B3s-
polg%C3%A1rok-vit%C3%A1znak-a-
k%C3%A9pvisel%C5%91kkel-az-ep-ben 
 

A megkülönböztető német útdíj-rendszert 
 bírálja az Európai Parlament 

A német útdíjszedési rendszer még mindig tartalmaz olyan elemeket, 
amelyek az uniós jog megsértésének minősülnek, különösen az 
állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tekintetében. Ezt a díjat 
ugyanis csak a német sofőrök vonhatják le a gépjárműadóból. Az Európai 
Parlament arra kíváncsi, hogy az Európai Bizottság miért függesztette fel a 
Németországgal szembeni kötelezettségszegési eljárást. A képviselők 
hangsúlyozzák, hogy bármely úthasználatidíj-rendszer, amely 
állampolgársági alapon közvetlen megkülönböztetést alkalmaz, vagy amely 
kizárólag a saját állampolgárok számára előnyös adóügyi intézkedésekkel 
párosul az a megkülönböztetés-mentesség elve megsértésének minősül. 
 

További információk: 
http://www.europarl.euro
pa.eu/news/hu/news-
room/20170308IPR6568
0/a-n%C3%A9met-
%C3%BAtd%C3%ADj-
rendszer-uni%C3%B3s-
jogot-s%C3%A9rtene-
mondj%C3%A1k-a-
k%C3%A9pvisel%C5%9
1k 
 

 

További információk: 
http://www.piacesprof
it.hu/kkv_cegblog/ne
hez-sorsa-lesz-2020-
utan-a-palyazatokbol-
elo-cegeknek/ 
 
 

Hulladékgazdálkodás az EU-ban: úton a körkörös gazdaság felé 
A hulladékgazdálkodásra vonatkozó négy törvényjavaslatról szavaz a 
Parlament.  A tervek elsősorban a háztartások és a kisvállalkozások 
hulladéktermelésére vonatkoznak, amelyek együtt az összes hulladék 
8%-át teszik ki az EU-ban. Magyarországon 2014-ben átlagosan 
385kg/fő kommunális hulladék termelődött, amelynek mindössze 31%-
át hasznosították újra, vagy komposztálták. Az Európai Bizottság 
mostani javaslatai szerint a kommunális hulladékok 65%-át kellene 
újrahasznosítani 2030-ra, a településeknek pedig 10%-ra kell 
csökkenteniük a hulladéklerakást. 

További információk: 
http://www.europarl.europa
.eu/news/hu/news-
room/20170306STO65256/
hullad%C3%A9kgazd%C3
%A1lkod%C3%A1s-az-eu-
ban-%C3%BAton-a-
k%C3%B6rk%C3%B6r%C
3%B6s-gazdas%C3%A1g-
fel%C3%A9 

 

 
HÍREK 

Nehéz sorsa lesz 2020 után a pályázatokból élő cégeknek 
Az Európai Unió 2020 után átalakítja pályázati rendszerét, aminek 
eredményeként a következő évtizedtől a vállalkozások a korábbinál jóval 
kevesebb vissza nem térítendő EU-s forrásokhoz juthatnak hozzá. Ez azt 
jelenti, hogy a pályázati forrásokra nagymértékben támaszkodó kkv 
szektornak még ebben a költségvetési ciklusban fel kell készülnie a 
változásokra. A növekedni képes vállalkozásoknak nem csak azért érdemes 
már most a hitelekhez és a kockázati tőkéhez fordulniuk, mert 2020-tól 
kisebb összeg fog jutni ugyanannyi vállalkozásra, hanem azért is, mert 
hosszú távon a visszatérítendő források hatékonyabban támogatják  a cég 

eredményes fejlesztését és fenntartható bővülését.   

