
Köszöntő

Kedves Olvasó!
Áprilisi hírlevelünk az Európai Unió és a tagállami kormányok
prioritásainak megfelelően továbbra is hangsúlyosan a koronavírus
járvány elleni erőfeszítésekről szól. Április második felétől több EU-
s tagállamban megkezdődött a korlátozások fokozatos feloldása, ez
azonban korántsem jelenti a járvány végét. Az Unió nem csupán a
koronavírus elleni védekezésre biztosított forrásokat és hozott
célzott intézkedéseket, de újranyitotta a 2020 utáni 7 éves
költségvetés tervezését is, hogy azt minél inkább a vírus utáni
gazdasági újjáépítés szolgálatába állítsa. Mivel fokozatosan világossá
vált, hogy a gyors segítségnyújtáson túl alapjaiban kell újragondolni
az Unió költségvetését a gazdasági kilábalás támogatására, ezért az
új költségvetési javaslat bizottsági meghirdetését is elhalasztották
az eredeti április 29-i időpontról, hogy a szükséges rendszerszintű
változtatásokat megfelelő alapossággal kidolgozhassák. A
költségvetés átdolgozása lehetőséget jelent az európai városoknak
is, hogy szempontjaikat erősebben meg tudják jeleníteni az új 7 éves
pénzügyi keretben.
 

Jávor Benedek

HÍRLEVÉL
Budapest Főváros Brüsszeli Képviselete
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A V4 fővárosok kezdeményezése alapján még februárban közel 40 város fordult az európai intézmények
vezetőihez, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem és más közös EU-s célok megvalósításában a városok
jelentős szerepét hangsúlyozzák, és ennek figyelembevételét javasolják az uniós költségvetésben is.
Április végére közös munkával elkészült az a dokumentum is, amely szövegszerű javaslatokat tesz a 2020
utáni költségvetés összegeinek és szabályainak módosítására annak érdekében, hogy az minél inkább
támogassa a városok erőfeszítéseit a klímaváltozás elleni küzdelemben, a koronavírus járvány és
következményeinek kezelésében és más európai célok megvalósításában. A következő hetekben Budapest
Főváros Brüsszeli Képviselete a partnervárosokkal együtt azon fog dolgozni, hogy ezen elképzelésekből
minél többet sikerüljön átültetnünk az Európai Unió költségvetésébe a gyakorlatban is.
 
A koronavírus és az új költségvetés mellett ugyanakkor más, Budapestet és Magyarországot érintő
területeken is tovább folyt a munka. Lezárult az EU Duna-stratégia felülvizsgálata, más fővárosokkal
együtt készültünk az ősszel megrendezendő Régiók és Városok Európai Hetére, részt vettünk a
levegőminőség javításával, az Európai Szociális Alap jövőjével vagy a leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segítségnyújtási alappal kapcsolatos on-line szemináriumokon. Eurocities
partnereinkkel együtt megvitattuk a Horizon Europe program 2020 után várható kereteit, és a városok,
köztük Budapest lehetőségeit a „Klímasemleges és intelligens városok” alprogramban. Fontos fejlemény
volt a 2020-as LIFE pályázatok április eleji kiírása (erre külön is felhívjuk a figyelmet a hírlevélben), és
részvételünk a pályázattal kapcsolatos szemináriumon, tisztázandó Budapest lehetőségeit egy városi
biológiai sokféleséget növelő program benyújtására. A korlátozások dacára sűrű hónap áll tehát
mögöttünk. Bízunk abban, hogy az EU és a tagállamok sikeresen megküzdenek a koronavírus járvánnyal,
és fokozatosan visszatér az életünk a rendes kerékvágásba. Tudjuk azonban, hogy ez a rendes kerékvágás
már soha nem lesz olyan, mint a járvány előtt volt. Azon fogunk dolgozni, hogy Budapest érdekeit ebben
az új valóságban is minél hatékonyabban képviseljük az EU-ban.
 
