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Kedves Olvasó!
A Brüsszeli Képviselet Hírlevelének második számát látja a
képernyőjén. Nagy örömünkre első hírlevelünk komoly figyelmet
váltott ki, sok új érdeklődő jelezte, hogy a továbbiakban
rendszeresen szeretne értesülni az Európai Unióval kapcsolatos
fejleményekről, pályázati lehetőségekről illetve a Képviselet
munkájáról. És van is miről beszámolni, sűrű hónap áll a hátunk
mögött, és sok új, az önkormányzatok számára érdekes lehetőség,
pályázati kiírás is megnyílt az elmúlt időszakban. A legfontosabb
esemény az elmúlt időszakban Karácsony Gergely budapesti
főpolgármester brüsszeli látogatása volt. Varsó és Prága
főpolgármestereivel közösen tájékoztatta az európai sajtót a
városoknak nyújtandó uniós pénzügyi támogatással kapcsolatos
kezdeményezésről, amelyet a főpolgármesterek a Régiók
Bizottságának alakuló ülésén is ismertettek. A Főváros Brüsszeli
Képviselete mindent megtesz, hogy a 2020 utáni uniós

költségvetésről szóló tárgyalásoknak a mostani, előrehaladott szakaszában is megtalálja a módját, hogy az
Európai Bizottság új prioritásaival összhangban, a zöld átmenet és a klímaváltozás elleni küzdelemben a
városokra háruló növekvő feladatokhoz megfelelő európai finanszírozást is tudjon teremteni. Ennek
érdekében számos rendezvényen is ismertettük a kezdeményezést, melyekről részletesebb beszámolókat is
olvashatnak hírlevelünkben.
A Képviselet közreműködésével Bécs városával is felélénkültek a kapcsolatok, Karácsony Gergely
főpolgármesternek a bécsi zöldek kongresszusára küldött videóüzenete nyomán kerületi és bécsi városi
tanácsi képviselők is kezdeményezték a kapcsolatfelvételt budapesti és kerületi kollégáikkal.
És bár a koronavírus miatti biztonsági intézkedések miatt sok fontos rendezvényt elhalasztottak az európai
intézményekben, márciusban is tovább folytatjuk a munkát Budapest érdekében, a fővárosiak
szempontjainak hatékony érvényesítésére.

EU hírek
A 2021-27-es költségvetés az Európai Parlament plenáris ülésén
Az Unió állam- és kormányfőinek február 20-i rendkívüli ülését megelőzően vitáztak a képviselők a 2021-27
közötti EU-s költségvetésről. Az EP álláspontja szerint az uniós ambíciók - az éghajlatváltozás elleni
küzdelem, a digitális és ökológiai átalakulás, és a régiók, városok, gazdálkodók, fiatalok, kutatók, vállalkozók
folytatódó uniós támogatása - megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő finanszírozás. Ha megvágott
költségvetéssel indulunk neki a zöld megállapodás végrehajtásának, akkor más, sikeres uniós programok
finanszírozását kell csökkentenünk, hangsúlyozták a képviselők. Mások szerint alaposabban át kellene
nézni a létező uniós programokat, és szigorúbban kellene nyomon követni a pénzek elköltését. A képviselők
számára az uniós költségvetés új forrásainak megteremtése, és a források jogállamisági kritériumokhoz
kötése egyaránt fontos ügyek.
További információ:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20200206STO72032/plenaryhighlights-eu-long-term-budget-trade-with-vietnam-eu-uk-relations

