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KEDVES OLVASÓ!
Brüsszelben az utóbbi hetekben minden figyelem az új
hét éves költségvetés és a helyreállítási csomag elfogadása körüli vitákra irányult. A tagállami vezetők december
10-én megállapodtak a csomagról. Budapest és a főváros
brüsszeli képviselete szempontjából is döntő hónap volt a
november: az Európai Parlament ezekben a hetekben véglegesítette az álláspontját jónéhány fontos finanszírozási
programról, köztük az egyik legnagyobbról, a 670 milliárd
eurós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről. Az év
eleje óta egyre több várossal együttműködve folytatott
lobbitevékenységünk a városok erőteljesebb bevonására és
jobb hozzáférésük biztosítására az uniós forrásokhoz fordulóponthoz érkezett. Bizottsági szavazásokon, majd plenáris
jóváhagyással eldőlt, hogy milyen módosításokat kér az
Európai Parlament az intézményközi tárgyalásokon a helyreállítási eszköz és más finanszírozási csatornák esetében. Az eredmények visszaigazolták az elmúlt, közel egy
éves tevékenységünket. Közel félszáz, általunk megfogalmazott javaslatokon alapuló módosító indítvány vált az új
finanszírozási elemekkel kapcsolatos parlamenti tárgyalási pozíció részévé, melyek jelentősen megerősítik a helyi
és regionális önkormányzatok bevonását az EU-s forrásokkal kapcsolatos döntéshozatalba, a tervezéstől a források kezelésén át az ellenőrzésig. Nem lehet a városok feje fölött, az ő kihagyásukkal dönteni arról, hogy hogyan
használja fel egy tagállam az uniós pénzeket, melyeknek bizonyos részét közvetlenül a városok rendelkezésére kell
bocsátani az általuk fontosnak tartott programokra. Hírlevelünkben részletesebben is írunk az elért módosításokról.
Óriási eredmény, hogy alig egy év alatt, egy majdnem kész költségvetési javaslat tárgyalásaiba az utolsó pillanatban bekapcsolódva lényegi, a városok számára döntő fontosságú változásokat tudtunk elérni. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a sikerhez. Mindenekelőtt a brüsszeli képviselet és a főváros
Városdiplomáciai Csoportja munkatársainak, az együttműködő szakértőknek és európai parlamenti képviselőknek,
partnervárosainknak Európa-szerte, különös tekintettel legközelebbi szövetségeseinkre, a V4-es fővárosokra, valamint a velünk együtt dolgozó szakmai és érdekképviseleti szervezeteknek. Bízunk benne, hogy az eredményekből
az intézmények közötti egyeztetéseken minél többet meg tud őrizni a Parlament, és karácsonyi ajándékként, újévi
meglepetésként olyan szöveget hagy jóvá a társjogalkotó Tanács és Parlament, amely tükrözi a szempontjainkat.
Mindemelett a főváros és a képviselet számos más területen is aktív volt. Fontos nemzetközi rendezvényeken mutattuk be Budapest tevékenységét a fenntartható városfejlesztés a koronavírus elleni küzdelem területén. Tüttő
Kata főpolgármester-helyettes a POLIS szövetség konferenciáján és a Régiók Bizottságában beszélt az elvégzett
munkáról, terveinkről és a közvetlen uniós finanszírozás érdekében folytatott lobbitevékenységünkről a klímaválság
fényében. Hírlevelünkben mindemelett – szokás szerint – információkat olvashatnak a fontosabb uniós szakpolitikai
döntésekről, frissen megnyílt pályázati lehetőségekről és más városok erőfeszítéseiről, tapasztalatairól a koronavírus és gazdasági következményei elleni küzdelemben.
Budapest Főváros Brüsszeli Képviseletének nevében ezzel az idei utolsó hírlevelünkkel kívánok minden olvasónknak
áldott, békés ünnepeket, és a 2020-asnál lehetőség szerint kevésbé embert próbáló új évet.

JÁVOR BENEDEK

KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
LOBBY:
A képviselet munkatársainak lobbitevékenysége főleg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódott a hónap
során, mivel november 9-én tárgyalta az Európai Parlament ECON és BUDG szakbizottsága a vonatkozó jelentéstervezetet.
