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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/Brexit-mi-lesz-az-Egyes%C3%BClt-Kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/Brexit-mi-lesz-az-Egyes%C3%BClt-Kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitális egységes piac:  
az Európai Bizottság a javaslatok gyors elfogadását szorgalmazza 

A digitális egységes piac a Jean-Claude Juncker vezette Bizottság egyik 

legfőbb prioritása. A digitális egységes piac létrehozása után két évvel az EU 

már számos fontos döntést meghozott: így idén június 15-én megszűnnek a 

barangolási díjak EU-szerte, 2018-tól az EU más országaiba utazó uniós 

polgárok külföldön is hozzáférhetnek azokhoz a digitális tartalmakhoz (film, 

zene, videojáték, e-könyv stb.), amelyekre hazájukban előfizettek, és a 700 

MHz-es frekvenciasáv megnyílik az 5G hálózat és az új internetes 

szolgáltatások előtt.  A félidős értékelés három területet jelöl ki prioritásként: 

az európai adatgazdaság, kiberbiztonság és online platformok ösztönzése.   

További információk: 

http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-17-
1232_hu.htm 
 

 HÍREK 

Az egységes piac  
gyakorlati működésének javítása  

Az Európai Bizottság intézkedéscsomagja egyszerűbbé teszi a 

vállalatok és magánemberek online ügyintézését a belföldi és más 

tagállamokban tartózkodó felhasználók számára egyaránt, és elősegíti 

a közösen elfogadott uniós szabályok betartását. Az Európai Bizottság 

most konkrét kezdeményezéseket fogadott el az egységes digitális 

kapura, az egységes piac információs eszközre (SMIT), valamint a 

SOLVIT- szolgáltatásra vonatkozóan. 

 

További információk: 

http://europa.eu/rapid/press
-release_IP-17-
1086_en.htm 
 
http://ec.europa.eu/hungary/
news....  

Új kereskedelmi és üzleti lehetőségek  
Jordánia és az EU között 

Az Európai Unió és Jordánia tovább erősítették partnerségüket a 

Jordániában elérhető kereskedelmi, üzleti és befektetési lehetőségek 

tekintetében. 2016-ban Jordánia legfontosabb kereskedelmi partnere az 

EU volt: a két fél mintegy 4,4 milliárd euró értékű árukereskedelmet 

bonyolított egymás közt. Jordánia exportszerkezete jelenleg korlátozott 

számú ágazatra koncentrálódik, így a ruhaneműk, a foszfátok és a foszfát 

alapú műtrágyák, a vegyszerek, a gépek és a közlekedési eszközök 

kereskedelmére. 

További információk: 

http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-17-
1171_hu.htm 
 

Tavaszi gazdasági előrejelzés: stabil növekedés 

Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint az euróövezet GDP-je 

2017-ben 1,7%-kal, 2018-ban pedig 1,8%-kal fog emelkedni (a téli 

előrejelzés 1,6%-os, illetve 1,8%-os növekedéssel számolt). Az EU 

egészét tekintve a GDP-növekedés előreláthatólag mindkét évben 

stabilan 1,9% marad (a téli előrejelzés szerint mindkét évben 1,8%). Az 

elmúlt hónapokban jelentős mértékben emelkedett az infláció, ami 

elsősorban az olajárak növekedésének tudható be. Az elmúlt években a 

növekedés fő hajtóerejének számító magánfogyasztás 2016-ban tíz éve 

nem tapasztalt ütemben bővült, idén azonban némi lassulásra lehet 

számítani, mivel az infláció részben ellensúlyozza a háztartások 

vásárlóerejének javulását.  

