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Gazdaság

Hírek az Európai Unióból

Uniós kék kártya: 
magasan képzett dolgozókat vár az EU 
Folyamatosan öregszik Európa társadalma, 
ezért az Európai Parlament képviselői meg-
szavazták az uniós kék kártya reformjáról 
szóló javaslatot, amelynek célja, hogy még 
vonzóbbá tegye az Európai Uniót a magasan 
képzett munkaerő számára. Eddig ugyanis a 
kék kártya nem kapott túl nagy nyilvánossá-
got. Egyes országok a saját nemzeti rendsze-
rüket használják, míg mások pedig egysze-
rűen nem aknázzák ki a rendszer nyújtotta 
előnyöket. 

Az „EU Kék Kártya” olyan tartózkodási en-
gedély, amely magas szintű képzettséggel 
rendelkező birtokosát valamely tagállam 
területén történő tartózkodásra és egyút-
tal magas szintű képzettséget igénylő, jog- 
szabályban foglalt feltételek szerinti munka-
vállalásra jogosítja.

EU Kék Kártyát az a harmadik országbeli ál-
lampolgár kap, aki
−	 rendelkezik érvényes úti okmánnyal;
−	 igazolja beutazása és tartózkodása cél-

ját;
−	 valamint nem áll kiutasítás vagy be- 

utazási és tartózkodási tilalom hatálya 
alatt, illetve beutazása és tartózkodása 
nem veszélyezteti Magyarország köz-
biztonságát, nemzetbiztonságát vagy 
közegészségügyi érdekeit;

−	 nem áll beutazási és tartózkodási tilal-
mat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés 
hatálya alatt, és

−	 akivel szemben nem állnak fenn tör-
vényben meghatározott kizáró okok;

−	 foglalkoztatása jogszabályban megha-
tározott szempontok alapján, valamint 
hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből 
támogatott;

−	 az egészségügyi ellátások teljes körére 
biztosítottnak minősül, vagy kérelmez-
te azt minden olyan időszakra vonatko-
zóan, amikor a foglalkoztatásra irányu-
ló jogviszonyból eredően nem minősül 
biztosítottnak, és

−	 Magyarország területén valós lakcím- 
adatot szálláshelyként bejelentett.

 

Az Európai Unió tagállama által magas szin-
tű képzettséget igénylő munkavállalás cél-
jából kiadott tartózkodási engedéllyel ren-
delkező harmadik országbeli állampolgár EU 
kék kártyát kap, ha
−	 az EU kék kártyát kiállító tagállamban 

legalább tizennyolc hónapig jogszerű-
en tartózkodott és

−	 rendelkezik az EU Kék Kártya kiadásá-
nak fent meghatározott feltételeivel.

(forrás: bmbah.hu)

100 európai földrajzi árujelző kerülhet ol-
talom alá Kínában 
Az Európai Unió és Kína megállapodott ar-
ról, hogy hivatalosan közzéteszik azon 200 
– 100 európai és 100 kínai – földrajzi áru-
jelző jegyzékét, amelyek kölcsönös oltalom 
alá helyezéséről a felek 2017 folyamán két-
oldalú megállapodást kívánnak kötni. Az 
agrár-élelmiszeripari termékek kínai piaca 
egyike a világ legnagyobb piacainak, és év-
ről évre tovább bővül, főként az egyre széle-
sebb középosztálynak köszönhetően, amely 
nagy érdeklődést mutat az európai termé-
kek iránt. Az országban gazdag hagyománya 
van a saját földrajzi árujelzőknek, melyek 
jelentős része egyelőre igen kevéssé ismert 
az európai fogyasztók körében, de a meg- 
állapodásnak köszönhetően most szélesebb 
körű ismertségre tehetnek szert.

Új üzleti modellek kidolgozása a befogadó, 
innovatív és reflektív társadalmak elérése 
érdekében (összefoglaló)
A háromfázisú pályázati forrás fő célja, hogy 
a hagyományos és új szektorok, a krea-
tív szektor, az együttműködő fogyasztásra 
épülő gazdaság, a kulturális örökség és a 
társadalmi gazdaság terén működő kis- és 
középvállalkozások számára lehetővé váljon 
az innováció és a növekedés az új üzleti mo-
dellek és a szervezeti változás segítségével.

Célok:
Korunk egyik komoly kihívása az élet szinte 
valamennyi területét átfogó, általános pa-
radigmaváltás. A termelés, a fogyasztás, az 
oktatás, a tanulás, a gondoskodás, a közle-
kedés és az életvitel új formái vannak kiala-
kulóban elsősorban az európai városok szín-

terén. Paradigmaváltásnak lehetünk tanúi 
a kormányzat, az állampolgárok és az üzleti 
vállalkozások kapcsolatrendszerét érintően 
is, amelynek során megfigyelhető, hogy a 
társadalmi szereplők sokkal proaktívabb 
szerepet játszanak a különböző közszolgál-
tatások kialakításában, illetve működte-
tésében: a tulajdont felváltja a hozzáférés 
biztosítása, az egyéni fogyasztást a funkciók 
megosztott alkalmazása, mindez pedig 
fenntarthatóbb életstílust tesz lehetővé. Az 
új üzleti modelleket kialakító és alkalmazó 
kis- és középvállalkozások kulcsszerepet ját-
szanak ezen átalakulások terén. Az innovatív 
közszolgáltatások kialakításának új módoza-
tai, a nyílt adatbázisok és nyitott közszolgál-
tatások felhasználása új üzleti lehetősége-
ket is teremtenek.
A jelenlegi üzleti modellek nem megfelelő 
mértékben hasznosítják a kormányzattal 
való együttműködés előnyeit, ezért a jelen-
kor egyik komoly kihívása, hogy az üzleti 
vállalkozásokat a közösségi platformok hasz-
nálatára ösztönözze. Jelen pályázati felhívás 
kifejezett célja, hogy a kis- és középvállalko-
zásokat alkalmassá tegye a hagyományos és 
az új szektorok, az egyes szereplők együtt-
működésére épülő gazdaság és a kreatív 
szektor, a kulturális örökség és a szociális 
gazdaság, továbbá a mindezen területek-
kel együttműködő közszolgáltatások össze-
kapcsolására, ezen területeken innovációk 
kidolgozására, a hagyományos korlátokat 
átlépő növekedésre, új üzleti modellek és 
változások segítségével.
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Határidő: 2017.11.08. 

Keretösszeg: 22 200 000 EUR 

Támogatási forma: Vissza nem térítendő

Támogatási intenzitás: 70% 

Kedvezményezett: Mikro-, kis- és közép- 
vállalkozás

Konzorciumi előírás: Kis- és közepes vállal-
kozások vagy ezek konzorciuma.

Forrás: www.palyazatokmagyarul.hu 