Kilenc város, köztük Budapest levélben fordult az uniós intézmények vezetőihez, majd a levelet a fenti két szakbizottság
tagjainak is megküldtük. A szakbizottsági szavazás után megindult az intézményközi trialógus is és Budapest főpolgármestere újabb levélben hívta fel az érintettek figyelmét az önkormányzatok bevonásának fontosságára. Mind a két levél elérhető
a következő linken:
https://budapest.hu/sites/english/Lapok/2020/lobbying-the-european-institutions.aspx
2020-ban a városvezetés aktívan jelen volt az uniós színtéren, személyes találkozók mellett több, a V4 fővárosokkal közös
és számos egyéb európai város által támogatott lobbikezdeményezésünk első eredményei is megjelentek. Alább ezekről
adunk rövid összefoglalót, mintegy az év zárásaként:
• Városi források aránya az Európai Regionális Fejlesztési Alapban (ERDF) és a Kohéziós Alapban (CF):
Ezeken az alapokon belül a Fenntartható Városfejlesztésre (Sustainable Urban Development) szánt összeget próbáltuk bővíteni, illetve szorgalmazzuk, hogy az Európai Bizottság kérje komolyan számon a tagállami kormányokon az ún. partnerségi elvet, vagyis a helyi önkormányzatok érdemi bevonását a programozásba. A keretösszeg
tekintetében előrelépés történt: Az ERDF-forrásoknak eddig 5 %-át kellett fenntartható városfejlesztési projektre
költeni, az Európai Bizottság a következő időszakra 6 %-os arányt javasolt, városi lobbink a Parlamenttel ös�szehangban 10%-ot javasolt, végül egy 8 %-os kompromisszum született az európai intézmények között. Ez
Magyaroroszág számára több száz millió euró többletforrást jelenthet. Másfelől belekerült a kompromisszumos
szövegjavaslatba egy bekezdés, amely szerint a SUD-forrásokat a városok/regionális önkormányzatoknak kell
szétosztaniuk, vagy legalábbis részt kell venniük a nyertes projektek kiválasztásában.
• Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility)
A CEF határon átnyúló hálózatfinanszírozási támogatásai korábban csupán a tagállamok (vagy egyes nemzetközi
szervezetek) által kezdeményezett programokra voltak elérhetők. A folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokon az Európai Tanács által képviselt álláspont legutóbbi változatába ismereteink szerint bekerült egy kiegészítés, amely a fenti körön túl a helyi és regionális önkormányzatokat is pályázásra jogosult szervezeteknek fogadja
el. (11. cikk 5. pont)
• Igazságos Átmenet Alap (Just Transition Fund)
Az Európai Zöld Megállapodás végrehajtására létrehozott Igazságos Átmenet Alap estében az Európai Parlament
támogatta szövetségesünk, az Európai Zöldek politikai csoport módosító javaslatát, így az elfogadott szöveg
alapján a nemzeti kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy az önkormányzatok „objektív igényeiknek megfelelően”
hozzáférhessenek ezekhez a forrásokhoz (9. preambulum bekezdés). A Just Transition Fund elfogadott szövege
fontos precedenst is teremt a további jogalkotásban, hivatkozási alapul szolgál hasonló rendelkezések elfogadásához más pénzügyi források esetében is.
• REACT-EU
A járvány utáni gazdasági talpraállást segítő REACT-EU program esetében az Európai Parlament elfogadta
szövetségeseink, az Európa Megújítása (Renew Europe) és az Európai Zöldek politikai csoportok módosító
javaslatait, így a végső parlamenti szöveg előírja a helyi önkormányzatok, a civil szervezetek és a szakszervezetek
bevonását a nemzetállami kormányok döntéshozatali folyamatába. A következő, javaslatainkon alapuló módosítások épültek be a Parlament tárgyalási pozíciójába:
• a helyi és regionális önkormányzatok erőteljesebb bevonása a React-EU-ról szóló döntéshozatalba;
• a bevonás mértékét a Bizottság ellenőrzi és figyelembe veszi a tagállami intézkedések értékelése során;
• a React-EU forrásainak elosztásánál figyelembe kell venni a járványnak való kitettséget, így az erőteljesebben sújtott nagyvárosoknak megkülönböztetett figyelmet kell szentelni;
• a React-EU forrásai a nagy munkahelyteremtő képességgel rendelkező városfejlesztési célokra is igénybe
vehetők.

• Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF)
A helyreállítási csomag legnagyobb pillére az összesen több mint 670 milliárd eurót megmozgató Helyreállítási
és Rezilienciaépítési Eszköz. Számos frakcióval (Greens/EFA, Renew Europe, Socialists&Democrats, EPP) együttműködve az elkészített javaslataink alapján mintegy félszáz módosító került benyújtására, amelyek szó szerint,
vagy kisebb mértékben átszövegezve tartalmazták elképzeléseinket. A Parlament által jóváhagyott végső szöveg
valamilyen formában valamennyi módosítónkat tartalmazta, így azok az EP tárgyalási mandátumának részét
képezik a folyamatban lévő trialógus tárgyalásokon. A módosítások:
• rendkívüli módon megerősítik a helyi és regionális önkormányzatok részvételét az RRF-re vonatkozó döntéshozatalban, ideértve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek készítését és azok végrehajtását is;
• előírják a finanszírozás fenntartását a végső kedvezményezetteknek, ideértve a helyi önkormányzatokat,
abban az esetben, ha a Bizottság az eszköz kifizetéseinek felfüggesztéséről dönt;
• lehetővé teszi, hogy ha egy tagállam nem tesz eleget a Bizottság által előírt módosítási kötelezettségeknek
az eszköz forrásainak felhasználását illetően, akkor a visszatartott forrásokat elérhetővé tegyék a helyi és
regionális önkormányzatok számára;
• rendelkeznek arról, hogy az eszköz forrásainak egy részét a helyi és regionális önkormányzatok hajtsák
végre.

ONLINE ESEMÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL:
EUROCITIES ÉVES KÖZGYŰLÉS – 2020. NOVEMBER 4-5.
Az Eurocities éves közgyűlésére is online került sor idén. A városok vezetői és szakértői
a jelenlegi helyzet kezeléséről is beszéltek, de főleg a járvány utáni időkre készülve osztották meg egymással, hogyan tudnak a városok megerősödni, zöldebbé, ellenállóbbá
válni. Az előadások egy része megtekinthető, néhányról összefoglaló olvasható a címre
kattintva.
EUROCITIES – AZ ÚJ LIPCSEI CHARTA - 2020. NOVEMBER 24.
A városfejlesztésért felelős miniszterek 2007-ben fogadták az a Lipcsei Charta-t, majd a 2017-ben kezdődött értékelési
folyamat eredményeképp megszületett az Új Lipcsei Charta, mint a német EU elnökség egyik fontos dokumentuma. A
Charta végrehajtási dokumentumában kiemelik a Városi menetrendet, a különböző szereplők és igazgatási szintek közötti
együttműködést, továbbá strukturált, hatékony kormányzási mechanizmusok szükségességét. Az Új Charta túlmegy az
első integrált városfejlesztési fókuszán
és egy globális és európai városi keretbe helyezi a kérdést. Az Új Lipcsei
Charta-t november 30-án fogadták el
a tagállami illetékes miniszterek. Az
informális miniszteri találkozón részt
vett az Eurocities új elnöke, Firenze
polgármestere is.

EUROCITIES – URBAN GOVERNANCE CSOPORT TALÁLKOZÓ – 2020. NOVEMBER 25.