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press
-release_IP-17-
1237_hu.htm 
 
https://ec.europa.eu/info/bu
siness-economy-
euro/economic-
performance-and-
forecasts/economic-
forecasts/spring-2017-
economic-forecast_en 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_AC-17-207_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-17-207_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-225_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4405_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4405_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htm
http://ec.europa.eu/hungary/news/20170510_d
http://ec.europa.eu/hungary/news/20170510_d
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1171_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1171_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1171_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1237_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1237_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1237_hu.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2017-economic-forecast_en


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus Mundus ösztöndíj több mint 1 300 főt támogatott 2017-ben 

Az Erasmus Mundus közös mesterképzés egy olyan integrált tanulmányi 

program, amelyet legalább három, vagy esetek többségében ennél több 

felsőoktatási intézményből álló konzorcium kínál. A 2017-ben a 

hallgatóknak kínált 100 program 513 intézmény bevonásával valósul 

meg. A programok csaknem harmadában valamennyi kontinensről van 

intézményi résztvevő. Az ösztöndíj a tanulmányi program összes 

költségét fedezi; keretében a hallgatók két vagy több felsőoktatási 

intézményben tanulva közös vagy kettős diplomát szerezhetnek. A 

legtöbb programnak két év a futamideje. 

További információk: 

http://europa.eu/rapid/pre
ss-release_IP-17-
1207_hu.htm 
 

A globalizációban rejlő lehetőségek  

A globalizáció kedvez az EU exportőrei számára, de számos 

kihívást is támaszt. A globalizáció világszerte százmillióknak segít 

kilépni a szegénységből, és lehetővé teszi az elmaradott 

országok felzárkózását. A globális kereskedelem fellendíti a 

gazdasági növekedést EU-n belül. Minden további egymilliárd 

eurónyi export 14 000 munkahely létrejöttét eredményezi. Az 

olcsóbb import emellett különösen a szegényebb háztartásoknak 

kedvez. Ezek az előnyök azonban nem automatikusak, és nem 

egyenlően oszlanak meg az EU polgárai között. 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-1230_hu.htm 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/
hu/news-
room/20170505STO73507/eur%C3
%B3pa-j%C3%B6v%C5%91je-a-
globaliz%C3%A1ci%C3%B3-
kiakn%C3%A1z%C3%A1sa 
 

További információk: 

http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-1189_en.htm 
 
http://ec.europa.eu/hungary/n
ews_hu 
 

Brexit: mi lesz az Egyesült Királyságban 
élő uniós polgárok jogaival? 

Az Európai Parlament álláspontja a kezdetektől fogva egyértelmű: a 

Brexit tárgyalások során az elsőszámú prioritás az állampolgárok 

jogainak védelme. Az Európai Parlament áprilisban elfogadott 

határozati javaslatában hangsúlyozta, hogy a mozgás szabadságához 

fűződő jogoknak a Brexit előtti csorbítása ellentétes lenne az uniós 

joggal. A Parlament azt is javasolta, hogy az EU-27 vizsgálja meg, 

miképpen lehetne csökkenteni az EU-ban élő britek félelmét abban a 

tekintetben, hogy a jelenlegi jogaikat esetleg elveszthetik. Az Egyesült 

Királyságban jelenleg mintegy 3,16 millió uniós állampolgár él. 

További információk: 
http://www.europarl.europ
a.eu/news/hu/news-
room/20170505STO7350
8/brexit-mi-lesz-az-
egyes%C3%BClt-
kir%C3%A1lys%C3%A1g
ban-%C3%A9l%C5%91-
uni%C3%B3s-
polg%C3%A1rok-
milli%C3%B3inak-jogaival 
 

 
HÍREK 

EU és Afrika: megerősített partnerség a fiatalok 
munkahelyteremtésének érdekében 

Az Európai Bizottság és Federica Mogherini alelnök és kül- és 

biztonságpolitikai főképviselő egy új keretrendszert mutatott be az 

Európa és Afrika közötti stratégiai partnerség megerősítése, és a 

két kontinens további fejlődése és stabilitása érdekében. A 

közlemény számos kulcsfontosságú területre – például a békére 

és biztonságra, a migrációra, a munkahelyteremtésre és az 

energiára – vonatkozóan nyújt javaslatokat. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73507/eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91je-a-globaliz%C3%A1ci%C3%B3-kiakn%C3%A1z%C3%A1sa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73507/eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91je-a-globaliz%C3%A1ci%C3%B3-kiakn%C3%A1z%C3%A1sa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73507/eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91je-a-globaliz%C3%A1ci%C3%B3-kiakn%C3%A1z%C3%A1sa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73507/eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91je-a-globaliz%C3%A1ci%C3%B3-kiakn%C3%A1z%C3%A1sa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73507/eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91je-a-globaliz%C3%A1ci%C3%B3-kiakn%C3%A1z%C3%A1sa
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73507/eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91je-a-globaliz%C3%A1ci%C3%B3-kiakn%C3%A1z%C3%A1sa
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_en.htm
http://ec.europa.eu/hungary/news_hu
http://ec.europa.eu/hungary/news_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/Brexit-mi-lesz-az-Egyes%C3%BClt-Kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/Brexit-mi-lesz-az-Egyes%C3%BClt-Kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170505STO73508/brexit-mi-lesz-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-polg%C3%A1rok-milli%C3%B3inak-jogaival