https://europa.eu/european-union/eu60_hu
https://europa.eu/european-union/eu60_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170314STO66703/az-eu-j%C3%B6v%C5%91je-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-vit%C3%A1znak-a-k%C3%A9pvisel%C5%91kkel-az-ep-ben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170314STO66703/az-eu-j%C3%B6v%C5%91je-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-vit%C3%A1znak-a-k%C3%A9pvisel%C5%91kkel-az-ep-ben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170314STO66703/az-eu-j%C3%B6v%C5%91je-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-vit%C3%A1znak-a-k%C3%A9pvisel%C5%91kkel-az-ep-ben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170314STO66703/az-eu-j%C3%B6v%C5%91je-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-vit%C3%A1znak-a-k%C3%A9pvisel%C5%91kkel-az-ep-ben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170314STO66703/az-eu-j%C3%B6v%C5%91je-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-vit%C3%A1znak-a-k%C3%A9pvisel%C5%91kkel-az-ep-ben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170308IPR65680/a-n%C3%A9met-%C3%BAtd%C3%ADj-rendszer-uni%C3%B3s-jogot-s%C3%A9rtene-mondj%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nehez-sorsa-lesz-2020-utan-a-palyazatokbol-elo-cegeknek/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nehez-sorsa-lesz-2020-utan-a-palyazatokbol-elo-cegeknek/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nehez-sorsa-lesz-2020-utan-a-palyazatokbol-elo-cegeknek/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nehez-sorsa-lesz-2020-utan-a-palyazatokbol-elo-cegeknek/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nehez-sorsa-lesz-2020-utan-a-palyazatokbol-elo-cegeknek/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/Hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-EU-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-eu-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-eu-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-eu-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-eu-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-eu-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-eu-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-eu-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-eu-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170306STO65256/hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1s-az-eu-ban-%C3%BAton-a-k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-gazdas%C3%A1g-fel%C3%A9
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nehez-sorsa-lesz-2020-utan-a-palyazatokbol-elo-cegeknek/


 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információk: 
http://www.b2fair.com/IPRHelpdesks2017 
 
Program: 
http://www.b2fair.com/IPRhelpdesks2017/Ho
me/Index/48?isVariable=True 
 

2017. április 4. 9:00 – 18:00 Brüsszel 
IPR Helpdesk konferencia 

Szervezők: Business Beyond Borders, 
 IPR Hub  

Helyszín: EGSZB, 99-101, rue Belliard  
 

További információk: 
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-
energy.aspx 
 

2017. március 24. Brüsszel 
Innovatív energetikai megoldások az európai 

régiók és városok számára 
Szervező: Régiók Bizottsága 

Helyszín: Régiók Bizottsága, Rue Belliard 101 
 

Regisztráció:  
http://www.ee-hub.eu/peer-
learning/events/118-specific-webinar-
moving-financial-education-forward-in-
europe.html 
 

2017. március 28. 13:00-13:45 online 
Webinar: EU Money Week –  

A pénzügyi oktatás ösztönzése Európában 
Szervezők: EE-HUB,  

European Banking Federation 
Helyszín: online   

További információk:  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.event
s-and-activities-your-europe-your-say-2017 
 

Regisztráció: 

http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-
ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html 

 

2017. március 30-31. Brüsszel 
Your Europe, Your Say 2017 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, 99 Rue Belliard 
 

További információk:  
http://www.epc.eu/calendar.php 

 2017. március 30. 10:00 – 12:00 Brüsszel 
Digitális bővítés 

 a közszervezetek és cégek számára 
Szervező: Máltai soros EU elnökség 

Helyszín: Sofitel Hotel, Place Jourdan 

 ESEMÉNYEK 

Program: 
http://www.ddrexpo.com/cms/wp-
content/uploads/2017/02/DDR2017_program_
EN.pdf 
 

További információk: 
http://www.ddrexpo.com/ 
 

2017. június 14-16. Brüsszel 
DDR Expo:  

legyen részese a körkörös gazdaságnak! 
Szervező: European Demolition Association 