Európa jövőjéről szóló konferencia
Ursula van der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be politikai iránymutatásában az Európa
jövőjéről szóló konferenciát, hogy az európaiak számára nagyobb beleszólást biztosítson az Európai Unió
tevékenységeibe és működésébe. A konferencia a korábbi tapasztalatokra fog építeni, például a civil
párbeszédre, de sok új elemet is bevezet, hogy növelje e párbeszéd hatását, és lehetővé tegye az emberek
számára Európa jövőbeli fellépéseinek alakítását. A konferencia nyílt, inkluzív, átlátható és strukturált vitát
tesz majd lehetővé a legkülönbözőbb társadalmi helyzetű polgárokkal. A Bizottság elkötelezett az eredmény
nyomon követése mellett. A Bizottság két párhuzamos munkaterületet javasol a vitákhoz. Az első
középpontjában az uniós prioritások és az Unió célkitűzéseinek meghatározása áll. Ezen prioritások közé
tartozik az éghajlatváltozás és a környezeti kihívások elleni küzdelem, az emberközpontú gazdaság, a
társadalmi méltányosság és egyenlőség, Európa digitális átalakulása, az európai értékek előmozdítása, az
EU érdekeinek érvényesítése a világban, valamint az Unió demokratikus alapjainak megerősítése. A második
területen kifejezetten a demokratikus folyamatokhoz és az intézményi kérdésekhez kapcsolódó témák
kerülnek megvitatásra, ideértve a csúcsjelölti rendszert és az európai parlamenti választások páneurópai
listáit.
A Bizottság azt javasolja, hogy a konferencia hivatalosan 2020. május 9-én, az Európa-napon vegye
kezdetét, 70 évvel a Schuman-nyilatkozat aláírását és 75 évvel a második világháború végét követően.
Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Bizottságának újonnan megválasztott elnöke arra figyelmeztetett
mindenkit a bizottság alakuló ülésén, hogy az Európa jövőjéről szóló konferenciának lehetőséget kell
biztosítania arra, hogy a polgárokkal valódi párbeszédet folytasson és ezáltal megváltoztassa az Európai
Uniót. Hangsúlyozta azt is, hogy a kezdeményezésnek nyitottnak és befogadónak kell lennie, mert ha
központosított és Brüsszelből vezérelt és nem vonja be a helyi és regionális vezetőket, akkor kudarcot fog
vallani. Egy olyan Európai Unióval lehet helyreállítani az állampolgárok bizalmát, mely nyitott, ambiciózus
és a polgárokat helyezi előtérbe.
A régiók Bizottsága állásfoglalást fogadott el az Európa jövőjéről szóló konferenciáról, melynek fő elemei a
következők:
alulról építkező vita a konferencia által tárgyalt témákról, többek között a regionális és helyi demokrácia
szerepéről, környezeti és éghajlati kihívásokról, digitális átalakulásról, területi kohézióról, stb.
a politikai és intézményi egyensúly biztosítása érdekében a bizottság tagjainak nagyobb képviselete a
plenáris üléseken, valamint a konferencia irányítóbizottságában való részvétel
az EU-nak a konferencia után is folytatnia kell a közvetlen kapcsolattartást a polgáraival

További információ:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-conference-future-of-europe-january2020_en.pdf
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/Draft%20Resolution%20Conference%20Future%20of%20Eu
rope.pdf

Európai Környezetvédelmi Ügynökség - az éghajlatváltozás hatásai
Európa számos régiójának várhatóan az éghajlatváltozás súlyosbodó hatásaival kell szembenéznie a
következő évtizedekben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által februárban kiadott, több
meglévő térképből álló összeállítás szemlélteti, hogy az aszály, heves esőzések és árvizek, erdőtüzek és a
tengerszint emelkedése hogyan érinti az egyes európai régiókat, köztük Közép-Európát, az Ibériaifélszigetet, Skandináviát, Bretagne-t és Velencét.

További információ:
https://www.eea.europa.eu/highlights/why-does-europe-need-to?
utm_source=EEASubscriptions&utm_medium=RSSFeeds&utm_campaign=Generic

A Bizottság bemutatta az EU gazdasági kormányzásának felülvizsgálatát és vitát
indít annak jövőjéről
A felülvizsgálat célja annak kiértékelése, hogy a gazdasági felügyeleti keret milyen hatékonyan járult hozzá
a következő három fő célkitűzés eléréséhez: fenntartható államháztartás és gazdasági növekedés
biztosítása, a makrogazdasági egyensúlyhiányok elkerülése és a gazdaságpolitikák szorosabb
összehangolásának lehetővé tétele, valamint a tagállami gazdasági teljesítmények konvergenciájának
előmozdítása.
Az érdekelt felek közötti nagy fokú egyetértés és bizalom elengedhetetlen az EU gazdasági felügyeletének
hatékonysága szempontjából. A Bizottság ezért felkér minden érdekelt felet – a többi uniós intézményt, a
nemzeti hatóságokat, a szociális partnereket és a tudományos intézményeket, – hogy egy vita keretében
osszák meg véleményüket a gazdasági kormányzási keret eddigi működéséről, valamint a hatékonyság
növelésének lehetséges módjairól. Ez a szerepvállalás különböző formákban, többek között célzott
megbeszéléseken, műhelytalálkozókon és egy online konzultációs platformon keresztül valósul meg. A
Bizottság figyelembe veszi az érdekelt felek véleményét és a konzultációk eredményét, és ezek alapján
kialakítja saját nézőpontját a lehetséges jövőbeli lépésekre vonatkozóan. A folyamat várhatóan 2020 végére
fejeződik be.
További információ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_170

