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WEgate: új portál a női vállalkozók számára
Tudta Ön, hogy Európa népességének 52%-a nő, ugyanakkor a nők
mindössze 34,4%-át teszik ki az EU önálló vállalkozóinak és 30%-át az induló
vállalkozások vezetőinek? Egyedülálló platform indult a női vállalkozók
számára az Európai Bizottság támogatásával. Amennyiben Ön üzletasszony,
és szeretne kapcsolatokat kiépíteni, új üzleti partnerekre szert tenni,
vállalkozásfejlesztő szervezeteket megismerni, valamint értesülni akar a
hírekről és a kapcsolatépítésre szolgáló eseményekről, akkor a WEgate
Önnek szól! A magyar nyelven is elérhető WEgate honlapon tájékoztatást kap
a vállalkozásalapítás és -bővítés mikéntjéről, a finanszírozáshoz és a
hálózatokhoz való hozzáférésről, a sikeres vállalkozók által nyújtott
támogatásról és mentorálásról is.

További
információk:

https://ec.europa.
eu/hungary/news/
20161001ESBA_hu

További információk:

https://www.wegate.e
u/hu

50 milliárd forint mintegy
2000 magyar mezőgazdasági vállalkozás részére
Az Európai Beruházási Alap (EBA) és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány (AVHGA) egy COSME-programról szóló megállapodást írt alá a
magyarországi vállalkozásoknak az Európai Stratégiai Beruházási Alapból
(ESBA) történő támogatására vonatkozóan. Az új termékek révén az AVHGA 50
milliárd forint (mintegy 160 millió euró) összegű, garanciával kiegészített pénzügyi
támogatást bocsáthat akár 2000 magyarországi kisvállalkozás rendelkezésére,
mindenekelőtt a mezőgazdasági ágazatokban. Az AVHGA megkönnyítheti a
hozzáférést a kkv-k számára a finanszírozás többféle formájához is, például
beruházási kölcsönhöz, forgótőkéhez, folyószámlahitelhez és bankgaranciához.

Hatályba lép a dél-afrikai országokkal kötött
gazdasági partnerségi megállapodás
A gazdasági partnerségi megállapodás (GPM) hatályba lépésével új fejezet
kezdődik öt dél-afrikai ország – Botswana, Lesotho, Namíbia, Dél-Afrika és
Szváziföld – és az Unió kereskedelmi kapcsolatainak történetében. A dél-afrikai
piacok csak részben és fokozatosan nyílnak meg az uniós export számára, és
így biztosítják majd a helyi iparágaik számára a növekedés előmozdításához
szükséges köztes termékeket. A megállapodás számos óvintézkedést is
tartalmaz az érintett országokra vonatkozóan, például a kibontakozó, de még
igen törékeny iparágazatok vagy az élelmezésbiztonság tekintetében.
Mozambik jelenleg a megállapodás megerősítésének szakaszában tart, és az
eljárás lezárultával szintén csatlakozik a megállapodáshoz.

További információk:

http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-163213_hu.htm

További információk:

http://europa.eu/rap
id/pressrelease_IP-163338_hu.htm

Az Europass keretrendszer felülvizsgálata
Az Európai Bizottság javaslatot fogadott el az Europass
keretrendszerről szóló határozat felülvizsgálatáról. Az Europass olyan
eszközök és szolgáltatások összessége, amelyek a készségek és
képesítések átláthatóságát hivatottak növelni Unió-szerte. A jogi keret
felülvizsgálatával a Bizottság arra törekszik hogy egyszerűsítse és – a
digitális kor követelményeire tekintettel – korszerűsítse ezeket az
eszközöket, továbbá hogy az Europass keretrendszert egy új
szolgáltatással egészítse ki, amely nagy adathalmazok használatával
feltérképezi és előrejelzi a munkaerőpiaci trendeket és a készségek
iránti kereslet alakulását.
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EU-n belüli kiküldetések: akár 500 ezer eurós bírság a
szabályokat megszegő cégeknek
Idén tizenhat uniós tagállamban – köztük Magyarországon is – új
szabályozás lépett életbe az EU-n belüli kiküldetésekre, amely számos
adminisztratív és egyéb jellegű kötelezettséget ír elő a munkavállalókat
kiküldő és fogadó munkáltatóknak. Amennyiben a kiküldő munkáltatók nem
biztosítják munkavállalóik számára a kiküldetés tartama alatt a minimálisan
előírt, és a fogadó ország szabályai szerint irányadó munkafeltételeket,
bejelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, vagy nem teszik
elérhetővé a munkavégzés helyén a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
dokumentumokat, jelentős bírsággal számolhatnak.

.

