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Kedves Olvasó!
 
Budapest világváros! Szépsége, építészeti értékei, regionális
jelentősége, gazdasági ereje, sokszínű kultúrája, nyitott, pezsgő
társadalma regionális és európai szinten is viszonyítási ponttá
teszik. A főváros új vezetésének meggyőződése, hogy az ennek
megfelelő nemzetközi jelenlétet is biztosítani kell. Az elmúlt
években a városdiplomácia világszerte a nemzetközi kapcsolatok
egyik legdinamikusabban fejlődő területe volt. Budapest sajnálatos
módon kimaradt ebből a folyamatból, nemzetközi kapcsolatai
inkább leépültek, mintsem fejlődtek volna. A főváros októberben
megválasztott új vezetése elkötelezte magát, hogy Budapestet a
nemzetközi együttműködések motorjává tegye, és aktív szerepet
játsszon a regionális és európai partnerekkel folytatott közös
munkában. Különösen fontos a főváros brüsszeli jelenlétének
megerősítése: az Európai Unió és intézményei meghatározó
szerepet játszanak a főváros életében. Az EU-s források elosztása, 

Jávor Benedek



az önkormányzatokat is közvetlenül érintő uniós jogalkotás, a közös Európa jövőjének kialakítása mind itt
történik. Elengedhetetlen, hogy Budapest hangja határozottan megjelenjen ezen a színtéren, az uniós
döntéshozatallal, lehetőségekkel kapcsolatos információk pedig eljussanak a fővárosi önkormányzaton túl a
kerületekhez és a vidéki településekre is. Karácsony Gergely főpolgármester úr ennek a célkitűzésnek a
keretében döntött Budapest brüsszeli képviseletének megerősítése mellett, és azzal a feladattal bízott
meg, hogy tegyük hatékonyabbá a főváros érdekeinek érvényesítését az Európai Unió fővárosában, és
javítsuk a kommunikációt az EU-s intézmények és az önkormányzatok között. A munka egyik elemeként
mostantól Budapest Főváros Brüsszeli Képviselete havi hírlevelet bocsát útjára, amelyben az uniós
folyamatok, együttműködési illetve pályázati lehetőségek, vagy csupán a munkánk iránt érdeklődő
önkormányzatok, szervezetek vagy egyszerű állampolgárok számára nyújtunk tájékoztatást. Bízunk abban,
hogy ennek révén is közelebb tudjuk hozni az Európai Uniót az emberekhez, és egyben hasznos
információkat tudunk kínálni ahhoz, hogy helyi szinten is minél többet tudjunk profitálni az uniós
tagságunkból fakadó lehetőségekből. Kérem fogadják szeretettel a hírlevelünk első számát, és
visszajelzéseikkel, javaslataikkal segítsenek, hogy az minél hasznosabb legyen, minél eredményesebben
segítse az önkormányzatok, helyi közösségek munkáját.

Zöld Európa
Kohézió és Együttműködés
Polgárok felhatalmazása

A régiók és városok képviselői 18. alkalommal gyűlnek össze 2020. október 12-15. között  Brüsszelben, hogy
bemutassák, hogyan járulnak hozzá az uniós célkitűzések megvalósításához, hogyan használják fel  a
kohéziós politika keretében elnyert támogatásokat. Január 30-án a Régiók Bizottságában tartott tájékoztató
eseménnyel elindult a felkészülés és Budapest, ahogy az elmúlt 16 évben, úgy 2020-ban is több uniós
fővárossal összefogva tervezi és szervezi a részvételét a rendezvénysorozaton. Az idei program három
témára összpontosít:

 
Partnernek jelentkezni 2020 március 27-ig lehet:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Partner-up-for-the-European-Week-of-Regions-and-Cities-
2020.aspx
 

Régiók és városok európai hete 2020

EU hírek

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Partner-up-for-the-European-Week-of-Regions-and-Cities-2020.aspx


 interoperábilis határokon átnyúló digitális platformok kiépítése
 digitális átmenet felgyorsítása
 költséghatékony és polgárközpontú szolgáltatások kifejlesztése
 innováció ösztönzése
 európai digitális függetlenség elérése, technológiai szuverenitás az EU-ban

A nyilatkozatot az Eurocities, a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság (DG Connect) közösen dolgozta
ki. A nyilatkozat tartalma elég általános, de 2020 első negyedévében megalakul egy, a többszintű
kormányzás elvén működő irányítóbizottság, hogy a nyilatkozatban említett kötelezettségvállalások terén
minél előbb haladást érjenek el. 
A nyilatkozat célja:
 

 
 
A kezdeményezés nagyon ambiciózus, 80000 aláírás összegyűjtése a cél, de már 10000 aláírással komoly
támogatókat lehetne megnyerni a további lépések kivitelezéséhez. Politikai szintű aláírás szükséges
(polgármesterek, regionális miniszterek). A nyilatkozatot hitelesített elektronikus aláírással lehet
támogatni.
 