Európai szemeszter - téli csomag
Február 26-án megjelent az Európai Bizottság közleménye és az országjelentések. Magyarország a
gazdasági növekedés területén jól teljesített az elmúlt időszakban, azonban a 2019. évi országspecifikus
ajánlások vonatkozásában korlátozott haladást ért el.
Az országjelentés magyar nyelven elérhető:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-hungary_hu.pdf

Biztonságos és tiszta ivóvíz: ideiglenes megállapodás a Tanácsban a minőségi
előírások naprakésszé tételéről
Az EU gondoskodik arról, hogy Unió-szerte gondtalanul ihassunk csapvizet. A tagállamok állandó képviselői
február 5-én jóváhagyták az Európai Parlamenttel 2019. december 18-án az ivóvízről szóló irányelv
felülvizsgálatára irányuló javaslat kapcsán létrejött ideiglenes megállapodást. Ez megnyitja az utat a
jogszabály végleges elfogadása előtt. Az új szabályok amellett, hogy naprakésszé teszik azokat a minőségi
előírásokat, amelyeknek az ivóvíznek meg kell felelnie, költséghatékony, kockázatalapú megközelítést
vezetnek be a vízminőség nyomon követésére. Ezenfelül higiéniai minimumkövetelményeket is
meghatároznak az ivóvízzel érintkező anyagokra, így például a csővezetékekre vonatkozóan. A cél az ilyen
anyagok minőségének javítása és ezzel az emberi egészség védelme és a szennyeződés megakadályozása.
További információ itt olvasható.

Eurocities "100 days, 100 ways" kampány
A Eurocities "100 days, 100 ways - EU do it better with cities" címmel kampányt indított, melyben az új EU
Bizottság első 100 napján napról napra bemutat egy példát arra, hogy a városok, hogyan kezelik az európai
kihívásokat. A kampányban Karácsony Gergely főpolgármester brüsszeli látogatása is helyet kapott. Az erről
szóló cikket itt olvashatják.

Európai zöld megállapodás – a kis közösségek nagy változást érhetnek el
A települési szint alatti környezetvédelmi politika elengedhetetlen a globális felmelegedés pusztító
hatásaihoz való alkalmazkodáshoz. A települési szint alatti közösségek vannak leginkább kitéve az éghajlati
hatásoknak, ugyanakkor továbbra is kulcsfontosságúak a globális felmelegedéshez való alkalmazkodást
célzó intézkedések szempontjából. Mivel a zöld megállapodás az EU kiemelt prioritása lesz, a Régiók
Bizottsága több forrást és testre szabott programokat kér a települési szint alatti közösségek számára,
ideértve a szigeteket, a gyéren lakott közösségeket, falvakat, kerületeket is.
A Régiók Bizottsága (RéB) elfogadta az „Úton a fenntartható városrészek és kisközösségek felé –
környezetvédelmi politika a települési szint alatt” című véleményt. Az elfogadott vélemény egy
tanulmányhoz is kapcsolódik, amely áttekintést nyújt a területi szint alatti közösségek környezeti
szerepéről, valamennyi tagállamban.
RéB vélemény:
https://cor.europa.eu/HU/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3195-2019