 

Előző hírlevelünkben röviden említettük a csomagot, a részletek:
1./ SURE elnevezésű, 100 milliárd eurós szolidaritási eszköz létrehozása annak érdekében, hogy segítse a
munkavállalókat jövedelmük megtartásában és a vállalkozásokat fennmaradásukban
2./ az összes rendelkezésre álló strukturális alap átcsoportosítása a koronavírus elleni küzdelemre - a
források, valamint a régiók kategóriái és a szakpolitikai célkitűzések közötti átcsoportosítások lehetővé
tételével, a társfinanszírozási követelmények megszüntetésével, az adminisztráció egyszerűsítésével
3./ a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap továbbfejlesztése: bevezetik
az elektronikus utalványok használatát a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében, valamint lehetőség
lesz védőfelszerelés vásárlására a támogatást nyújtók számára, az uniós társfinanszírozás 100%-ra nő (85%
helyett)
4./ az idei uniós költségvetésből fennmaradó összes rendelkezésre álló forrást az európai egészségügyi
rendszerek szükségleteinek kielégítésére javasolják felhasználni, 3 milliárd euró a Szükséghelyzeti
Támogatási Eszközbe kerül átcsoportosításra; ezen belül 300 millió eurót a RescEU-ra különítenek el a
közös eszközkészlet támogatására.
Bővebb információ:
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_582
 
 

Covid-19 hírek
A második bizottsági csomag főbb elemei



Magyar vállalkozásokat és kutatókat támogató programok jóváhagyása
 
Az Európai Bizottság jóváhagyta a Magyarország által, a vállalkozások támogatására bejelentett programot.
A 350 milliárd forint összegű program keretében a strukturális alapok terhére a koronavírus-járvány által
érintett vállalkozások számára nyújtanak segítséget közvetlen támogatások, kölcsönök és tőkebefektetési
intézkedések formájában. 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_684
 
Az Európai Bizottság 31,5 milliárd HUF (hozzávetőleg 88 millió EUR) összegű magyar bértámogatási
programot hagyott jóvá a koronavírus-járvány által érintett valamennyi ágazatban tevékenykedő kutatók és
fejlesztők számára. Az intézkedés mérettől függetlenül minden vállalkozás számára elérhető, elsősorban az
intenzív kutatási és innovációs tevékenységet folytató vállalatokat célozza meg.
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_695
 
 
Közel 900 millió euró értékben hagyott jóvá a Bizottság három programot melyek a koronavírus-járvány
által érintett vállalatokat hivatottak támogatni. A három program keretében az állami támogatás közvetlen
támogatások, hitelgaranciák, valamint kedvezményes hitelkamatlábak formájában valósul meg. 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_761
 

Európai ütemterv a korlátozások fokozatos feloldására
 
Az Európai Bizottság április 15-én ütemtervet terjesztett elő a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló
intézkedések fokozatos megszüntetésére vonatkozóan. Az ütemtervben konkrét ajánlásokat fogalmaznak
meg a tagállamoknak arra vonatkozóan, mit mérlegeljenek a járvány megfékezésére irányuló intézkedések
megszüntetésének tervezésekor.
 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures
_hu.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_652

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) által kiadott iránymutatás
elérhető:
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-
_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
 

Uniós iránymutatás a munkahelyre való biztonságos visszatéréshez



A Régiók Bizottsága ECON szakbizottsága rendszeres gazdasági bulletint ad ki, melyben összefoglalják a
koronavírus járvány gazdasági, társadalmi hatásairól szóló kutatási és egyéb információkat. Az alábbi linken
találhatók az eddig megjelent számok:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ECON-responses-at-local-level-Covid-19-crisis-03.aspx
A RéB többi szakbizottsága is készít hasonló bulletint. A www.cor.europa.eu oldalon ezek is megtalálhatók.
 