Helyszín: Brussels Expo,  
Place de Belgique 1, Hall 11 

 

http://www.b2fair.com/IPRHelpdesks2017
http://www.b2fair.com/IPRhelpdesks2017/Home/Index/48?isVariable=True
http://www.b2fair.com/IPRhelpdesks2017/Home/Index/48?isVariable=True
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://www.ee-hub.eu/peer-learning/events/118-specific-webinar-moving-financial-education-forward-in-europe.html
http://www.ee-hub.eu/peer-learning/events/118-specific-webinar-moving-financial-education-forward-in-europe.html
http://www.ee-hub.eu/peer-learning/events/118-specific-webinar-moving-financial-education-forward-in-europe.html
http://www.ee-hub.eu/peer-learning/events/118-specific-webinar-moving-financial-education-forward-in-europe.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html
http://www.epc.eu/calendar.php
http://www.ddrexpo.com/cms/wp-content/uploads/2017/02/DDR2017_program_EN.pdf
http://www.ddrexpo.com/cms/wp-content/uploads/2017/02/DDR2017_program_EN.pdf
http://www.ddrexpo.com/cms/wp-content/uploads/2017/02/DDR2017_program_EN.pdf
http://www.ddrexpo.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

További információk: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index
.cfm?id=1632 

 
https://europa.eu/newsroom/events/internati
onal-forum-women-and-trade_en 

 

2017. június 20. 9:00-18:00 Brüsszel 
Nemzetközi fórum: A nők és a 

kereskedelempolitika 
Szervezők: Európai Bizottság,  

International Trade Center (ITC) 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://europa.eu/newsroom/events/compn
et-annual-conference-innovation-firm-
size-productivity-and-imbalances-age_en 
 

2017. június 29-30. Brüsszel 
CompNet éves konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Európai Bizottság, további információk 
hamarosan 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid11291
4/conference-net-futures-2017.html 
 

2017. június 28-29. Brüsszel 
Net Futures konferencia 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://www.eusew.eu/about-conference 
 2017. június 20-22. Brüsszel 

Fenntartható Energia Hét 2017 (EUSEW2017) 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, 170 rue de la Loi 

 

További információk:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId
=hu&catId=89&newsId=2754&furtherNew
s=yes 
 

2017. november 20-24. Brüsszel 
Szakképzés Európai Hete 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

További információk: 
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-
and-projects/events/3rd-cedefop-
brussels-seminar-addressing-and-
preventing-low-skills 
 

2017. június 26. Brüsszel 
Cedefop konferencia a munkaerőképzésről 

Szervező: Cedefop 
Helyszín: további információk hamarosan 

  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1632
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1632
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http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
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http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/3rd-cedefop-brussels-seminar-addressing-and-preventing-low-skills
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/3rd-cedefop-brussels-seminar-addressing-and-preventing-low-skills
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/3rd-cedefop-brussels-seminar-addressing-and-preventing-low-skills


 
Ready2GO: 

Innovatív uniós program a KKV-k nemzetközi piacra lépésének támogatására 
 

Kanada, Chile, India, Amerikai Egyesült Államok, Kamerun… 
Gondolt már arra, hogy az Ön vállalkozása is megjelenhetne 
ezeken a piacokon? A Ready2GO program célja, hogy a 
cégprofilnak megfelelő, a vállalkozás igényeihez igazodó 
képzésekkel és tanácsadással segítse az európai kis- és középvállalkozásokat nemzetközivé 
válásukban. A programot az Európai Unió finanszírozza és egy nemzetközi konzorcium 
együttműködésével jött létre (Promos, Enterprise Europe Network, Eurochambres, 8 kereskedelmi és 
iparkamara, Formaper és Innovhub).  
 
A Ready2GO projekt keretében most összesen 80 KKV-t választanak ki Európából, amelyek részt 
vehetnek a Read2GO átfogó programjában: az egyedi képzésektől kezdve a nemzetközi üzleti terv 
kidolgozásán át egészen a nemzetközi kapcsolati háló kiépítéséig. Szem előtt tartva a kiválasztott 
célpiac igényeit, sajátosságait.  
 