30 éves az EU Interreg programja
2020-ban 30 éves lesz az Interreg, az EU emblematikus programja, amelynek célja a határ menti régiók
közötti területi együttműködés ösztönzése. Az 1990-ben indított európai területi együttműködés (ETE),
más néven az Interreg a kohéziós politika egyik programja, amely keretet biztosít a közös fellépések
végrehajtásához és a szakpolitikai tapasztalatcseréhez a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi
szereplői között. Az európai területi együttműködés (ETE) átfogó célkitűzése, hogy elősegítse az Unió
egészének összehangolt gazdasági, társadalmi és területi fejlődését. Az Interreg az együttműködés három
ágára épül: határokon átnyúló (Interreg A), transznacionális (Interreg B) és régióközi (Interreg C) ágak. A
2014-2020-as programozási időszakban az Interreg együttműködési programok az egész európai földrészt
lefedik, teljes költségvetésük meghaladja a 12 milliárd eurót az uniós és tagállami hozzájárulásokat is
beleértve. A 30 éves Interreg köré épülő, 2020 egészében zajló kampány a szomszédság, a környezet és az
ifjúság témaköreire összpontosít. A kampány számba veszi a múltban elért eredményeket, és előretekint,
hogy miként lehetne még többet és hatékonyabban elérni a jövőben.
További információ:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg30years/

Képviseleti tevékenység
Méltányos átmenet egy klímasemleges Európába: a helyes kiindulás
Február 4-én a European Policy Centre által szervezett „A Fair Transition to a Climate Neutral Europe:
Getting the Basis Right” (Méltányos átmenet egy klímasemleges Európába: a helyes kiindulás) című
konferenciáján Jávor Benedek, Képviseletünk vezetője felhívta a figyelmet a városok jelentőségére a
klímaátmenet megvalósításában, és amellett érvelt, hogy a Méltányos Átállási Mechanizmus és Alap
esetében is külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a nagyvárosok megfelelő európai forrásokhoz jussanak
klímaprogramjaik finanszírozásához.

Budapesti delegáció Párizsban
Anne Hidalgo, Párizs főpolgármesterének meghívása alapján Budapest delegációval képviseltette magát a
francia fővárosban 2020. február 5-én tartott nemzetközi rendezvényen. A delegációt Kerpel-Fronius
Gábor főpolgármesterhelyettes, Jávor Benedek, a Képviselet vezetője és Le Marietta, a főváros
részvételiségért felelős főtanácsadója alkotta. Anne Hidalgo mintegy tucatnyi progresszív polgármestert,
többek között Milánó, Koppenhága, Lisszabon, Malmö, Lausanne, Oslo, Varsó, Brüsszel, Liege vezetőit hívta
meg egy félnapos eszmecserére a nagyvárosok előtt álló feladatokról, a klímaváltozás jelentette
kihívásokról, a társadalmi bevonás és a részvételiség erősítéséről.

"Az állampolgárok bevonása a kohéziós politikába a jobb kormányzás érdekében”
konferencia
A konferencia három kérdést járt körbe:
1. hogyan tudnak az állampolgárok és a civil társadalom hozzájárulni a jobb kormányzáshoz;
2. hogyan lehet közelebb vinni a kohéziós politikát a lakossághoz;
3. milyen jó példák vannak a helyi/regionális/állami kormányzati szervek és az állampolgárok
együttműködésére?
A partnerség elve része a kohéziós politika „DNS”-ének és a bizonyítékok azt mutatják, hogy jobb
minőségűek azok a projektek, melyeket a lakosság bevonásával készítenek elő és hajtanak végre, mégis
programonként eltérő a lakosság, a civil társadalom bevonásának szintje. Az új programozási időszak új
lehetőség, éljünk ezzel!
A konferenciáról bővebb információ és az előadások elérhetők a következő linken:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/citizens_good_governance

Találkozó a Housing Europe civil szervezettel
Február 14-én a Képviselet munkatársai a Housing Europe civil szervezet vezetőivel találkoztak, az
energiaszegénység, a lakhatási válság és a hajléktalanság megoldása érdekében megvalósítható
együttműködések, tapasztalatcserék lehetőségét megtárgyalva. Sok európai nagyvárosban zajlanak olyan
programok, amelyek a Budapesten is jól ismert problémák enyhítését eredményezik, ezek megismerésében,
a kapcsolatok és együttműködések kialakításában pedig a lakhatással foglalkozó civil szervezetek
kiemelkedő szerepet játszhatnak.