Az Urban Governance csoport három munkacsoportot fog össze,
a Városi menetrend, a Kohéziós politika és a Nagyvárosi területek
munkacsoportokat. A közös találkozón a munkacsoportok jövő évi
terveiről és a területüket érintő uniós fejleményekről volt szó. A
résztvevők megvitatták a többéves pénzügyi kerethez és a kohéziós politikához kapcsolódó legújabb folyamatokat, döntéseket, áttekintették mennyire vonják be az egyes tagállamokban a városokat
a tervezésbe – nem sokan számoltak be pozitív tapasztalatokról. Az
Eurocities beszámolt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz
(RRF) kapcsolódó lobbiról, itt Budapest is ismertette a lépéseit. A nemzeti helyreállítási tervek vonatkozásában fokozni kell
a lobbitevékenységet annak érdekében, hogy a városok tényleg szerephez juthassanak a tervezésben, illetve részesüljenek
a forrásokból.
#COHESION ALLIANCE - ONLINE PARTNERTALÁLKOZÓ – 2020. NOVEMBER 26.
A 2021-2027-es időszak kohéziós politikai csomagja, az uniós intézmények
közötti trialógus volt a témája az online találkozónak, melyen a német EU
elnökség képviselője, az EP REGI szakbizottságának elnöke és a DG REGIO főigazgatója is részt vett. A régiók és városok képviselőit leginkább az aggasztja, hogy a makrogazdasági feltételek bizonytalanságot teremtenek a jövőbeni
beruházások körül, az ERFA túlságosan korlátozó szabályai kulcs beruházásokat zárnak ki a támogatások köréből és az alapok közötti rugalmasságra vonatkozó megfogalmazás centralizációhoz, az ESZA gyengüléséhez vezethet.
EURÓPAI PARLAMENT – URBAN INTERGROUP – AZ MFF ÉS A NEXTGENERATIONEU – 2020. NOVEMBER 27.
Az Európai Parlament városi ügyekkel foglalkozó informális munkacsoportjának online eseményén azt vitatták meg a résztvevők, mit várhatnak a városok és régiók az
EU következő többéves pénzügyi keretétől és a járvány okozta válságból való kilábalást segítő NextGenerationEU-tól, hogyan állnak az intézmények közötti tárgyalások.
A felvétel a címre kattintva tekinthető meg.
POLIS ÉVES KONFERENCIA – URBAN GREEN-DEAL-MAKERS SUMMIT
A POLIS (az innovatív közlekedési megoldásokon együtt dolgozó városok és régiók hálózata – Budapestet a BKK képviseli
a szervezetben) éves konferenciájának keretében december 3-án rendezett politikai eseményen, Stockholm, Lisszabon,
Párizs, Leuven, Rotterdam mellett Budapest képviseletében Tüttő Kata főpolgármester-helyettes beszélt a Fenntartható
Városi Mobilitási Terv és a kormányzás témájáról.

EGYÉB
CIKK AZ EUROCITIES HONLAPON A BUDAPESTI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI BERUHÁZÁSOKRÓL
A szervezet hírek rovatában jelent meg cikk Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes hozzászólásával a Főváros és kormány
közötti, a fővárosi tervekhez és esetleges hitelfelvételhez kapcsolódó vitáról.

COVID-19 HÍREK
REACT-EU
Megszületett a politikai megállapodás a Tanács német elnöksége és az Európai Parlament között. Ezzel az EU a strukturális alapokon keresztül 47,5 milliárd eurót bocsát a
legsúlyosabban érintett tagállamok és régiók rendelkezésére. A kiegészítő forrásokat
az EU Következő Generáció (NextGenerationEU) részeként az Európai Helyreállítási
Eszköz biztosítja majd. A REACT-EU elsősorban az egészségügyi szolgáltatásokat,
az álláshelyeket és a kis- és középvállalkozásokat hivatott támogatni, ugyanakkor a
zöld és a digitális átállás kettős folyamatának a katalizálására is irányul. Magyarország
2021-ben 2018-as árakon 834 millió euró, folyó árakon 885 millió euró juttatásra számíthat. Fontos kiemelni, hogy a szabályok szerint nincs régiókategóriák közötti megosztás, vagyis a tagállamok a leginkább
érintett területeken használhatják fel a forrásokat. A folyamat azonban még nem ért véget, hátra van a tagállami jóváhagyás
és a végrehajtási határozat kiadása.
