
  
  

 

 

 

 

 Lehet még jelentkezni a Ready2Go programra!  Juncker-terv: 40 milliárd forintos 

megállapodás ezer magyar KKV támogatására  Június közepétől nincs többé 

roamingdíj az EU-ban  Hálózatépítési lehetőség a Business Beyond Borders program 

keretében  Szigorúbban kell ellenőrizni az autók károsanyag-kibocsátási tesztjeit  

Közös fellépés a félrevezető utazásfoglalási weboldalak ellen  Digitális munkaerőhiány 

Európában  Az Európai Bizottság támogatja a fiatalok Európán belüli mobilitását   

 

 

 

 Az Európai Szakmai Kártya első évének értékelése  EU Green Week 2017  Water 

Innovation Europe 2017  DDR Expo: legyen részese a körkörös gazdaságnak!  

Nemzetközi fórum: A nők és a kereskedelempolitika  Szociális vállalkozások európai 

napja  Fenntartható Energia Hét 2017 (EUSEW2017)  Cedefop konferencia 

munkaerőképzésről  Net Futures konferencia  CompNet éves konferencia  A 

kutatás és innováció jövője  Szakképzés Európai Hete  

 

  

  

 

Új pályázati kiírás: Ready2GO - Innovatív uniós program a KKV-k nemzetközi piacra 

lépésének támogatására  „ERASMUS induló vállalkozók részére” - Nemzeti közvetítő 

szervezetek kiválasztása  Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek  

Aktuális pályázati kiírások:  Egymilliárd euró a fenntartható közlekedés fejlesztésére  

A nők részvételének elősegítésére a Horizont 2020 program KKV eszköz pályázataiban 

 H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások  

 

 

 

   

 

A szellemi tulajdonjog védelme  

– Miért fontos a vállalkozások számára?  

 
 

 

FÓKUSZBAN 

AZ UNIÓ 

 

ESEMÉNYEK 

  2017/5. szám         április 12. 
. 

 
 HÍREK 

 

EU HÍRLEVÉL 

 

PÁLYÁZAT 

http://ec.europa.eu/hungary/news/20170407_travel_hu
http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június közepétől nincs többé roamingdíj az EU-ban 
Megszavazta az Európai Parlament a roamingdíjak jövőbeli 
nagykereskedelmi árairól szóló határozatot. Ezzel az utolsó akadály is 
elhárult az elől, hogy az állampolgárok júniustól a belföldi feltételekkel 
megegyezően telefonálhassak, küldhessek SMS-t és használhassák az 

adatkeretüket az Európai Unió területén. A szabályozás a hang- és 

adatszolgáltatásra egyaránt vonatkozik, vagyis a nyár elejétől végre az EU 

teljes területén úgy használhatjuk majd a telefonjainkat, mintha 
Magyarországon lennénk. 
 

További információk: 
http://www.europarl.europ
a.eu/news/en/news-
room/20170329IPR69066/
end- 
of-roaming-final-hurdle-
cleared 
 

 HÍREK 

Hálózatépítési lehetőség a 
 Business Beyond Borders program keretében 

A Business Beyond Borders projekt 2016 októberében indult az 
Eurochambres vezetésével és az Európai Bizottság pénzügyi 
támogatásával. A projekt célja kimondottan a KKV-k és klaszterek 
nemzetköziesítésének támogatása. A program keretében a KKV 
lehetőséget kapnak a nemzetközi vásárokon való megjelenésre. A 
következő kiállítások dátumai: 2017. május 16-18: African Utilty Week Dél-
Afrikában (vízgazdálkodás); 2017. szeptember 18-21: TEXWORLD 
Párizsban (textil és kreatív ipar; 2017. október 20-24. HOST Milánóban 
(kiskereskedelem és szolgáltatások); 2017. november 28-30: TrusTech 
Cannes-ban (pénzügyi és digitális biztonság). A hálózatépítő 
rendezvényeken a részvétel díjmentes.  