Találkozó kerületi polgármesterekkel
Budapest Főváros Brüsszeli Képviselete nem csupán a Fővárosi Önkormányzat képviseletét, de a kerületi
önkormányzatokkal való együttműködést is fontosnak tartja. Ennek jegyében Jávor Benedek, a Képviselet
vezetője 2020. február 17-én Pikó Andrással, a Józsefváros, február 18-án pedig V. Naszályi Mártával, az I.
kerület polgármesterével találkozott. A találkozókon a szorosabb együttműködés formáiról, a kerületek
számára elérhető uniós forrásokkal, az őket érintő EU-s jogalkotással kapcsolatos információk
megosztásáról, Józsefváros és a Várnegyed sajátos helyzetéről, feladatairól is szó esett.

Karácsony Gergely főpolgármester látogatása Brüsszelben
Február 12-13-án a Régiók Bizottságának alakuló ülése alkalmából Rafał Trzaskowski, Varsó, Zdeněk Hřib,
Prága és Karácsony Gergely, Budapest főpolgármesterei Brüsszelben mutatták be a nyilvánosságnak a V4
fővárosok vezetői által kezdeményezett levelet, amelyhez 12 európai nagyváros (többek között Berlin, Bécs,
Strasbourg, Stuttgart, Vilnius, stb.) csatlakozott aláírásával, azóta pedig 33-ra növekedett a csatlakozott
városok száma. A levél, amelyet Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság, Charles Michelnek, az
Európai Tanács és David Sassolinak, az Európai Parlament vezetőinek címezték, arra hívta fel a figyelmet,
hogy a nagyvárosoknak közvetlen uniós finanszírozásra van szükségük ahhoz, hogy a Bizottság új Zöld
Megállapodás programjában foglalt célokat meg tudják valósítani. A sajtótájékoztatót a média nagyon
jelentős érdeklődése kísérte, nem csupán a magyar, de a nemzetközi sajtó is széles körben beszámolt a
kezdeményezésről. Az ügyben a főpolgármesterek a Zöld Megállapodásért felelős Frans Timmermans
bizottsági alelnökkel, és Elisa Ferreirával, a Bizottság regionális politikáért felelős biztosával is egyeztettek,
akik támogatásukról biztosították az európai nagyvárosok kezdeményezését. Ezt a nyitottságot a
közeljövőben kell olyan konkrét döntésekre lefordítani, amelyek valóban megkönnyítik, hogy az európai
nagyvárosok a rájuk nehezedő feladatok, az uniós prioritások végrehajtásához közvetlen forrásokhoz is
juthassanak. Ebben Budapest Főváros Brüsszeli Képviselete is fontos szerepet fog játszani.

A regionális/városi képviseletek a kohézióért és reformokért felelős biztossal
találkoztak
Elisa Ferreira biztos egy igen hasznos hagyományt élesztett újjá amikor február 18-án Brüsszelben
találkozott a regionális és városi képviseletekkel. Bevezetőjében elismeréssel szólt a képviseletek
munkájáról, az Európai Bizottság és az otthoni régiós/városi önkormányzatok közötti kommunikáció,
információáramlás fontosságáról. „Nagyon fontos, hogy meghallgassuk egymást” mondta, ezért igyekszik
évente kétszer találkozni a brüsszeli képviseletekkel és minél több régióba ellátogatni, hogy
megismerkedjen a helyi viszonyokkal, gondokkal, sikerekkel. A kohéziós politika továbbra is a kevésbé
fejlett régiók felzárkóztatására koncentrál, de a városokra is figyelnie kell. A területi alapú megközelítést
alapvetőnek tartja és ezt igyekszik is érvényesíteni. Az esemény végén sikerült pár mondatot váltani
Ferreira biztossal Budapestről, a február 12-ei találkozójáról Budapest és Varsó főpolgármesterével – a
találkozót nagyon hasznosnak ítélte.