A részvételre 2017. március 31-ig lehet pályázni a Ready2GO honlapján: 
www.b2match.eu/ready2go. A költségeket az Európai Bizottság részben megtéríti: a képzéseken és 
hálózatépítő rendezvényeken való részvétel ingyenes, továbbá az utazási költségek egy részét is 
megtérítik. 
 
A pályázó vállalkozásnak a következő feltételeket kell teljesítenie: 

 Kis- vagy középvállalkozásnak kell lennie.  

 Az EU tagországok vagy a COSME partnerországok (Albánia, Örményország, Bosznia-

Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Moldovai Köztársaság, 

Montenegró, Szerbia és Törökország) egyikében székhellyel kell rendelkeznie.  

 A következő szektorok valamelyikében kell működnie: agrár-élelmiszeripar, biotechnológia, 

vegyipar, kézműipar, kreatív ipar, környezetvédelem, egészségügy, gyógyszeripar, IKT, 

intelligens energia, kulcsfontosságú alaptechnológiák, nyersanyagágazat, nano- és 

mikrotechnológiák, kiskereskedelmi és szolgáltatási ágazat, fenntartható építőipar, textil- és 

divatipar, fa- és bútorágazat. Tanácsadó cégek és szakmai szolgáltatások kizárva!  

 Az angol, mint munkanyelv magabiztos használata alapfeltétel!  

 

Milyen programokon vehet részt a kiválasztott vállalkozás? 

 3 napos EGYÉNI képzés és tréning program. Helyszín: a vállalkozás központja; 

időpont: 2017. június és 2017. augusztus között. 

 2 napos KOLLEKTÍV képzés a kiválasztott célpiacról (Kanada, Chile, India, 

Amerikai Egyesült Államok, Kamerun). Helyszín: egy európai város; időpont: 2017. 

július és 2017. október között. 

 Nemzetközi üzleti terv kidolgozása. 

 Részvétel 2 hálózatépítő rendezvényen. Helyszín: két választás a célpiacok közül 

(Kanada, Chile, India, Amerikai Egyesült Államok, Kamerun); időpont: 2017. 

november és 2018. július között. 

 

További részvételek a pályázási feltételekről: 
https://www.b2match.eu/ready2go/pages/18247-how-to-participate 

 
 

 PÁLYÁZAT 

http://www.b2match.eu/ready2go
https://www.b2match.eu/ready2go/pages/18247-how-to-participate


 
 
 
 
 
 

Egymilliárd euró fenntartható közlekedés fejlesztésére 

Az Európai Bizottság 2017, február 8-án új pályázati felhívást tett közzé az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és más pénzalapok, köztük az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap forrásainak igénybevételére. A pályázati kiírás célja, hogy ösztönözze a beruházások létrejöttét 
az innnovatív és fenntartható közlekedési infrastruktúra-fejlesztések terén, egyúttal pedig támogassa 

az infrastruktúra kiépítéséhez szükséges munkahelyek létrejöttét.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A nők részvételének elősegítésére  
a Horizont 2020 program KKV eszköz pályázataiban 

A pályázati kiírás célja, hogy a női vállalkozók figyelmét is felhívja a Horizont 2020 program KKV-
eszközében rejlő lehetőségekre, segítse őket egy sikeres pályázati anyag benyújtásában.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások 

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, 
technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák 
fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a 
projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  PÁLYÁZAT 

Költségvetés: 250 ezer euró 
Jelentkezési határidő:  

2017. április 6. 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm
?item_id=9042 
 

Jelentkezési határidők:  
2017.02.01- 2017.03.31: TagItSmart!   