 

További információk: 
http://www.businessbey
ondborders.info/ 
 
A program kínálta 
lehetőség:  
http://www.businessbey
ondborders.info/benefit
s/ 
 

Lehet még jelentkezni a Ready2Go programra! 
Április 14. péntekig még lehet jelentkezni a Ready2Go programra! A 
projekt keretében összesen 80 KKV kerül kiválasztásra, amelyek részt 
vehetnek a Read2GO átfogó nemzetköziesítési képzésében: az egyénre 
szabott felkészítéstől kezdve a nemzetközi üzleti terv kidolgozásán át 
egészen a nemzetközi kapcsolati háló kiépítéséig. Az Európai Bizottság 
biztosítja a képzéseken és hálózatépítő rendezvényeken való ingyenes 
részvételt, továbbá megtéríti az utazási költségek egy részét is. További 
részletek a hírlevél pályázat rovatában.  
 

 

Ready2GO honlapja: 
www.b2match.eu/ready2go 
 
Jelentkezés: 
https://www.b2match.eu/re
ady2go/pages/18247-how-
to-participate 
 

Juncker-terv: 40 milliárd forintos megállapodás  
ezer magyar KKV támogatására 

Az Európai Beruházási Alap (EBA) és az Erste Bank megállapodást írt alá, 
melynek keretében az Erste Bank 40 milliárd forintot helyezhet ki magyar kis- 
és középvállalkozásoknak. Az új COSME-megállapodásnak köszönhetően az 
Erste két új, kifejezetten KKV-kat célzó kölcsönnel jelentkezik a piacon; egy 
gyorsított elbírálású, rögzített futamidejű és egy ötéves újratöltődő vagy 
rögzített futamidejű, mezőgazdasági KKV-k által igénybe vehető hitellel. A 
hiteleket kevésbé szigorú biztosítékok mellett lehet igénybe venni, mivel a 
garanciát az Európai Stratégiai Beruházási Alap pénzügyi támogatásának 
igénybevételével az Európai Beruházási Alap (EBA) COSME-programja 
nyújtja. 

További 
információk: 

https://ec.europa
.eu/hungary/new
s/20170403_esb
a_erste_hu 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69066/end-
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69066/end-
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69066/end-
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170329IPR69066/end-
http://www.businessbeyondborders.info/
http://www.businessbeyondborders.info/
http://www.businessbeyondborders.info/benefits/
http://www.businessbeyondborders.info/benefits/
http://www.businessbeyondborders.info/benefits/
http://www.b2match.eu/ready2go
https://www.b2match.eu/ready2go/pages/18247-how-to-participate
https://www.b2match.eu/ready2go/pages/18247-how-to-participate
https://www.b2match.eu/ready2go/pages/18247-how-to-participate
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_hu
https://ec.europa.eu/hungary/news/20170403_esba_erste_hu
https://ec.europa.eu/hungary/news/20170403_esba_erste_hu
https://ec.europa.eu/hungary/news/20170403_esba_erste_hu
https://ec.europa.eu/hungary/news/20170403_esba_erste_hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitális munkaerőhiány Európában 
A digitális munkaerőhiány továbbra is jelentős probléma regionális és 
európai szinten is, 2020-ra egymillió informatikus hiányzik majd az Európai 
Unió munkaerőpiacáról. Az európai cégek felének komoly problémát okoz a 
digitális munkaerő megkeresése. Amennyiben megoldást akarunk találni a 
jövő munkaerő problémáira, úgy a jelen oktatási problémáit kell megoldani – 
mondta Navracsics Tibor, oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért 
felelős uniós biztos. Ez nem csak informatikusokról és 
informatikusképzésről szól, hiszen az európai állások 90 százalékához 
valamilyen digitális kompetencia kell, kezdve a könyvtáros szakmától az 
autópálya-mérnökig.  

További információk: 
https://ec.europa.eu/digit
al-single-
market/en/skills-jobs 
 

 Az Európai Bizottság támogatja a fiatalok Európán belüli mobilitását 
Az Európai Bizottság további támogatást nyújt az európai fiataloknak a 
tanulás és a mobilitás terén az Erasmus+ program keretében. A 
„Move2Learn, Learn2Move” elnevezésű kezdeményezés segítségével 
legalább 5000 fiatal utazhat egy másik uniós országba egyénileg vagy 
osztálytársaival.  A kezdeményezés az eTwinningen keresztül valósul meg, 
amely a világ legnagyobb oktatói hálózata. Az utazás során bármely 
közlekedési mód és közlekedési társaság igénybe vehető. Az Európai 
Bizottság ösztönzi a közlekedési vállalkozásokat arra, hogy vegyenek részt 
a kezdeményezésben. 
 