Régiók Bizottsága –ECON szakbizottság  - gazdasági bulletin

Az április 20-i  állapotot bemutató anyag a következő linken érhető el:
https://cicero-group.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-exit-strategies-April-2020.pdf
 
 

A Cicero Group összefoglalója a korlátozó intézkedések feloldására és a
gazdaság támogatására vonatkozó stratégiákról 

Az Európai Bizottság iránymutatást adott ki a koronavírus tesztelési módszertanára vonatkozóan. Az anyag
elérhető:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_659
 
 

Tesztelési iránymutatás

Az Európai Bizottság az EU valamennyi hivatalos nyelvén tájékoztat az intézkedéseiről. A magyar nyelvű
oldal itt található:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hu
 

Az Európai Bizottság hivatalos oldala a koronavírus-járvány elleni
válaszintézkedésekről



A felülvizsgálat célja az volt, hogy összhangba hozza a cselekvési tervet az új uniós prioritásokkal (Zöld
Megállapodás, fenntartható fejlődés, digitalizáció, migráció, demográfiai  változások). Ezen túl, a KKV-k és
a turisztikai szektor támogatását szolgáló új intézkedések kimondottan jól jönnek majd a koronavírus-
válságból való kilábaláshoz. Az új cselekvési terv elérhető:
 
https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2020/04/EUSDR-ACTION-PLAN-SWD202059-final.pdf
 
 

EU Duna Stratégia – felülvizsgált cselekvési terv

A Regionális és Városi Ügyek Főigazgatósága április közepén megjelent Panorama magazinjának tagállami
fejezetében Magyarország a főszereplő:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/14-04-2020-panorama-72-
hungary-looks-to-a-brighter-future
 
 

DG Regio – Panorama magazin április

EU hírek

Az Európai Beruházási Alap (EBA) és az Európai Bizottság egy új kísérleti garanciakeretet hoz létre annak
érdekében, hogy a készségekbe és az oktatásba beruházni kívánó magánszemélyek és szervezetek több
finanszírozáshoz juthassanak. Az 50  millió  euró értékű kísérleti program a hallgatók, a tanulók, az
alkalmazottaik továbbképzésébe beruházó vállalkozások, valamint az oktatást és képzést biztosító
szervezetek finanszírozásához nyújt majd támogatást.
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_694
 
 

Új uniós kísérleti projekt a készségek és az oktatás fejlesztésére



Az Európai Beruházási Bank jelentése üzleti szempontból vizsgálja, hogyan áll a digitalizáció az Európai
Unióban és az Egyesült Államokban. A céges szintű vizsgálat azt mutatja, hogy az uniós cégek a legtöbb
szektorban le vannak maradva az amerikai cégekhez képest. Csak négy uniós tagállam indexe magasabb,
mint az Amerikai Egyesült Államoké és az is kiderül a jelentésből, hogy a cégméret, a szabályozási
környezet fontos tényezők a digitalizáció kiterjesztésében.
 
A jelentés elérhető:
https://www.eib.org/en/publications/who-is-prepared-for-the-new-digital-age
 

EIB - digitalizációs mutató

Az ISA2 program célja, hogy digitális megoldásokkal segítse a különböző kormányzati szinteket abban, hogy
az általuk biztosított szolgáltatásokat integráltan, magas minőségben nyújthassák.  A most elkészült
tanulmány is ehhez kíván hozzájárulni:
 
https://ec.europa.eu/isa2/news/report-recommendations-organising-and-governing-integrated-
public-services_en
 
A programról bővebb információ:
 
https://ec.europa.eu/isa2/home_en
 
 

Integrált közszolgáltatások



A Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament azon dolgozik, hogy 2020 júliusra megállapodást érjenek el
az ESZA+ rendelet vonatkozásában és 2020 decemberéig lezárják a tárgyalásokat a következő többéves
pénzügyi keretről (MFF). Ha ez nem lehetséges, egy tartalék tervet készítenek 2021 vonatkozásában. 
Az Irányító Hatóságok megkezdték az operatív programok tervezését, 2020 tavaszán kell megnyitniuk
konzultációra az érintett szereplőkkel, köztük önkormányzatokkal is. 2020 végére kell, hogy elkészüljön
az OP tervezet. 
Partnerség elve: az Európai Bizottság 2019 novemberében levelet küldött a tagállamoknak, felhívták a
figyelmet a partnerség elvére a kohéziós politikában.