Polgármesterek Szövetsége Befektetési Fóruma
Budapest is részt vett a Polgármesterek Szövetsége által szervezett, az energiahatékonysági projektek
finanszírozására fókuszáló befektetési fórumon. A két napos eseményen városi, ipari, pénzügyi és
tudományos vagy civil szervezetek képviselői jelentek meg. A fókusz az energiahatékonysággal kapcsolatos
kihívásokra született sikeres megoldások megismerésén és a kapcsolatépítésen volt. A párhuzamosan futó
előadásokon számos jó gyakorlattal ismerkedhettek meg a szakemberek, többek között az épületenergetikai
projektek előremutató pénzügyi megoldásai, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás finanszírozása vagy a
közszféra energiahatékonysági beruházásai terén. Az esemény csúcspontjaként bejelentették a “European
City Facility” elindítását, mely 60 millió euróval fogja támogatni a kis- és közepes méretű városok európai
uniós és magán forrásokhoz való hozzáférését. A befektetések, támogatások megszerzése érdekében a
befektetési tervek kidolgozásához nyújtanak majd szakértői segítséget, illetve a közszféra dolgozóinak
képzését és tapasztalatcseréjét is támogatják. Egy város 60 ezer euró értékben kap majd
támogatást. Az első pályázati kiírás május-júniusban várható. A pályázni szándékozó városok április 7-én
webináriumon kapnak tájékoztatást a pályázati feltételekről.

Pályázatok, konzultációk
Partnerség a fenntartható városokért
A program célja az integrált városfejlesztés előmozdítása az uniós tagállamok és a partnerországok helyi
hatóságai közötti partnerségek révén. A program a városirányítás megerősítésére, ugyanakkor a városok
társadalmi befogadásának biztosítására, a városok ellenálló képességének javítására és környezetbarátabbá
tételére, valamint a városok jólétének és innovációjának javítására összpontosít. A pályázati koncepció
benyújtási határideje: 2020. március 27. A pályázati felhívás itt olvasható.

Fiatal választott politikusok program 2020
Idén a Régiók Bizottsága újra közzétette éves felhívását motivált fiatal választott politikusok kiválasztására,
akik csatlakoznak a Young Elected Politicans (YEP) programhoz.
A YEP 2020 program 3 témakörre épül:
Kohéziós politika
Európai Zöld Megállapodás
EU jövője
A program minden tagja részt vesz a Régiók és városok európai hetén, Brüsszelben, melyre idén október 12
és 15 között kerül sor.
További információ és a pályázati feltételek itt találhatók:

EU Datathon 2020 - felhívás európai uniós innovációs versenyben való
részvételre
A részvételhez egy olyan alkalmazás fejlesztését kell javasolni, amely nyílt adatkészleteket kapcsol össze és
használ fel. A pályázatnak be kell mutatnia a konkrét üzleti modellek vagy társadalmi vállalkozások
lehetőségeit. Pályázatot négy témakörben lehet benyújtani, minden témakörben az első három helyezettet
díjazzák: az 1. helyezett nyereménye 12.000 EUR, a 2. helyezett nyereménye 8.000 EUR, a 3. helyezett
nyereménye 5.000 EUR. A pályázati leírás benyújtási ideje: 2020. május 3.
További információ:
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon

A megkülönböztetésmentesség elvének hatékony végrehajtása
5 millió euró költségvetés áll rendelkezésre 15-20 projekt számára.
Jelentkezési határidő: 2020. április 1.
További információ itt olvasható.

Partnerkeresés Erasmus+ projekthez - Roma integráció
Stockholm partnereket keres Erasmus+ projektjéhez. A projekt célja, az alacsony iskolai végzettségű
romákkal kapcsolatos bevált gyakorlatokról szóló tapasztalatcsere.
Jelentkezési határidő: 2020. március 24.
Kontaktszemély: christina.westin@stockholm.se

A rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia más formáinak megelőzése és
leküzdése
Csak közhivatalok pályázhatnak. Benyújtási határidő: 2020. április 15.
További információ itt található.

Nemek közötti egyenlőség és sztereotípiák elleni küzdelem
Pályázati határidő: 2020. április 1.
További információ itt olvasható.

Konzultáció - Roma politika - a diszkrimináció és a társadalmi-gazdasági
kirekesztés kezelése 2020 után
Határidő: 2020. március 16.
További információ:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12191-EU-post-2020-Romapolicy

Várható események
LIFE információs nap
Brüsszel 2020. április 30.
https://eu-life-2020.b2match.io/

Intézményközi Nyílt Nap
Brüsszel 2020. május 9.
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_en

Fenntartható Energia Hét 2020
Brüsszel 2020. június 22-26.
https://eusew.eu/

Efus Nemzetközi Konferencia
Nizza 2020. november 25-27.
https://efusconference2020.eu/
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