További információk: 

http://europa.eu/rap
id/press-
release_IP-17-
724_hu.htm 
 

További információk: 
http://www.europarl.euro
pa.eu/news/hu/news-
room/20170331STO693
07/szigor%C3%BAbban
-kell-ellen%C5%91rizni-
az-aut%C3%B3k-
kibocs%C3%A1t%C3%
A1si-tesztjeit-az-ep-
szerint 

 

Közös fellépés a félrevezető utazásfoglalási weboldalak ellen 
Miközben az internetes szálloda- és repülőjegy-foglalás egyre 
általánosabbá válik, a fogyasztók mind több problémával 
szembesülnek az online utazási szolgáltatások terén. Az Európai 
Fogyasztói Központok szerint az említett szolgáltatásokkal kapcsolatos 
sérelmek a leggyakoribb fogyasztóvédelmi panaszok közé tartoznak. 
Az Európai Bizottság és az Unió fogyasztóvédelmi hatóságai 2016 
októberétől kezdődően 352, EU-szerte elérhető ár-összehasonlító és 
utazásfoglalási weboldalt vontak összehangolt átvilágítás alá. Az 
esetek 32,1%-ában az ár-összehasonlító oldalon megadott ár nem 
egyezett meg a foglalási folyamat végén megjelenő árral. 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-17-
844_hu.htm 
 

 
HÍREK 

Szigorúbban kell ellenőrizni  
az autók károsanyag-kibocsátási tesztjeit 

A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérést vizsgáló európai 
parlamenti bizottság jelentése kimondja, hogy az Európai Bizottság és a 
tagállamok egy évtizede tudják, hogy a tesztmérések eredménye és a 
tényleges nitrogén-oxid kibocsátás lényegesen eltérnek egymástól, mégsem 
léptek fel a levegőminőség és az egészséges környezet védelmében. Az EP-
képviselők jelentésükben azt kérik, hogy az EU haladéktalanul fogadja el a 
valós vezetési feltételek melletti kibocsátásról szóló törvénycsomagot, 
amelynek a vezetési körülmények széles skáláját és bizonyos fokú 
kiszámíthatatlanságot kell tartalmaznia a csalásra alkalmas eszközök 
kiszűrésére. A képviselők szerint emellett az autógyáraknak pénzbeli 
kártérítést kellene fizetniük a fogyasztóknak. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/skills-jobs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/skills-jobs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/skills-jobs
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-724_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170331STO69307/szigor%C3%BAbban-kell-ellen%C5%91rizni-az-aut%C3%B3k-kibocs%C3%A1t%C3%A1si-tesztjeit-az-ep-szerint
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170331STO69307/szigor%C3%BAbban-kell-ellen%C5%91rizni-az-aut%C3%B3k-kibocs%C3%A1t%C3%A1si-tesztjeit-az-ep-szerint
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170331STO69307/szigor%C3%BAbban-kell-ellen%C5%91rizni-az-aut%C3%B3k-kibocs%C3%A1t%C3%A1si-tesztjeit-az-ep-szerint
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170331STO69307/szigor%C3%BAbban-kell-ellen%C5%91rizni-az-aut%C3%B3k-kibocs%C3%A1t%C3%A1si-tesztjeit-az-ep-szerint
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170331STO69307/szigor%C3%BAbban-kell-ellen%C5%91rizni-az-aut%C3%B3k-kibocs%C3%A1t%C3%A1si-tesztjeit-az-ep-szerint
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170331STO69307/szigor%C3%BAbban-kell-ellen%C5%91rizni-az-aut%C3%B3k-kibocs%C3%A1t%C3%A1si-tesztjeit-az-ep-szerint
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170331STO69307/szigor%C3%BAbban-kell-ellen%C5%91rizni-az-aut%C3%B3k-kibocs%C3%A1t%C3%A1si-tesztjeit-az-ep-szerint
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170331STO69307/szigor%C3%BAbban-kell-ellen%C5%91rizni-az-aut%C3%B3k-kibocs%C3%A1t%C3%A1si-tesztjeit-az-ep-szerint
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További információk: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i
d=9109&lang=en 
 