 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információk: 
https://en.xing-events.com/DCZTGKC.html 
 2017. június 1.,  8:00-09:45 h,  Brüsszel 

Copyright reform: új előnyök vagy további 
akadályok az uniós KKV-k számára? 

Szervező: SME Europe of the EPP 
Helyszín: Európai Parlament, rue Wiertz 60 

 

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 h, 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 h,  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 

 

https://en.xing-events.com/DCZTGKC.html
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-day-soc-economy
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-day-soc-economy
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1632
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1632
https://europa.eu/newsroom/events/international-forum-women-and-trade_en
https://europa.eu/newsroom/events/international-forum-women-and-trade_en
http://www.waterinnovationeurope.eu/
http://www.eugreenweek.eu/
http://www.eugreenweek.eu/registration
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://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 

  

http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-6C981F6EB7F3D7C4
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-6C981F6EB7F3D7C4
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-6C981F6EB7F3D7C4
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112914/conference-net-futures-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112914/conference-net-futures-2017.html
http://www.eusew.eu/about-conference
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=2754&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=2754&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=89&newsId=2754&furtherNews=yes
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
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/3rd-cedefop-brussels-seminar-addressing-and-preventing-low-skills


  
 

 

 

 

 

Erasmus fiatal vállalkozók számára 

 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.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PÁLYÁZAT 

Jelentkezési határidők:  
2017.04.01 - 2017.06.16: 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 
 
 

Jelentkezési határidők:  

2017. június 7. 

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

http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
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/
http://vicinity2020.eu/
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
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
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
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs


 

Erasmus fiatal vállalkozók részére 

Az „Erasmus fiatal vállalkozók részére” (Erasmus for Young Entrepreneurs/EFYE) program 2009 óta 
nyújt lehetőséget vállalkozók számára, hogy külföldi cégnél szerezzenek vállalkozásuk 
felvirágoztatásához szükséges tapasztalatokat. Az Eurochambres legfrissebb adatai szerint a jelenleg 
futó program csak kevéssé ismert Magyarországon, az elmúlt 9 évben csupán 61 magyar vállalkozó 
jelezte részvételi igényét és 6 vállalkozó profitált ténylegesen a programból. Éppen ezért a program 
további népszerűsítésére van szükség. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy miről is szól maga a 
csereprogram, valamint a területi kamarák hazai közvetítő szervezetként miként kapcsolódhatnak be a 
program lebonyolításába.  
 
Miről szól az EFYE Program? 
 
A 2009-ben még kísérleti projektként induló program 2012-től a Versenyképességi és Innovációs 
Keretprogram (CIP), 2014-től pedig a „Vállalkozások versenyképességéért és a kis- és 
középvállalkozásokért” program (COSME) égisze alatt fut tovább. A program végrehajtásért, valamint 
a szerződések megkötéséért a KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) felel.  
 
Az „Erasmus fiatal vállalkozók részére” program a legfeljebb 3 éve indult 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 
nemzetközi kapcsolatokat építhessen ki. A program fő célja új és sikeres vállalkozások beindításának 
bátorítása, illetve az európai vállalkozások nemzetközivé válásának ösztönzése és 
versenyképességüknek javítása.  
 
Az „Erasmus fiatal vállalkozók részére” program mind a kezdő, mind a fogadó vállalkozó fél számára 
előnyös lehet. A kezdő vállalkozó a vállalkozásának működtetéséhez szükséges képességekre tesz 
szert, míg a tapasztalt vállalkozó új ötletekkel, innovatív látószöggel szembesülhet, valamint új külföldi 
piacok felé nyithat. A kezdő vállalkozókat az Európai Bizottság „ösztöndíjjal” (átalányösszegben) 
támogatja, amely alapvetően az utazási költségeket és a szállás díját fedezik.  
 