SURE – 200 MILLIÓ EURÓS HITEL MAGYARORSZÁGNAK
A SURE eszköz keretében nyújtott pénzügyi támogatás részeként 200 millió euró kedvező kamatozású hitelt folyósított
az Európai Bizottság Magyarországnak a munkahelyek megőrzésére fordított megemelkedett állami kiadások fedezésére.
OECD-RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FELMÉRÉS A COVID-19 HATÁSAIRÓL A HELYI ÉS REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATOKRA
Megjelent a felmérés eredménye. Nem meglepő, hogy a válaszadók több, mint 60%-a szerint a következmények nagyon
negatívak. A válaszadók fele a különböző kormányzati szintek közötti koordinációt sem látja elégségesnek. A teljes dokumentum és a rövid magyar nyelvű összefoglaló elérhető a címre kattintva.

A VON DER LEYEN BIZOTTSÁG ELSŐ ÉVE – A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY KEZELÉSE
A címre kattintva érhető el a november 20-án megjelent értékelés, ami összefoglalja
milyen intézkedéseket hozott az Európai Bizottság a járvány elleni küzdelemben.
Az anyagból azt is megtudhatjuk, milyen vakcinákra, milyen mennyiségben hagyott
jóvá a Bizottság szerződéseket, mi áll az Oltási Stratégiában és persze, hogy milyen
forrásokat bocsát a tagállamok rendelkezésére az EU.
AMSZTERDAM -COVID-19 HÍREK
Amszterdam rendszeres hírlevéllel jelentkezik a járvány megjelenése óta. Ebben nemcsak magára a városra és intézkedéseire vonatkozó hírek találhatók, hanem nemzetközi kitekintés is.
RÉGIÓK BIZOTTSÁGA – SZAKBIZOTTSÁGI COVID-19 BULLETINEK

EU HÍREK
EIB KLÍMA BANK ÜTEMTERV 2021-2025
Az Európai Beruházási Bank megjelentette ütemtervét, amiből kiderül, hogyan támogatja majd az Európai Zöld Megállapodás, az éghajlat-semleges Európa megvalósítását a következő öt évben. A dokumentum letölthető a címre kattintva.
UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS
November 10-én az Európai Parlament és az uniós tagállamokat tömörítő Tanács között létrejött a megállapodás Európa következő hosszú távú költségvetéséről és a NextGenerationEU-ról, az ideiglenes helyreállítási eszközről, amelyet december 10-én a tagállami vezetők
is jóváhagytak. Az 1,8 billió eurós csomag részletei a címre kattintva érhetők el.
A többéves pénzügyi keret oldala: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/longterm-eu-budget/eu-budget-2021-2027_hu
INVESTEU – RÉSZLEGES TANÁCSI MANDÁTUM
Az InvestEU program célja, hogy a piaci hiányosságok vagy az optimálistól elmaradó beruházási helyzetek kezelése érdekében az uniós költségvetésből származó garanciákat nyújtson, és ezzel ösztönözze a köz- és a magánszféra befektetőinek
részvételét a finanszírozási és beruházási műveletekben. Az eredeti javaslat négy szakpolitikai keretet tartalmazott (a fenntartható infrastruktúrára; a kutatásra, innovációra és digitalizációra; a kkv-kra és a szociális beruházásra és készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai keretek), a Bizottság májusi javaslata ezt egy ötödikkel egészítette ki (az európai stratégiai
beruházási szakpolitikai kerettel). A Tanács az 5. keretet beépítette az eredeti négybe. A Tanács emellett az InvestEU
részét képező méltányos átállási programot a méltányos átállást támogató mechanizmus második pilléreként rögzíti az
InvestEU-ról szóló rendeletben. Ebből a minden szakpolitikai keretre kiterjedő horizontális programból olyan beruházások
kaphatnak támogatást, amelyek az EU 2050-re elérendő klímasemlegességéhez szükséges átállási folyamatból és a 2030ra elérendő uniós klímacélokból eredő társadalmi, gazdasági vagy környezeti kihívások kezelését tűzték célul, mégpedig a
leghátrányosabban érintett területek javát szolgálva.