2017. május 16. 9:30-17:00 Brüsszel 
Az Európai Szakmai Kártya  

első évének értékelése 
Szervező: European Demolition Association 

Helyszín: Residence Palace, 155 rue de la Loi 
 

További információk: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events
-and-activities-eu-day-soc-economy 

 2017. június 28. Brüsszel 
Szociális vállalkozások európai napja 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 
 

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://www.waterinnovationeurope.eu/ 

 2017. június 14-15. 9:00-16:30 Brüsszel 
Water Innovation Europe 2017 

Szervező: WssTP 
Helyszín: Blue Point, 80 Bd A. Reyers Ln 

 

További információk: 

http://www.eugreenweek.eu/ 

 
Regisztráció a brüsszeli rendezvényre: 
http://www.eugreenweek.eu/registration 

 

2017. május 29-június 2. Brüsszel 
EU Green Week 2017 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel és számos európai helyszín 

 
 

 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://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9109&lang=en
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http://www.ddrexpo.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

További információk: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=ev
ents&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-
6C981F6EB7F3D7C4 

 
2017. július. 3. Brüsszel 

A kutatás és innováció jövője 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: 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 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=2754&furtherNews=yes
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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 
 

Április 14-ig még lehet jelentkezni a Ready2Go programra! 
 
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.  
 
Ready2GO honlapja: 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


 
„ERASMUS fiatal vállalkozók részére”  
Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) 

 

Nemzeti közvetítő szervezetek kiválasztása 
 

A jelen pályázati felhívás keretében a vállalkozók csereprogramjának szervezését lebonyolító nemzeti 

közvetítő szervezetek (Intermediary Organisations/IOs) kerülnek kiválasztásra. Az Európai Bizottság 

idén kilencedik alkalommal hirdeti meg a pályázatot. 

 

Az „ERASMUS fiatal vállalkozók részére” (ERASMUS for Young Entrepreneurs) program kezdő 

vállalkozók számára biztosít lehetőséget arra, hogy egy 1-6 hónapos mobilitás keretében egy másik 

uniós tagállam tapasztalt vállalkozóinál fejleszthessék képességeiket, jó gyakorlatokat ismerhessenek 

meg, valamint hogy hosszú távú nemzetközi kapcsolatokat építhessen ki. A program fő célja új és 

sikeres vállalkozások beindításának bátorítása, illetve az európai vállalkozások nemzetköziesítésének 

és versenyképességének ösztönzése. 

 

A közvetítő szervezetek feladata a program népszerűsítése és lebonyolítása az alábbi kijelölt 

feladatokon keresztül: 

 sikeres kapcsolatfelvétel és csereprojekt megvalósítása kezdő (még meg nem alapított, de 

üzleti tervvel rendelkező, illetve maximum 3 éve alapított vállalkozások) és fogadó 

vállalkozások között (a vállalkozások két különböző tagállamban működnek), 

 legalább 100 vállalkozó elérése, körülbelül 50 sikeres cserekapcsolat kialakítása, 

 a csereprojektek megvalósításához szükséges szolgáltatások (népszerűsítés, információ, 

tanácsadás, szerződéskötés, logisztikai támogatás), 

 minőség-ellenőrzés, értékelés, beszámolás, aktív hálózatépítés stb. 

 

A pályázat nem teszi lehetővé az egyéni pályázást (2012-ben ez lehetséges volt), pályázni kizárólag 

konzorciumban lehet. A konzorcium legalább öt szervezet partnerségét igényli négy különböző 

tagállam területéről. Minden pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be az Európai Bizottság felé. A 

pályázatban az Európai Unió tagállamain kívül a COSME programban résztvevő országok is részt 

vehetnek. 

 

Teljes költségvetés a 2017-es kiírásra: 4 895 442 euró. Az Európai Bizottság maximális 

hozzájárulásának aránya 90 %. Várhatóan kb. 10 partnerség kaphat támogatást (megközelítőleg 

500 000 euró projektekként). A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap.  

 

Az Európai Bizottság várhatóan szervez egy információs napot Brüsszelben (időpontja még pontosítás 

alatt).  

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2017. június 7., 17 h. 