Marianne Doyen, a  DG EMPL munkatársa bemutatta, hogyan áll az ESZA+ program előkészítése uniós
szinten és a tagállamokban:   
 

A szemináriumon résztvevő városok arra hívták fel a Bizottság figyelmét, hogy nem látnak különbséget a
partnerség elvének alkalmazásában az előző programozási időszakhoz képest, továbbra is nagyon eltérő,
hogyan, mennyire vonják be a városokat a tervezésbe, végrehajtásba. Az Eurocities arra hívta fel a városok
figyelmét, hogy ha egy tagállamban több város is szembesül azzal, a helyi igények nem megfelelően
jelennek meg a tervezésben, programokban, illetve, ha úgy látják, a partnerség elvét nem alkalmazzák,
fogjanak össze, írjanak közös levelet az illetékes minisztériumnak, Irányító Hatóságnak. Az Eurocities
felmérést készít arról, mennyire valósul meg a partnerség elve a programozásban (a felmérés eredményét
megküldik a Bizottságnak), ha bármelyik kerület vagy város szeretne ehhez hozzájárulni, küldje meg
véleményét a bruoffice@budapest.eu címre.
A szemináriumról készült felvétel elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=65rHrd-W_XU
 
 

Eurocities - online szeminárium az ESZA+ programról

Az Eurocities webináriuma városi jó példákat mutatott be a levegőminőség javítására és bemutatták a Joint
Research Centre (Közös Kutató Központ) Városi atlasz 2.5 kutatását és kiadványát:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/urban-pm25-
atlas-air-quality-european-cities
 
valamint a SHERPA levegőminőségi integrált eszközt:
https://aqm.jrc.ec.europa.eu/sherpa.aspx
 

A levegőminőség javítása a városokban

Képviseleti tevékenység



Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer és a NER300 program el nem költött forrásai által finanszírozott
innovációs alap a világ egyik legnagyobb, innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákkal
megvalósított demonstrációs projekteket támogató programja lesz 2020-2030 között.  Az első pályázati
kiírás júliusban várható, októberi benyújtási határidővel. 2021-től évente lesz új kiírás. A pályázat két
szakaszos, a fő kritériumok az egyes szakaszokban: az innováció, a kibocsátás csökkentés és a projekt
előkészítettségének mértéke. A második szakaszban a költséghatékonyságot is vizsgálják. Az EIB projekt
előkészítési támogatást nyújt a kiválasztott projekteknek. 
Az alapról bővebb információ az alábbi linken érhető el, itt megtalálhatók a korábbi szemináriumok
előadásai is:
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-0
 

EU ETS Innovációs Alap – on-line szeminárium

Harmincöt európai város mintegy ötven szakembere vitatta meg, milyen intézkedésekkel igyekeznek a
városok megküzdeni a járvánnyal a szociális ellátások területén. Az angol nyelvű összefoglaló és a felvétel
elérhető:
 
https://bit.ly/2W9LVmU
 
https://bit.ly/2yV6ewo
 

Eurocities városi párbeszédek – szociális ellátások a koronavírus járvány idején

Budapest a Fővárosok és Főváros Régiók Hálózat több tagjával (Prága, Berlin, Pozsony Régió, Brüsszel
Főváros Régió, Nagy-London, Helsinki-Uusimaa Régió, Madrid Tartomány, Riga, Stockholm Régió, Tallinn,
Bécs és Zágráb) közösen nyújtott be javaslatot workshop szervezésére. A partnerség a „zöld átmenet” téma
keretében azt kívánja bemutatni, mit tesznek ezek a fővárosok és főváros régiók, hogy egészséges, éghajlat-
barát környezet teremtsenek lakóiknak, hogyan finanszírozzák erre irányuló beruházásaikat. Budapest a
szervezésen túl előadással is hozzájárul a workshophoz.  Május elején-közepén várható döntés arról, melyik
javaslatokat fogadják el.
https://europa.eu/regions-and-cities/
 