A nyilatkozat magyar nyelven olvasható itt:
https://living-in.eu/
 

„Összefogás az EU városainak és községeinek fenntartható
digitális átalakulásáért” nyilatkozat

Az Európai Bizottság január 29-én elfogadta 2020. évi munkaprogramját, melyben meghatározza, hogy
2020-ban milyen intézkedéseket kell meghozni annak érdekében, hogy von der Leyen elnök politikai
iránymutatása nyomán az európai polgárok, a vállalkozások és a társadalom kézzelfogható előnyöket
érzékeljenek. A jelenlegi Bizottság ezen első munkaprogramjának legfőbb célkitűzése az, hogy élni tudjunk
az egyidejűleg zajló ökológiai és digitális átállás teremtette lehetőségekkel.
 
A munkaprogram itt érhető el:
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_
 

Az Európai Bizottság 2020. évi munkaprogramja

https://living-in.eu/
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_


Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy 2050-re a világ első klímasemleges területévé váljon. Ehhez
jelentős beruházásra van szükség mind az EU, mind a nemzeti közszféra, valamint a magánszféra részéről. 
Az európai zöld megállapodás beruházási terve – a Fenntartható Európa beruházási terv –
közberuházásokat fog mozgósítani, és az uniós pénzügyi eszközök, nevezetesen a legalább 1 billió (1000
milliárd) eurónyi beruházást eredményező InvestEU révén további magánforrások felszabadítását
eredményezi.
A méltányos átállási mechanizmus fontos eszköz annak biztosítására, hogy a klímasemleges gazdaságra való
átállás tisztességes módon menjen végbe, és senki ne maradjon ki. Bár minden régiónak szüksége lesz
finanszírozásra, és az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó beruházási terv ezt biztosítja, a
mechanizmus célzott támogatást nyújt ahhoz, hogy 2021 és 2027 között a leginkább érintett régiókban
legalább 100 milliárd eurót mozgósítsanak az átállás társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése érdekében.
 
 
További információ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
 

Fenntartható Európa beruházási terv és a méltányos átállási mechanizmus

Az Erasmus+ programról szóló 2018. évi éves jelentés szerint az elmúlt három évtizedben több mint 10
millióan vettek részt a program által finanszírozott projektekben. 2018-ban az Erasmus+ program több mint
23500 projektet finanszírozott. Támogatásban részesültek felsőoktatási hallgatók, tanárok, iskolai
dolgozók, szakoktatásban és -képzésben résztvevő tanulók, de a program 199 sportprojektet is
finanszírozott.
A Bizottság 2018 májusában előterjesztette az új, ambiciózus Erasmus programról szóló javaslatát: a 2021 és
2027 közötti időszakra vonatkozó következő hosszú távú uniós költségvetésben meg kívánja kétszerezni a
program költségvetését, amely így 30  milliárd euróra emelkedne. A cél az, hogy a program még
inkluzívabbá, nemzetközibbé és a legkülönbözőbb háttérrel rendelkező személyek számára is
hozzáférhetővé váljon.
 
További információ:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_18_3948
 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_hu
 

Erasmus+ Program - 2018. évi jelentés

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_18_3948


A Fővárosok és Fővárosi Régiók Hálózat (CCRN) januári találkozóján többek között az Európai Zöld
Megállapodás és a 2020 utáni uniós költségvetés városokra gyakorolt hatásait, a közlekedési
dekarbonizáció jelentette feladatokat és az ezekhez rendelkezésre álló uniós források kérdését vitattuk
meg Prága, Berlin, Riga, Tallin, Helsinki, a madridi, a pozsonyi és Ile-de-France régió képviselőivel.
Egyetértettünk abban, hogy a nagyvárosoknak gyors, egyszerű, közvetlenül elérhető forrásokra van
szükségük, hogy teljesíteni tudják a közös európai klímacélok által rájuk rótt feladatokat. Az EU-s
költségvetési vita előrehaladtával is folytatjuk a kiváló együttműködést, és érdekeink közös képviseletét a
döntéshozatalban! A városok kulcsszereplők a klímaváltozás, a levegő- és vízszennyezés elleni
küzdelemben, a körforgásos gazdaságra való átállás során éppúgy, mint a szociális Európa megteremtésé
során! Szerepüknek, feladataiknak megfelelő forrásokra van szükségük az EU-tól is!A Zöld Megállapodás és
a Méltányos Átállási Alap működéséről, lehetőségeiről tartott tájékoztatót a régiók és városok képviselőinek
az Európai Bizottság. Tisztáztuk, hogy bizonyos projektekre, például az elővárosi közösségi közlekedési
kapcsolatok javítására Budapest is pályázhat forrásokra a Pest megyei régióval közösen a Méltányos Átállási
Mechanizmus keretében, annak ellenére, hogy az elsősorban a fosszilis forrásoktól erősen függő régiókat
célozza. Ehhez azonban a két régió és a kormányzat együttműködésére is szükség van.
 