 

Pályázati felhívás: 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-proposal-cos-eye-

17401_en.pdf 

 

További információk: 

https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs 

 
 
 
 
 
 

 

  PÁLYÁZAT 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cosme-call-proposal-cos-eye-17401_en.pdf


 
Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek  

Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén  
 

Az Európai Bizottság (DG GROW) a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés 

tervéhez kapcsolódóan írt ki pályázati felhívást.  

 

Az ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek célja a szakképzett munkaerő hiányának 

felszámolása egy adott ágazat egy vagy több foglalkozási profilja vonatkozásában. Ennek érdekében 

azonosítják a meglévő vagy kialakulóban lévő ágazatspecifikus munkaerő-piaci igényeket (keresleti 

oldal), valamint fokozzák a szakmai alap- és továbbképzés igazodását a munkaerő-piaci igényekhez 

(kínálati oldal). A készségigényekre vonatkozó tényekre alapozva az ágazati szakképzettség-

fejlesztési szövetségek támogatják az országokon átívelő szakképzési tartalom kialakítását és 

átadását, valamint az oktatási és képzési módszereket az európai szakmai alapprofilokhoz. 

 

Az ágazati együttműködésre első körben 6 ágazatot választottak ki. 

  

Pályázható tevékenységek: 

1. rész: Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek a készségigények azonosítására 

2. rész: Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és 

megvalósítására 

3. rész: Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek a készségekkel kapcsolatos ágazati 

együttműködés új stratégiai megközelítésének („tervének”) megvalósítására 

 

Mindhárom tevékenységi körre pályázhatnak kereskedelmi és iparkamarák, valamint kis-, közép- vagy 

nagyvállalatok (beleértve a szociális vállalkozásokat is). 

 

Mindhárom rész esetében különös hangsúlyt kell helyezni a digitális készségekre, mivel azok 

valamennyi munkakörben egyre fontosabbá válnak az egész munkaerőpiacon. Emellett a körforgásos 

gazdaságra való áttérést a képesítések és nemzeti tantervek módosításaival kell támogatni a „zöld 

készségek” iránt felmerülő szakmai igényeknek való megfelelés érdekében. 

 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 28 millió euró (1 

millió euró az 1. részre, 3 millió euró a 2. részre és 24 millió euró a 3. részre. Az 1. rész esetében a 

támogatás összege minden esetben 330 000 és 500 000 EUR között lesz. Az Ügynökség várhatóan 

körülbelül 3 pályázatot fog finanszírozni. A 2. rész esetében a támogatás összege minden esetben 

700 000 és 1 000 000 EUR között lesz. Az Ügynökség várhatóan körülbelül 4 pályázatot fog 

finanszírozni. A 3. rész esetében a támogatás összege minden esetben legfeljebb 4 000 000 EUR 

lesz.  

 

Partnerkereső adatbázis: http://eac.fcst.tv/partner 

 

A pályázatokat legkésőbb 2017. május 2. (brüsszeli idő szerint) déli 12.00-ig kell benyújtani. 

 

A pályázati útmutató az elektronikus pályázati űrlappal együtt a következő internetes oldalon található: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en 
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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.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding


 
 
 

Miért fontos a szellemi tulajdonjog védelme a vállalkozások számára?  

 

Vajon hányan gondolnak értékes szellemi tulajdonként a minden cégben megtalálható vállalati 

tudásra, céges know-how-ra, üzleti titokra és a szerzői jog alá tartozó alkotásokra? A szellemi 

tulajdonjog témaköre sokszor homályos és ijesztő a KKV-k számára, nem látják magukra nézve 

relevánsnak a szellemi tulajdonvédelem kérdését – „az csak nagy cégeknek való” állítják. A szellemi 

tulajdon védelmét legtöbben drágának, bonyolultnak és kockázatosnak tartják és semmit sem tudnak 

arról, hogy pénzt, lehetőséget és kereskedelmi hasznot lehet vele teremteni. De hogyan is válhatnak a 

szellemi tulajdonjog különböző formái döntő tényezővé a kis- és középvállalkozások üzleti ügyei 

intézése során?  