2017.04.01 - 2017.június: BIGIoT   
2017.06.01 - 2017.08.01: bIoTope   

2017.09.01 – 2017. október: TagItSmart! 
2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe  

2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity 
 

További információk: 
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-
projektek-
161024?objectParentFolderId=9383 
 
 

Jelentkezési határidők:  
2017. július 14. és 

2017. november 30. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting
-europe-facility/cef-transport/apply-
funding 
 
 

http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042
http://www.tagitsmart.eu/
http://big-iot.eu/index.php/open-calls/
http://biotope.cs.hut.fi/index.php/events/category/open-calls/
http://www.tagitsmart.eu/
https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/
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http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding


 
Európai Szolidaritási Testület - 

A vállalkozások is csatlakozhatnak már  
 
 

Az Európai Bizottság 2016 decemberében hirdette 

meg az Európai Szolidaritási Testület (ESZT) 

kezdeményezést, amelynek keretében 18 és 30 év 

közötti fiatalok különféle önkéntes vagy szakmai 

projektmunkákban vehetnek részt a saját 

országukban vagy Európa-szerte. A résztvevőket 

az akkreditált szervezetek - vállalkozások, nem 

kormányzati szervezetek, helyi és nemzeti 

hatóságok stb. - maguk választhatják ki az ESZT 

adatbázisából. 

 

Az akkreditált szervezeteknek 2017 márciusa óta lehetőségük van arra, hogy felajánlják 

betöltendő pozícióikat és a Szolidaritási Testületben regisztrált fiatalok közül kiválasszák a 

tevékenységeikhez alkalmas munkavállalókat, gyakornokokat és önkénteseket. 

 

Az Európai Szolidaritási Testület által támogatott projektek 2-12 hónapos időszakra szólnak, amelyek 

során akár Magyarországon, akár az EU egy másik tagországában dolgozhatnak a fiatalok. A 

társadalmi, humanitárius vagy környezetvédelmi célú munkavégzés a jelentkezőtől függően több 

lehetséges formában is megvalósulhat: önkéntesként, gyakornokként, tanulószerződéses 

gyakorlati képzésként, vagy akár fizetett állás keretében. Az ESZT keretében számos 

területen dolgozhatnak a jelentkezők, ilyen pl. az oktatás, munkanélkülieknek segítő projektek, a 

vállalkozói szellem erősítése, élelmiszersegélyezés, környezetvédelem, természeti katasztrófa 

megelőzése vagy katasztrófahelyzet (pl. földrengés) utáni helyreállítás, a migránsok és menekültek 

befogadásához, támogatásához és integrációjához való hozzájárulás. A programra jelentkezőknek el 

kell fogadniuk az Európai Szolidaritási Testület küldetésnyilatkozatát és alapelveit. Ezek olyan uniós 

alapértékeken alapulnak, mint a szolidaritás, az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben 

tartása, a jog- és esélyegyenlőség, a pluralizmus, a diszkriminációmentesség vagy a tolerancia. Az 

ESZT keretén belül tehát kétféle módon lehet társadalmi munkát végezni: 

 

1. Önkéntes alapon végzett tevékenységekben – ez alkalmat nyújt teljes munkaidőben, támogatás 

fejében végezhető önkéntes munkára. Az önkéntesek nem kapnak munkájukért fizetést, viszont a 

részvételüket finanszírozó uniós programtól függően jogosultak bizonyos támogatásra. Ez azt jelenti, 

hogy részben vagy egészben fedezik nekik a szállással, utazással, étkezéssel kapcsolatban felmerülő 

költségeket és az egészségbiztosítási kiadásokat. A napi kiadásaikhoz valamennyi költőpénzt is 

kapnak. 

 

2. Szakmai tevékenységekben – ez alkalmat ad álláshelyek, szakmai gyakorlati lehetőségek vagy 

tanulószerződéses gyakornoki képzések felkutatására számos, szolidaritási tevékenységet végző 

ágazatban, ahol motivált és szociálisan érzékeny fiatalokra van szükség. Ez esetben a fiatalok 

munkaszerződést írnak alá, és munkájukért az adott tagállamban fizetést kapnak. Napi kiadásaikat és 

a szállás költségét a munkáltatótól kapott fizetésükből kell fedezniük. Ezekre a fiatalokra a konkrét 

ország munkajoga vonatkozik. A szakmai gyakorlatra vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésre 

felvett résztvevők is munkaszerződést írnak alá, és ők is kapnak napidíjat.  