További információk:
http://www.europarl.europa.
eu/news/hu/newsroom/20160930STO44534/
ingyen-interrailutaz%C3%A1sib%C3%A9rletet-adna-azeur%C3%B3paifiataloknak-az-ep



Magyarország ténylapja:
http://ec.europa.eu/regional_policy
/sources/docgener/evaluation/pdf/
expost2013/wp1_hu_factsheet_en
.pdf

http://kamaraonline.hu/cikk/
eu-n-beluli-kikuldetesek-azuj-szabalyokat-megszegocegek-akar-500-ezer-eurosbirsaggal-is-szamolhatnak
http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=471

Ingyen Interrail bérlet a fiataloknak
Az európai parlamenti képviselők túlnyomó többsége támogatja azt a
javaslatot, hogy minden 18. évét betöltő európai fiatal Interrail bérletet
kapjon, amely egy bizonyos időszak alatt ingyen vasúti utazási lehetőséget
nyújt Európában. Az Interrail bérlettel egy meghatározott időszakon belül
(maximum 1 hónap) ingyen utazhatnak a fiatalok Európa 30 országában,
és maguk határozzák meg az útvonalat. Az Európai Parlament az Interrail
bérlet segítségével a kevesebb üvegházhatású gázt kibocsátó közlekedési
eszközök használatát népszerűsítené. Az EP-képviselők szerint emellett
fontos, hogy a fiataloknak legyen lehetősége bejárni Európát és
megismerni más országok kultúráját.

Működésbe lépett
az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
Hivatalosan is megkezdi működését az Európai Határ- és Partvédelmi
Ügynökség. Az ügynökség szerepe és tevékenysége az új megbízatás
alapján jelentősen kibővül. Az ügynökség állandó állománya több mint
megkétszereződik, és az ügynökség képes lesz saját eszközöket beszerezni
és azokat rövid időn belül bevetni a határműveletek során. Az ügynökségnek
legalább 1 500 fős határőr-tartalékállomány és jelentős műszakieszközállomány áll majd rendelkezésére – azaz műveletei során nem szembesül
többé létszám- és eszközhiánnyal. Az Európai Határ- és Parti Őrség az uniós
határigazgatási normák végrehajtását rendszeres kockázatelemzéssel és
kötelező sebezhetőségi elemzéssel fogja biztosítani.

További információk:
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-16-3323_hu.htm

További információk:

További információk:
http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP16-3281_hu.htm

A 2007 és 2013 közötti időszak
uniós beruházásainak fő eredményei
Az Európai Bizottság közzétette a 2007 és 2013 közötti időszakban
megvalósult uniós beruházások független értékelésének eredményét,
amely minden tagállam tekintetében külön jelentést tartalmaz. A
sokatmondó példák közül kiemelhető, hogy a kohéziós politika
segítette közel 3900 kutatási projekt támogatását Magyarországon,
mintegy 21 ezer induló vállalkozás támogatását Svédországban, és a
pénzügyi válság nyomán kialakult hitelszűkében a pénzügyi eszközök
meghatározó szerepet játszottak a kkv-k finanszírozásában.
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2016. október 27. 14:00-20:00 Brüsszel
Díjátadó: EU társadalmi innováció díj 2016
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Albert Hall, Eudore Pirmez 9

2016. november 9. Brüsszel
Innovatív pénzügyi eszközök a KKV-k
számára
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság (EGSZB)
Helyszín: Rue Belliard 99

2016. november 14-18. Brüsszel
A termékbiztonság európai hete
Szervező: Európai Bizottság
Helyszínek: további információk hamarosan

2016. november 26. Brüsszel
Vita a digitális egységes piacban
rejlő lehetőségekről
Szervező: Európai Bizottság
Helyszínek: Egmont Palace

2016. november 28 - december 2. Brüsszel
Nyersanyagok európai hete
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Sheraton Hotel,
Place Charles Rogier 3

2016. november 29. 8:30-17:30 Brüsszel
Európai Turizmus Nap 2016
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Crowne Plaza Hotel, Rue Gineste 3

További információk és regisztráció:
https://www.eventbrite.co.uk/e/awardsceremony-european-social-innovationcompetition-2016-tickets-27143873055

További információk:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e
vents-and-activities-financial-coopetition

További információk:
http://europa.eu/newsroom/events/internationa
l-product-safety-week_en

Program és további információk:
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexm
ail&um_medium=email&utm_campaign=TD+13+09+16&ut
m_content=Registration

További információk:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it
em_id=8915&lang=en
Kontakt:
grow-eip-raw-materials@ec.europa.eu

További információk:
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?ite
m_id=8959&lang=en

További információk:
2016. december 5-9. Brüsszel
Szakképzés Európai Hete 2016
Szervező: Európai Bizottság
Helyszínek: számos európai helyszínen

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en
&catId=88&eventsId=1125&furtherEvents=ye
s