A Méltányos Átállást Támogató Alapról szóló bizottsági javaslatról bővebben:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2020-22_hu
 
 

Fővárosok és Fővárosi Régiók Hálózata

Képviseleti tevékenység

A Zöld Megállapodás és a Méltányos Átállási Alap működéséről, lehetőségeiről tartott tájékoztatót a régiók
és városok képviselőinek az Európai Bizottság. Tisztáztuk, hogy bizonyos projektekre, például az elővárosi
közösségi közlekedési kapcsolatok javítására Budapest is pályázhat forrásokra a Pest megyei régióval
közösen a Méltányos Átállási Mechanizmus keretében, annak ellenére, hogy az elsősorban a fosszilis
forrásoktól erősen függő régiókat célozza. Ehhez azonban a két régió és a kormányzat együttműködésére is
szükség van.
 
A Méltányos Átállást Támogató Alapról szóló bizottsági javaslatról bővebben:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2020-22_hu
 

Méltányos Átállási Alap

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2020-22_hu
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2020-22_hu


A városi biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségeiről folytattunk egyeztetést a Régiók Bizottságában,
hogyan integráljuk a biodiverzitás-védelmet az EU-s jogalkotásba, és milyen pénzügyi források állnak
rendelkezésre a települési természetvédelmi programok finanszírozására. Jávor Benedek elmondta, hogy a
mostani keretek nem alkalmasak a települési biodiverzitásvédelem támogatására, mert a LIFE+ forrásokat
alapvetően nagyobb léptékű, tájszintű természetvédelmi projektekre tervezték, és nincsenek hozzáigazítva
a városok sajátos biodiverzitásvédelmi feladataihoz, a kohéziós és strukturális pénzeken belül pedig szinte
semmi nem áll rendelkezésre ilyen célra, még a környezeti operatív programokban sem. Mindkettőn
változtatni kell: a LIFE+-t könnyebben elérhetővé kell tenni a városokban jellemző természetvédelmi
projektek számára, a 2020 utáni költségvetésben pedig a Zöld Megállapodás prioritásaival összhangban oda
kell figyelni, hogy a tagállamok környezeti operatív programjai a biodiverzitás megőrzését szolgáló
programokat is tartalmazzanak.
 

Konferencia a biológiai sokféleség megőrzéséről

Lille Métropole, Grand Lyon és Grenoble Alpes Métropole brüsszeli képviselete  bemutatta 2020-as terveit
és prioritásait. Számos olyan terület akad, ami Budapest számára is érdekes, például az éghajlatváltozás, a
környezetvédelem, a levegőminőség, a digitális átállás. Grenoble  városi fák és erdős területek témában
tervezett LIFE projektötlete szintén érdekes lehet.
 

Együttműködési lehetőségek francia nagyvárosi régiókkal



Az Európai vállalkozói régió (EVR) címet a Régiók Európai Bizottsága minden évben legfeljebb három olyan
városnak vagy régiónak ítéli oda, amelyek kiemelkedő, jövőorientált stratégiákkal támogatják a kkv-kat, az
induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat. Az európai vállalkozói régióvá válás elismerést és
ismertséget biztosít a helyi vagy regionális vállalkozási stratégiáknak, és megkönnyíti a potenciális
partnerek hálózatával való kapcsolatfelvételt. A 2020. évi EVR-díjat a következő régiók nyerték el:
Gdańsk/Pomeránia régió (Lengyelország), Göteborg régió (Svédország) és Navarra régió (Spanyolország).
A 2021. évi EVR-címet a zöld és fenntartható jövőt szolgáló vállalkozások támogatásának szentelik; az uniós
régiók és városok 2020. március 31-ig pályázhatnak rá.
 
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?
utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
 
 
 
 

Európai vállalkozói régió díj 2021

Sportszervezetek, szövetségek, civil szervezetek, önkormányzatok is pályázhatnak az Erasmus+ program
sport alprogramjának utolsó pályázati kiírására, melynek keretében 57,5 millió euróval támogatják  az
együttműködési projekteket és a nem profit-orientált európai sporteseményeket. A január 30-ai brüsszeli
pályázati információs napon a Képviselet is részt vett és reméljük, sok magyar pályázat lesz a nyertesek
között. A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 2. 17 óra 
 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-p…/funding/sports_2020_en
 

Erasmus+ Program - sport alprogram

Pályázatok

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-p%E2%80%A6/funding/sports_2020_en
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-p%E2%80%A6/funding/sports_2020_en


Polgármesterek Szövetsége ceremónia és az Európai Klíma Paktum bejelentése
Brüsszel 2020. március 4.
https://www.polgarmesterekszovetsege.eu/news-events-hu/events-hu/upcoming-events-hu/2278-
european-covenant-of-mayors-ceremony.html

 

Várható események

EU Zöld Hét 2020
Brüsszel 2020. június 1-5.
Szervező: Európai Bizottság
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2020_en

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

 

Regionális képviseletek éves találkozója Elisa Ferreira-val, a kohéziós és reformbiztossal
Európai Bizottság, Brüsszel 2020. február 18. 
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Karácsony Gergely főpolgármester Brüsszelben:
V4-es főpolgármesterek találkozója, sajtótájékoztató
Európai Parlement, Brüsszel 2020. február 12. 
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