 

A lehetőség minden érdeklődő fiatal számára elérhető, függetlenül attól, hogy a jelentkező jelenleg 

tanulmányokat folytat vagy munkaviszonyban áll, vagy éppen álláskereső. A regisztráció nem 

garantálja a jelentkező felvételét valamely projektbe. Minél nyitottabb valaki az egyes 

tevékenységcsoportok és a választható országok tekintetében, annál nagyobb esélye van a felvételre. 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

https://europa.eu/youth/solidarity/topics_hu
https://europa.eu/youth/solidarity/topics_hu
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_hu
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_hu.htm


 

 

 

HOGYAN CSATLAKOZHATNAK A VÁLLALKOZÁSOK? 

 

A részvétel nemcsak a fiatalok számára előnyös, hanem a különböző kihívásokkal és 

válsághelyzetekkel küzdő vállalatok, a nemzeti és a helyi hatóságok és a nem kormányzati 

szervezetek számára is. A bekapcsolódó szervezetek az Európai Szolidaritási Testületre 

támaszkodhatnak, miközben az egyes állampolgárok és a társadalom egészének javát szolgálják. 

 

A cég méretével kapcsolatban sincs megkötés: nagy multinacionális vállalatok ugyanúgy 

együttműködhetnek a hadtesttel, mint például helyi közösségekben tevékenykedő kis civil 

szervezetek. Feltétel viszont, hogy a szervezetek szolidaritási projekteket valósítsanak meg. 

 

Azok az szervezetek, amelyek már rendelkeznek valamely EU-s támogatási programnál 

akkreditációval, automatikusan hozzáférnek az ESZT online adatbázisához.  

 

Ebben az első szakaszban a szervezetek támogatásért a meglevő EU-s finanszírozási programokon 

keresztül pályázhatnak. Jelenleg nyolc program támogatja az Európai Szolidaritási Testületet. Az 

ESZT online rendszere elősegíti azt, hogy az érdeklődő fiatalok és a szolidaritáshoz kapcsolódó 

projekteket megvalósító szervezetek rövid időn belül egymásra találjanak.  

 

Csak a megfelelően ellenőrzött szervezetek kapnak akkreditációt arra, hogy projektet működtessenek 

az Európai Szolidaritási Testület keretében és jelentkezőket válasszanak ki az adatbázisból. Minden 

résztvevőnek el kell fogadnia a Szolidaritási Testület alapokmányát, és vállalnia kell, hogy követi 

annak fő alapelveit. Ezek az alapelvek magukban foglalják az Európai Szolidaritási Testület 

hatáskörébe tartozó tevékenységek elvégzését, valamint az Európai Szolidaritási Testület weboldalán 

regisztrált résztvevők munkaerő-felvételét. Az alapokmány arra is kötelezi a szervezeteket, hogy 

igazolják a tevékenységben való részvételüket, hogy garantálják a biztonságos élet- és 

munkakörülményeket, és hogy megfelelő képzést és támogatást biztosítsanak az Európai Szolidaritási 

Testület résztvevőinek a feladataik teljesítéséhez.  

 

Az akkreditált szervezetek az általuk kiválasztott jelentkezőket felkérik a projektjeikben való 

részvételre, és ők döntik el, hogy az Európai Szolidaritási Testület egy-egy résztvevőjét önkéntesnek, 

munkavállalónak vagy gyakornoknak veszik-e fel, attól függően, hogy az egyes projektekhez milyen 

készségekkel és tapasztalatokkal rendelkező jelentkezőkre van szükségük. 

 

A fiatalok várhatóan 2017 júniusától csatlakozhatnak a különböző projektekhez. Az előzetes 

várakozások szerint 2020-ig 100 ezer fiatal vehet részt a kezdeményezésben – a program elindulása 

óta máris húszezren jelentkeztek a lehetőségre. 

 

Források és további információk: 

http://europapont.blog.hu/2017/01/27/europai_szolidaritasi_testulet 

 

Az Európai Szolidaritási Testület honlapja: 

https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_hu 

 

Eddig felmerült kérdések és válaszok: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_hu.htm 
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