PÁLYÁZAT
Női Innovátorok 2017. évi uniós díja
Az Európai Bizottság negyedik alakalommal hirdette
meg a Női Innovátorok Európai Díját. A díjat az a
négy vállalkozó hölgy kaphatja meg, aki kiemelkedő
innovatív ötletét sikeresen piacra vitte.
A díjat olyan uniós tagállamban vagy a Horizont
2020 programhoz társult államban élő nők számára
hirdették meg, akik legalább 100.000 EUR
forgalommal rendelkező társaság alapítói vagy
társalapítói.
Az első díjazott 100 000 €, a második 50 000 €, a
harmadik 30 000 €, a negyedik 40 000 €
pénzjutalomban részesül.
A negyedik helyezett egy új kategória a Női
Innovátorok versenyében. A „Rising Innovator”
elnevezésű kategória keretében külön díjazzák a 30 éven aluli korosztályt azzal a céllal, hogy az új
generáció is figyelmet kapjon.
A jelentkezés határideje: 2016. november 3. 12:00 óra (CET)
A nyertes pályázókat a nemzetközi nőnapon, vagyis 2017. március 8-án hirdeti ki az Európai
Bizottság.
A pályázat részletei:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
Jelentkezni lehet:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wip-012017.html
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VÁLLALKOZÓK EURÓPAI PARLAMENTJE 2016
Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) a nemzeti kereskedelmi és
iparkamarákkal együttműködésben 2016. október 13-án negyedik alkalommal rendezte meg a
Vállalkozók Európai Parlamentje (European Parliament of Enterprises) elnevezésű rendezvényt
Brüsszelben.
A parlamenti képviselők helyén a vállalkozók szavazhattak az üzleti szférát érintő olyan aktuális
európai uniós kérdésekről, mint a nemzetközi kereskedelem, a belső piac, a fenntartható gazdaság és
szakképzés.
A nagyszabású rendezvényen 45 ország több mint 700 vállalkozója gyűlt össze. Magyarországot 16
vállalkozóból
álló
delegáció
képviselte az Európai Parlament
plenáris üléstermében.
„Eljött a vállalkozók ideje! Az
üzleti
szféra
végre
megmutathatja,
hogy
képes
megoldásokat javasolni a világ
olyan jelenlegi kihívásaira, mint a
globalizáció, a munkanélküliség, a
tisztességtelen
verseny
és
éghajlatváltozás” – ezek voltak
Richard Weber, az Eurochambres
elnökének nyitószavai.
A vállalkozók számos kérdésben
egyértelműen, több mint 85
százalékos arányban gondolták
úgy, hogy










több beleszólást kívánnak
az EU kereskedelem politikájába, valamint felhívják az uniós döntéshozók figyelmét arra, hogy
a CETA és TTIP tárgyalások jelentős kihatással lehetnek a vállalkozások versenyképességére,
ezért hatékony EU fellépésre van szükség,
a vállalkozók nincsenek tisztában azzal, hogy az uniós kereskedelmi egyezmények milyen
valós és konkrét következményekkel járnak az uniós cégek számára,
a vállalkozói készségek átadását minden oktatási programnak tartalmaznia kell,
a belső piacon belüli kereskedelmet jelentősen akadályozza az, hogy a szabályozás nem
minden esetben kellően világos,
a „Körkörös Gazdaság” uniós kezdeményezésben lefektetett javaslatok egyértelműen
előnyösek az EU gazdasága számára,
jelentősen növekszik a kereslet a „zöld termékek” iránt,
a nemzeti kormányok nem tesznek eleget a késedelmes fizetések problémájának megoldása
érdekében,
a vállalkozásukban helyet adnának egy migránsnak a tanulószerződéses képzés keretében.
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Az európai uniós intézményekből Antonio Tajani (Európai Parlament alelnöke), Jyrki Katainen
(Európai Bizottság alelnöke) és a szlovák EU soros elnökséget képviselő Ivan Korčok fejezte ki
elköteleződését arra, hogy a vállalkozói szféra igényeit a lehető legnagyobb mértékben veszik
figyelembe az uniós jogalkotás során.
Az Eurochambres természetesen a döntéshozók sarkában jár majd, hogy megbizonyosodjon az ígéret
betartásáról, valamint mindent
megtesz annak érdekében, hogy a
vállalkozók hangja az eseményt
követően
is
még
sokáig
visszhangozzon
az
uniós
intézményekben és még azon is
túl.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2 napos programot
szervezett
a
rendezvényhez
kapcsolódóan, melynek során a
vállalkozók
látogatást
tettek
Magyarország EU melletti Állandó
Képviseletére,
ahol
egy
kerekasztal-beszélgetés
során
tájékozódhattak az uniós folyó
ügyekről. Dr. Stelbaczky Tibor
nagykövet, Gergely Balázs Martens diplomata, Bajnóczi Mihály, versenyképességért felelős
szakdiplomata és Bender Szonja, külgazdasági attasé (Magyarország Belgiumi nagykövetsége)
fogadta a delegációt.
A szavazatokat összefoglaló táblázat:
http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=7523
További információk a Vállalkozók Európai Parlamentjéről:
http://www.parliament-of-enterprises.eu/index.php