Régiók és Városok Európai Hete



Az alap olyan intézkedéseket támogat, melyek révén az uniós tagállamok  élelmet és/vagy más alapvető
fogyasztási cikkeket biztosítanak a leginkább rászoruló társadalmi csoportok számára (alacsony jövedelmű
csoportok, hajléktalanok, bevándorlók stb.). A támogatásnyújtás a tagállamok által a 2014–2020-as
időszakra kidolgozott és a  Bizottság  által jóváhagyott nemzeti programok alapján megy végbe. A magyar
operatív program keretében élelmiszert és alapvető cikkeket kapnak a kedvezményezett csoportok. Az
Európai Bizottság 2. Covid-19 csomagja az alap tekintetében is kiegészítést hozott: elektronikus utalványok
használata és védőfelszerelés beszerzése is lehetővé válik és a felmerült költségek február 1-től
elszámolhatók, az uniós társfinanszírozás 100%. A következő programozási időszakban az alap beépítésre
kerül az ESZA+ programba, a Bizottság javaslata szerint az ESZA+ allokáció 2%-át kellene a tagállamoknak a
rászorulók támogatására fordítani, az Európai Parlament 3%-ot javasol. Az Irányító Hatóság dönt arról,
hogy milyen szervezeteken keresztül szervezi meg a program végrehajtását. Civil szervezetek, egyéb
partnerek mellett a helyi önkormányzatok is lehetnek ezek a partnerek. Már folyik a 2021-27-es
programozás, a partnerség elve alapján az önkormányzatokat is be kell vonni a tervezésbe, ezért célszerű
felvenni a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, Irányító Hatósággal. A városok egyeztethetnek arról,
milyen prioritásokat, intézkedéseket látnának szükségesnek (akár a hajléktalan ellátás, akár egyéb
területen) és közösen léphetnének fel a minisztérium, az IH felé. A Partnerségi Megállapodás és a
programok benyújtása 2020 3. és 4. negyedévében történik, vagyis még időben vagyunk az egyeztetéshez.
A szeminárium meghallgatható:  https://youtu.be/gEdgGz2Vpr8
Az alapról bővebb információ:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
 
 

Eurocities on-line szeminárium – FEAD – a leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segítségnyújtási alap

A 2021-27-es programozási időszak Horizont Európa programja öt területen ún „K+I küldetéseket” is
felvázol. Ezek egyike a klímasemleges és intelligens városok küldetés. A küldetés tudományágakon átívelő
cselekvések összességét (portfóliója) jelenti, amelyek meghatározott időkereten belül olyan mérhető
célkitűzést igyekeznek teljesíteni, amely hatással van a társadalomra és a politikai döntéshozatalra,
valamint releváns az európai lakosság jelentős része és az európai polgárok széles köre számára. A
küldetések tartalmát szakértői panelek állítják össze, a klímasemleges és intelligens városok szakértői
panelje (melynek tagja az Eurocities főtitkára)  azt a javaslatot tette, hogy az Európai Bizottság (a
rendelkezésre álló uniós keretekből, alapokból) 100 európai várost támogasson, hogy 2030-ra részben vagy
egészben klímasemlegessé váljon és ezzel mutassa az utat a többi város részére is. A lakosság bevonása és
részvétele fontos eleme lesz az átalakulásnak. A kiválasztott városok egy éghajlati városi szerződés
keretében dolgoznak majd. A szakértői panel városok bevonásával dolgozik a további részleteken és ennek
az on-line megbeszélésnek az volt a célja, hogy ismertesse a városokkal, hogyan áll az előkészítés, illetve
bevonja a városokat a feltételrendszer kialakításába. 
A szakértői panel anyaga elérhető:
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Mission_Board_concept_paper_100_Climate-
Neutral_Cities_by_2030_by_and_for_the_citizens.pdf
 