Az Európai Tanácstól júliusban kapott útmutatás alapján a Tanács úgy számol, hogy az InvestEU programhoz nyújtandó
uniós garancia 23,5 milliárd EUR lesz 40%-os feltöltési rátával. Ez a garancia a következőképp oszlik majd meg a négy
szakpolitikai keret között:
•
a fenntartható infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai keret: 35%
•
a kutatásra, innovációra és digitalizációra vonatkozó szakpolitikai keret: 27,5%
•
a kkv-kra vonatkozó szakpolitikai keret: 27,5%
•
a szociális beruházásra és készségfejlesztésre vonatkozó szakpolitikai keret: 10%.
LEVEGŐMINŐSÉG EURÓPÁBAN
Megjelent az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2020-as jelentése. A jelentés 2018-as adatokon alapul és megállapítja,
hogy bár javult a levegőminőség, de még szinte minden európai szenved a légszennyezettségtől. A Magyarországra vonatkozó adatok itt érhetők el:
https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2020-country-fact-sheets/hungary

ÉVES UNIÓS ÉGHAJLAT-POLITIKAI JELENTÉS
Megjelent a 2019-es évet értékelő jelentés, amiből kiderül, hogy az EU 27 tagállamában az
előző évhez képest 3,7%-kal csökkent az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.
ENERGIASZEGÉNYSÉG ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK BRÜSSZEL FŐVÁROS RÉGIÓBAN
A 2014-17 közötti adatokra, interjúkra épülő cikk az energiaszegénység felszámolását célzó szakpolitikai javaslatokat is
megfogalmaz.
INTEGRÁCIÓ ÉS BEFOGADÁS
Az Európai Bizottság bemutatta a 2021-2027-es időszakra vonatkozó cselekvési tervét. A cselekvési terv támogatja a befogadó közösségeket az integrációval kapcsolatos intézkedések és programok megtervezésében és végrehajtásában, ugyanakkor hangsúlyozza az érintett személyek felelősségét a befogadó társadalomban való részvétel terén.
EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI KARTA
Az Alapvető Jogok Ügynökség (FRA) oldalán elérhető a magyar nyelvű útmutató a Charta alkalmazásáról a nemzeti szinten
történő jogalkotásban és döntéshozatalban.
ÍGY IS LEHET – A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSA HOLLANDIÁBAN
Az Európai Bizottság kb 1,5 milliárd eurós holland kompenzációs csomagot hagyott jóvá. A csomagból azok a regionális és
nemzeti közlekedési cégek kaphatnak közvetlen támogatást, melyek a koronavírus járvány következtében veszteségeket
szenvedtek el. A március 15-augusztus 31. közötti időszak veszteségeit kompenzálják.
LIFE PROGRAM – 2019-ES KIÍRÁS NYERTES PROJEKTJEI
Az Európai Bizottság közzétette a nyertes projektek rövid összefoglalóját. Több mint 120 projekt, 280 millió
eurós támogatással indulhat el a környezet és forráshatékonyság, a természet és biológiai sokféleség, az
éghajlatváltozás mérséklése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén.
2021 AZ EU-BAN
Az Európai Bizottság 2021-es munkaprogramjáról előző hírlevelünkben írtunk.
A 2021. január 1-én kezdődő portugál EU elnökség eredeti tervei között szerepelt az Európai Gazdasági és Monetáris Unió kiteljesítése, az EU-Egyesült
Királyság kapcsolatok, az EU kapcsolata Afrikával és Indiával, az éghajlatváltozás, a társadalmi egyenlőtlenség és a digitális demokrácia, a Digitális
Jogok Kartájának elfogadása. Ezek a tervek azonban a koronavírus járvány
előtt készültek, így Portugáliának át kell gondolnia prioritásait. Érdekes
elemzést olvashatunk az European Council on Foreign Relations oldalán:
https://ecfr.eu/publication/how_portuguese_leadership_can_guide_the_
eu_into_the_post-covid_era/
2021 a vasút európai éve lesz, egész éves programokkal, első körben
december 11-éig lehet programokat javasolni, részletek az alábbi linkeken:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/European-Year-of-Rail-2021.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_364

PÁLYÁZATOK, KONZULTÁCIÓK
RÉGIÓK BIZOTTSÁGA KÉRDŐÍV A PARTNERSÉG ELVÉNEK BETARTÁSÁRÓL A 2021-2027-ES IDŐSZAK EURÓPAI
STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK TERVEZÉSÉNÉL
Fontos lenne, hogy minél több önkormányzat kitöltse a kérdőívet, mert ezzel is jelezhető mennyire veszi komolyan a kormány a partnerség elvét, mennyire vonja be az önkormányzatokat a tervezésbe. A kérdőív kitöltése kb. 15 perc. Határidő:
2020. december 21.