 

A szellemi tulajdon az alábbiakat foglalja magában:  

1. üzleti titkok,  

2. szerzői jog és kapcsolódó jogok,  

3. iparjogvédelem: formatervezési minták, védjegyek, szabadalmak és használati minták 

 

A szellemitulajdon-jogok területileg korlátozott jogok. Ez azt jelenti, hogy az egyes országok 

fenntartják a jogot arra, hogy a szellemi tulajdont saját joguknak megfelelően definiálják. 

Következésképpen, ellenőrizni kell annak az országnak (országoknak) a vonatkozó jogszabályait és 

gyakorlatait, ahol a vállalkozás üzleti tevékenységet kíván folytatni. 

 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 2016. június 14-én hozta nyilvánosságra 

elemzését Intellectual Property (IP) SME Scoreboard 2016 címmel. Az európai kis- és 

középvállalkozások szellemitulajdon-védelmi tudatosságát és szokásait felmérő jelentése 9 ezer 

regionális KKV megkérdezésével készült. A szellemitulajdon-védelmi eszközzel bíró cégek 60%-a 

nyilatkozott pozitívan annak hatásairól, hogy oltalomban részesítették valamely szellemi terméküket. 

Ez a lépés hozzájárult a hírnevük javításához, a bevételeik növeléséhez, a nagyobb piaci bizalom 

kiépítéséhez és a hosszú távú üzleti kilátások javulásához. 

A szellemi tulajdonjogokhoz (IPR) köthető iparágakban tevékenykedő KKV-k esetében a szellemi 

tulajdonjog adja a vállalkozás tőkeerejét, amelyet a hamisítás térnyerése könnyen megsemmisíthet. 

Ennek megóvása érdekében kell minden eszközzel harcolni a hamisított árucikkek ellen. A hamisítás 

"népszerűségét" jól mutatja, hogy míg az európai vámhatóságok 2002-ben még csak 7553 esetben 

nyitottak aktát, addig 2013-ban 87 ezer ügyet vizsgáltak közel 36 millió termékkel összefüggésben. A 

szabadalmak bitorlása 10 milliárd eurónyi kárt okozott 2010-ben és 185 ezer munkahely megszűnését 

eredményezte a belső piacon. A legújabb adatok szerint a hamisítások leginkább a szellemi 

tulajdonjogokhoz köthető iparágakban igen aktív kis- és középvállalkozás profitabilitását 

veszélyeztetik, hiszen esetükben az egy főre eső bevétel 32 százalékkal haladja meg a nem szellemi 

tulajdonjogokhoz köthető szektorban tevékenykedő cégek erre vonatkozó adatait; ugyanez az arány 

nagyvállalatok esetében 4 százalékos.  

 

Érdemes gondolni a vásárokon és kiállításokon leselkedő veszélyekre is. Ez a probléma különösen 

érinti a textil- és ruhaipari, a cipőipari, a bútoripari és a bőripari ágazatokat. A nemzetközi vásárokon 

bemutatott formatervezési mintákat gyakran egyszerűen „lekoppintják” még azelőtt, hogy a gyártási és 

értékesítési szakaszba jutnának. Mindez még egyszerűbb azoknak a nagy gyakorlattal rendelkező 

tervezőknek a segítségével, akik szinte azonnal reprodukálni tudják a termékmintákat vagy vázlatokat. 

Ezt követően a gyártást egy olcsó munkaerőt biztosító országban megrendelik, és ezek a cikkek azzal 

a formatervezéssel jönnek vissza az európai piacra, ami olyan népszerű volt a vásáron, és ami az 

adott szezonban sikeres lesz. Sok esetben a hamisítók gyorsabbak, és már a vásár alatt a saját 

nevükön jegyeztetik be egy másik cég alkotását. 
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Ennek tudatában, a textil- és ruhaipari kereskedelmi vásárok egyes rendezői már elfogadták saját 

etikai kódexüket és szabályaikat a hamisításokkal szemben. 