Horizont Európa küldetések – klímasemleges és intelligens városok



Az Európai Bizottság Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynöksége (EASME) szervezésében idén
is megrendezésre került a LIFE információs nap, amit az eredetileg meghirdetett időpontban, de on-line
módon tartottak meg 2020. április 30-án. Az esemény érdekessége volt, hogy a hasznos előadások mellett,
működött a piactér (marketplace) is, illetve mód volt egyedi „találkozók” szervezésére szakértőkkel, piaci
szereplőkkel és potenciális projektpartnerekkel.
A megnyitót Angelo Salsi, a LIFE and Eco-Fejlesztési osztályának vezetője tartotta, a pályázatok beadásának
folyamatát Maja Mikosinska, a Természet és Biodiverzitás részlegvezetője ismertette. Izgalmas része volt az
információs napnak Fabio Leone, a Környezet és Erőforrás Hatékonyság részlegének vezetője előadása, aki
olyan „tippeket és trükköket” osztott meg, amelyek segíthetnek a sikeres pályázásban, valamint felhívta a
figyelmet a legtipikusabb hibákra, amelyet a pályázók leggyakrabban elkövetnek. A kérdések előtt Anne
Vermaelen, az EASME pénzügyi részlegének vezetője magyarázta el érthetően a pályázatok pénzügyi
megalapozásának, költségvetés készítésének kritériumait.  Valamennyi határidőt egy hónappal
meghosszabbítottak, így a „hagyományos” környezetvédelmi és természetvédelmi projektkoncepciók
beadásának határideje 2020. július 14., az éghajlatváltozással összefüggő teljes pályázatok beadásának
határideje pedig 2020 októberre változott. A járvány miatt egyéb változásokat is bevezettek, ezért
mindenképpen célszerű ellátogatni az alábbi oldalra és átolvasni az információs napon ismertetetteket.
 
Valamennyi elhangzott előadás elérhető itt: 
https://prod5.assets-cdn.io/event/4688/assets/8411750807-4186b9cdfc.pdf
 
A pályázati kiírás itt található:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
 
 

LIFE Program pályázati információs nap

 
 

 



A szociális gazdaság küldetések célja, hogy a régiók közötti együttműködés és tapasztalatcsere által
felgyorsítsa a szociális gazdaság fejlődését. Egy pályázó maximum 100.000 euró támogatást kaphat (az
uniós társfinanszírozás 90%). A kiírás kerete 1.900.000 euró. Minimum három tagállam vagy partnerország
három hatósága (pl: regionális vagy helyi önkormányzat) nyújthat be pályázatot.
Benyújtási határidő: 2020. június 9.
 
A prioritások és a részletek elérhetők az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-sem-2020-4-01-social-economy-missions
 

COSME Program – szociális gazdaság küldetések

Április 2-án jelent meg a kiírás, júliusi és októberi határidőkkel. Részletek fent, az információs napról szóló
összefoglalóban.
 
További információ:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
 

LIFE Program pályázati kiírás

Május 25-én jelenik meg a H2020 program alatt a városoknak fenntartható energia stratégiájuk és
beruházásaik előkészítéséhez támogatást nyújtó eszköz első pályázati felhívása. A városok 60 ezer euró
értékben kaphatnak támogatást energia- és éghajlati cselekvési terveik elkészítéséhez és megvalósításához.
A tagállamokban nemzeti szakértők segítik a pályázókat, a lista hamarosan elérhető lesz az eszköz oldalán.
Benyújtási határidő: 2020. október 2. 
 