INGRID-2 PROJEKT – KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK
A projekt célja, hogy hozzáférést biztosítson a szegénység, élet és munkakörülmények, társadalmi sebezhetőség területén
dolgozó kutatóknak különböző európai kutatási helyekhez. A kutatók ingyenes hozzáférést kapnak a projekt keretében
elérhető 16 kutatási helyhez. A 10. felhívásra 2021. január 3-ig lehet pályázni.
MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ – MÜNCHEN
Művészek, tudósok, kurátorok pályázhatnak München város „Artists in Residence” programjának keretében 2-3 hónapos
müncheni tartózkodásra és alkotásra (szállást és havi 1200 eurót biztosítanak). Részletek a címre kattintva.
KONZULTÁCIÓ – HOSSZÚTÁVÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK – AZ UNIÓS SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATA
Az európai hosszútávú befektetési alapok olyan uniós keret, amivel az ilyen alapok közlekedési, energia, szociális területet
célzó befektetéseit kívánta biztosítani a Bizottság. A 2015-ös indulás óta csak korlátozottan vette fel a piac ezt a lehetőséget, így a Bizottság áttekinti és ha szükséges módosítja majd a keretet, hogy a gazdaság helyreállításában, a fenntartható
és versenyképes gazdaságban nagyobb szerephez jussanak az ilyen alapok. A javaslatot 2020. január 19-ig lehet véleményezni.
KONZULTÁCIÓ – LEVEGŐ, VÍZ, TALAJ – ZÉRÓ SZENNYEZÉSI CÉLKITŰZÉS
2021. február 10-ig várja az Európai Bizottság a véleményeket egy zéró célkitűzésű levegő-, víz- és talajszennyezési uniós
stratégiára vonatkozó cselekvése tervhez. A Bizottság 2021-ben tervezi elfogadni a cselekvési tervet. Most minden érintett, köztük önkormányzatok is elmondhatják véleményüket. A kérdőív valamennyi uniós nyelven elérhető.
VÁROSI INNOVATÍV AKCIÓK (UIA) – TRANSZFER HÁLÓZAT
Az Urbact transzfer hálózatok mintájára négy hálózat kaphat támogatást a Városi Innovatív Akciók jó gyakorlatainak átvételére – a 17 már lezárult projekt jó gyakorlatai közül lehet választani. December 1-én nyílt meg a pályázat, a benyújtási
határidő 2021. február 1, az érdeklődő városoknak minél előbb fel kell venni a kapcsolatot azt átvenni tervezett jó gyakorlatot megvalósító várossal.
INNOVATION FUND PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS – KISEBB LÉPTÉKŰ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA
December elején jelent meg és 2021. március 10-ig lehet pályázni 2,5 és 7,5 millió euró közötti költségvetéssel, tiszta energiára vagy ipari megoldásra épülő projektekkel az Innovation Fund program pályázatára:

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK
ÖSSZEFOGÁS A TURISZTIKAI SZEKTOR HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT – ONLINE SZEMINÁRIUM
2020. DECEMBER 16.
EU ÉGHAJLATI MEGÁLLAPODÁS (CLIMATE PACT) – INDÍTÓ ESEMÉNY
2020. DECEMBER 16.
6. FORUM EUROPE KONFERENCIA A KÖZLEKEDÉS JÖVŐJÉRŐL (ONLINE, INGYENES)
2021. MÁRCIUS 2.