 

Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált a szellemi tulajdonjogok gazdasági jelentősége is. A 

szellemi tulajdonjogokhoz (IPR) köthető iparágak alkotják az EU gazdaságának gerincét: EU GDP-

jének 42 százaléka szellemitulajdon-intenzív ágazatokon nyugszik, a harmadik országokba irányuló 

export 90 százaléka innen származik. A szektor biztosítja továbbá közvetlen vagy közvetett módon az 

uniós állások mintegy 35 százalékát, azaz hozzávetőleg 77 millió munkahelyet. Mindemellett az IPR-

iparágakban tevékenykedő cégek esetében dolgozónként átlagosan 29 százalékkal magasabb 

bevétellel lehet számolni, vállalatonként hatszor több alkalmazottal, illetve 20 százalékkal magasabb 

javadalmazással, mint azoknál a cégeknél, amelyek nem rendelkeznek szellemi tulajdonjogokkal - áll 

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) reprezentatív kutatásában, amely 130 ezer európai uniós 

vállalkozás adatait vizsgálta. Az elemzésből kiderül, hogy ez az összefüggés különösen hangsúlyos a 

kis- és középvállalkozások esetében.  

 

Az Európai Bizottság finanszírozásával 2011 márciusában elindult 

az IPR-Helpdesk (Intellectual Property Rights Helpdesk) elnevezésű 

projekt. Az IPR-Helpdesk célja, hogy felhívja a vállalkozók figyelmét 

a szellemi tulajdonjogok védelmének lehetőségeire és fontosságára. 

Ugyan az IPR Helpdesk már 6 éves múltra tekint vissza, a 

tanácsadói szolgáltatások továbbra sem eléggé ismertek a KKV-k 

körében.  

  

Az Európai IPR Helpdesk díjmentesen kínál szakmai tanácsadást, 

tájékoztatást és szakmai továbbképzést a szellemi tulajdonjogot érintő kérdésekben minden európai 

kis- és középvállalkozások számára. A nemzetközi piacokon való megjelenésben is segítséget 

nyújtanak. A Helpdesk egyénre szabott IPR tanfolyamokat, képzéseket is szervez egész Európában: 

ilyenek a különböző workshopok vagy online szemináriumok. A projekt jelenleg Kínára, Latin-

Amerikára és Délkelet-Ázsiára vonatkozóan kínál jogi tanácsadást, helyesebben "üzleti tanácsadást 

jogi kérdésekben". Mindhárom térségnek megvannak a sajátosságai és rendszeresen felmerülő 

problémái a szellemi tulajdonjogra vonatkozóan. Az IPR Helpdesk internetes portálja továbbá széles 

körű tájékoztatást nyújt a szellemi tulajdon védelmének eszközeiről, dokumentumairól, valamint gyors 

hozzáférést biztosít a szabadalmi hivatalok, az Európai Unió tagországai és más nemzetközi 

szervezetek, intézmények webhelyeihez.  

 

A gazdasági szereplők lajstromozást igénylő és azt nélkülöző eszközöket is alkalmazhatnak szellemi 

termékeik védelmére. A megkérdezettek körében a domén nevek regisztrációja és az üzleti titkok 

bizonyultak a legnépszerűbb ilyen eszközöknek, megelőzve a védjegyet. A riport szerint számos 

európai KKV nem rendelkezik kellő ismerettel ahhoz, hogy hatékonyan tudjon dönteni a megfelelő 

szellemitulajdon-védelmi portfólió kialakításáról. 

A jogorvoslati eljárást tekintve a KKV-k előnyben részesítik a peren kívüli megegyezéseket, mert a 

bírósági procedúrát túlságosan időigényesnek és költségesnek ítélik meg. Talán ennek is betudható, 

hogy az elmúlt években a cégek 12%-a semmilyen úton nem lépett fel az ellenük elkövetett 

visszaélésekkel szemben. 
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Források és további információk: 

KKV Scoreboard 2016:  

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/docum ents/sme_scoreboard_stud

y_2016/sme_scoreboard_study_2016_en.pdf  

 

A szellemi tulajdonjog és a cégek teljesítménye (2015. június):  

https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/p

hase2/executive_summary_hu.pdf  

 

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudatosság felkeltése: 

http://ip4inno.eu/fileadmin/downloads/new_modules/Module_6B_How_to_sell_the_messag

e_HU.pdf 

Szellemitulajdon-védelmi útmutató: 

http://innovaccess.eu/sites/default/files/textile-hungarie.pdf  

 
A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok Európában: 
http://europa.eu/youreurope/business/start -grow/intellectual-property-rights/index_hu.htm 

 

IPR Helpdesk honlapja: 

https://www.iprhelpdesk.eu/ 

https://www.iprhelpdesk.eu/services/hu 
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