További információ:
https://www.eucityfacility.eu/home.html
 

European City Facility (EUCF) – fenntartható energia átmenet

A Cities4Forests  fotópályázatot hirdetett és vállalja, hogy az első kétezer feltöltött kép után egy-egy,
összesen kétezer fát ültet el Indonéziában. Június 15-éig lehet feltölteni a családdal, barátokkal, kollégákkal
erdőkben, fákkal készített képeket. A feltételekről és a díjakról az alábbi linken található információ:
https://cities4forests.com/forest-challenge/
 

Fotópályázat

Pályázatok, konzultációk



      a Szociális Jogok Európai Pillére, az Európai Zöld Megállapodás és egyéb fontos uniós dokumentumok   
szerinti fő foglalkoztatási, szociális és gazdasági kihívások
      a munkaerőpiac modernizálása, a KKV-k, mint munkaadók
      fenntarthatóság, beleértve annak környezeti és nemzetközi dimenzióját
      az Unión belüli munkaerő mobilitás, munkahelyi egészség és biztonság, a fiatalok munkaerő-piaci
helyzete stb.

A munkáltatói és munkavállalói oldal párbeszédét értik társadalmi párbeszéd alatt és olyan projekteket
várnak, melyek többek között az európai társadalmi párbeszéd bizottságok munkaprogramjainak
végrehajtását segítik elő. Az alábbi témáknak különösen örülnének: 

Uniós társfinanszírozási arány 90%. Egy projekt 150-650 ezer euró támogatást kaphat. Önkormányzatok
partnerként vehetnek részt. A teljes keret: EUR 9 684 242
Benyújtási határidő: 2020. május 25.
 
További információ:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=581&furtherCalls=yes
 

EaSI VP2020/001 – a társadalmi párbeszéd támogatása

A pályázati kiírás célja, hogy a fogyatékkal élők jogainak védelmét, erősítését elősegítő tevékenységeket
támogasson, például innovatív jó gyakorlatok cseréjét, és ezzel is támogassa társadalmi befogadásukat,
aktív részvételüket. Az uniós társfinanszírozás 80%, egy projekt 250-500 ezer euró támogatást kaphat, a
teljes keret 1.320.000 euró
Benyújtási határidő: 2020. június 1. 
 
További információ:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=596&furtherCalls=yes
 
 

REC Program- VP2019/016 – a fogyatékkal élők jogainak védelme és támogatása

Rafał Trzaskowski, Varsó főpolgármestere készíti a Régiók Bizottsága véleményét az EU éghajlati
paktumáról. Május 31-ig lehet kitölteni a kérdőívet:  CoRkérdőív
Minden egyéb véleményt és javaslatot is szívesen látnak május 15-ig az enve@cor.europa.eu címre.
Az éghajlati paktum elérhető:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a49f350e-5dcc-11ea-b735-
01aa75ed71a1/language-hu
 

Régiók Bizottsága konzultáció az EU éghajlati paktumról



Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
    2020. május 12. 14.00-15.30 
    https://ec.europa.eu/easme/en/adapting-climate-change?pk_campaign=LIFE-nl-apr20
    Az EU éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiája és a Life pályázat a fő téma.
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A szellemi tulajdon kezelése H2020 projektekben
2020. május 20.
http://www.iprhelpdesk.eu/event/webinar-impact-and-innovation-horizon-2020-guide-proposers
 

 

A járványhelyzet miatt a május-júniusra tervezett uniós konferenciákat elhalasztották vagy törölték. Az
Európai Zöld Hétre (Green Week) nem kerül sor júniusban, arról még nincs döntés, hogy elhalasztják vagy
elmarad az esemény.   A Fenntartható Energia Hét (EUSEW) vonatkozásában is ugyanez a helyzet. Akinek
belefér az idejébe, az alábbi on-line szemináriumokhoz csatlakozhat:

JPI Urban Europe által szervezett on-line szemináriumok
2020. június 5. 13.00-14.00 . - Az ellenállóképesség-megalapozottság dilemmája - itt az idő megnézni,
mi van az okos városon túl?
2020. június 24. 13.00-14.00 - Közterületek újragondolása
 
https://jpi-urbaneurope.eu/urban-lunch-talks-a-webinar-series/?
utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=e633f3beb7-
mailchimp_ult12&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-e633f3beb7-75418857
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