2009 óta megközelítőleg 4900 mobilitás valósult meg több mint 6000 vállalkozó bevonásával (főként 
olasz, spanyol, brit, német és francia vállalkozók). Jelenleg 175 közvetítő szervezet működik a 31 
résztvevő országban. Cél, hogy 2020-ig legalább 10.000 csere valósuljon meg. 
 
A program célkitűzései: 

 
 tapasztalat- és információcsere a vállalkozásalapítással és fejlesztéssel kapcsolatos 

kihívásokról, 

 képzés nyújtása kezdő vállalkozók számára annak érdekében, hogy üzleti terveiket sikeresen 
kezdjék el és valósítsák meg, 

 az új vállalkozás piacra jutásának elősegítése és potenciális üzleti partnereinek (beszállítók, 
vevőkör) azonosítása az EU országokban, 

 interkulturális tanulási folyamat biztosítása más európai országokban szerzett tudás- és 
tapasztalatfejlesztés útján. 
 

A program hozzájárul a vállalkozói szellem erősítéséhez, a fiatalok munkanélküliségének 
csökkentéséhez és a versenyképességük növeléséhez. 
 
 
Az egyre sikeresebb program stratégiájában a jövőben változások lehetnek. Felmerült a lehetősége 
annak, hogy ne csak EU tagállamokba, de EU-n kívüli országokba is el lehessen jutni, valamint ne 
csak kezdő, de tapasztalt vállalkozók is részt vehessenek a programban egy specifikus ismeret 
elsajátítása érdekében. A program jövőbeli stratégiájának kidolgozása során megvitatásra kerülnek 
ezek az új irányvonalak.  
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Pályázati kiírás új közvetítői szervezetek kiválasztására 
 
A programban való részvételre a kezdő vállalkozók a hazai közvetítői szervezeteknél (Intermediary 
Organisation/IO) jelentkezhetnek (köztük a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara):  
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=HU&country=Magyarorsz%C3%A1g 

 
A közvetítő szervezetek kiválasztására az Európai Bizottság kétévente ír ki új pályázatot. A 
pályáztatás jelenleg is folyik, a pályázat benyújtásának határideje 2017. június 7.  
 
A pályázat keretében közvetítő szervezetek (Intermediary Organisations/IOs) kerülnek kiválasztásra, 
amelyek között a központi koordinációt (Support Office/SO) az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák 
Szövetsége (Eurochambres) látja el. Az Eurochambres erre vonatkozó támogatási szerződése 2019-
ig meghosszabbításra került.  

 
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 2017-es 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.  
 
Minden, üzlettámogatás területén tapasztalt jogi személy pályázhat. Jelentkezni lehet magán- és 
közszférából egyaránt, de elsősorban: 
 

 kereskedelmi és iparkamara, kézműves kamara, 

 regionális fejlesztési ügynökség, 

 egyetem-üzleti szféra együttműködését támogató szervezet, 

 üzletfejlesztő szervezetek, kezdő vállalkozókat támogató intézmények, innovációs központ, 
start-up központ, inkubátorház, 

 üzleti szövetségek és üzletfejlesztő hálózatok, 

 üzletfejlesztési szolgáltatásokat nyújtó köztestületek, 

 üzletfejlesztési témában aktív oktatási és továbbképző intézmények, 

 szakmai gyakorlatot közvetítő szervezetek stb. 
 
 
Fontos szempont, hogy a szervezet a vállalkozások nagy tömegét elérje, valamint hogy fel tudja mérni 
a kezdő vállalkozók igényeit.  
 
Teljes költségvetés a 2017-es kiírásra: 4 895 442 euró (2015-ben 6 millió euró volt). Az Európai 
Bizottság maximális hozzájárulásának aránya 90 %. Várhatóan kb. 10 partnerség kaphat támogatást 
(megközelítőleg 500 000 euró projektekként). A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap.  
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Érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni a pályázati portál „kérdések és válaszok” szekcióját, amit 

az Európai Bizottság folyamatosan frissít: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-

young-entrepreneurs 
 

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 
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