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KEDVES OLVASÓ!
E havi hírlevelünket egy nagyszerű hírrel indíthatjuk. Budapest – közel
400 pályázó közül – bekerült az Európai Bizottság speciális programjába,
amelynek keretében 100 európai város tesz vállalást, hogy az Unióval
együttműködve 2030-ig klímasemlegessé válik vagy jelentős lépéseket
tesz ebbe az irányba. A Főváros Brüsszeli Képviselete a kezdetektől
szorosan nyomon követte a program kialakítását, részt is vett annak
megtervezésében, bekapcsolódott Budapest pályázatának elkészítésébe
és konzultált az uniós intézményekkel, hogy a Főváros minél jobb
minőségű pályázattal szállhasson versenybe. Ezért aztán külön öröm
számunkra, hogy a Főváros sikerrel járt, és részesei lehetünk az EU
Horizon Europe programjának keretén belül megvalósuló
mintaprogramnak. A következőkben – a Bizottsággal együttműködve –
egy részletes, a finanszírozásra is kiterjedő terv elkészítése a feladat,
hogy láthassuk, lehetséges-e, és hogyan a kijelölt mintaterületen a
klímasemlegesség elérése 2030-ig. Ha sikerül megvalósítható útitervet
kialakítani, alá lehet írni a Megállapodást az Európai Bizottsággal, és belevághatunk a Főváros egyik legátfogóbb és
legnagyszabásúbb projektjébe. Amihez természetesen uniós forrásokra is szükség lesz, többek között ezek Budapest számára
való elérhetőségéről is tárgyalt Karácsony Gergely főpolgármester áprilisi látogatásakor Brüsszelben az EB képviselőivel. De
emellett felszólalt a belga kormánykoalíció tagja, a flamand Groen (Zöld) párt rendezvényén, egyeztetett Petra de Sutter belga
miniszterelnök-helyettessel, és tárgyalásokat folytatott Philippe Close-zal, Brüsszel város polgármesterével, valamint BrüsszelFőváros Régió külügyi államtitkárával, Pascal Smettel a kétoldalú együttműködésekről. Látogatását Képviseletünk részvételével
Németországban folytatta, ahol Stuttgartban a baden-württembergi parlament elnökével, a tartományi kormány képviselőivel
és Stuttgart polgármesterével találkoztunk.
Mindeközben az uniós döntéshozatal is magas fordulatszámon zakatolt. Lezárult az Európa Jövője konferenciasorozat,
eredményeinek kiértékelése alapján pedig egy új Európa körvonalai kezdenek kirajzolódni, és komolyan napirendre került a
meglevő alapszerződések korábban tabunak számító felülvizsgálata annak érdekében, hogy az EU hatékonyabban és
eredményesebben tudjon szembenézni az olyan kihívásokkal, mint a klímaváltozás vagy az ukrajnai háborúhoz hasonló
biztonságpolitikai kockázatok. A háború nyomán ugyancsak kiemelt témává vált a kontinens energetikai kitettsége Oroszország
felé, és ennek a sérülékenységnek a mielőbbi felszámolása. A Bizottság május 18-án publikálta az ezt célzó REPowerEU csomagot,
amely többek közt – a forrásdiverzifikálás mellett - az energiahatékonysági beruházásokban és a megújuló energiaforrásokra
való gyorsabb átállásban látja a függőségek felszámolásának garanciáját. Ezekben pedig kiemelt jelentőséget tulajdonít a
városoknak és régióknak – összhangban Budapest évek óta hangoztatott álláspontjával.
A világ, és benne Európa szemmel láthatóan átalakulóban, erre az új realitásra kell minden európai szereplőnek felkészülnie. A
Főváros átlátja és érti az európai és globális változások irányát, és mindent megtesz, hogy – a magyar kormánnyal szemben – ne
zsákutcás fejlődési irányba kormányozza magát, hanem ezeket a változásokat meglovagolva, európai partnereinkkel
együttműködve sikeressé tegye Budapestet.

JÁVOR BENEDEK
képviseletvezető
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KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
2022. április 21-22. – Energy Cities Fórum
A hálózat 150 tagja és partnere vett részt a 2022. április 21-22-én Brüsszelben megrendezett Energiavárosok
Fórumán. Az előadások egy jó része az energiaár-válsággal foglalkozott, azon belül is azzal, hogyan lehet „talpra
állítani” a jelenlegi piacot és olyan startégiát kialakítani, amelyekkel elérhetjük az éghajlati és társadalmi
stabilitást. Fontos kérdés volt, hogyan készítsünk rövid, közép- és hosszú távú válaszokat a társadalmunk minden
részére hatást gyakorló, fosszilis energiahordozók instabil piacára. A fosszilis tüzelőanyagok importjától való
függőség csökkentésének sürgősségével a felújítás és a mélyreható felújítás kérdései kerültek előtérbe, mint az
energiaválságra adott uniós válaszok. A helyi szintnek nagyobb szerepet kell játszania, és ez többféle megoldással is
megvalósítható: a fűtési rendszerek és az épületek, különösen a középületek és a lakossági épületenergetikai
felújítását célzó programok bevezetésével. Budapestet a panelbeszélgetések egyikében Tüttő Kata főpolgármesterhelyettes képviselte és a Képviselet munkatársai is részt vettek az eseményen.

2022. április 23-25. – Karácsony Gergely belgiumi és stuttgarti látogatása
Karácsony Gergely főpolgármester négynapos külföldi útját az Európai Zöld Alapítvány „A városok mint a remény
helyei” című rendezvényén kezdte a belgiumi Gent városában. A konferencia platformot kívánt teremteni a
klímavédelmet és a helyi demokrácia erősítését zászlajukra tűző városoknak, hogy tapasztalatcserékkel segítsék és
közösen újragondolják Európa jövőjét. Az eseményen Karácsony Gergely hangsúlyozta Budapest a jó példa arra,
hogy egy helyi önkormányzat még a kormány politikailag motivált megszorításai ellenére is milyen sokat tehet a
demokráciáért és a fenntarthatóságért. Pozitív példaként emelte ki a klímastratégiát, a közösségi költségvetést és a
természetvédelmi intézkedéseket. Az eseményen részt vett a brüsszeli képviselet vezetője és egy munkatársa is,
akik fontos partnervárosok képviselőivel egyeztettek.
Április 25-én Brüsszel polgármesterével, Philippe Close-zal találkozott annak apropóján, hogy Brüsszel nemrég
csatlakozott az immár 28 tagú Szabad Városok Szövetsége kezdeményezéshez. A partnerség lehetőséget nyit a
kulturális és turisztikai kapcsolatok elmélyítésére és jó alkalmat teremt Budapest jövő évi 150 éves jubileuma, illetve
a brüsszeli 2023-as szecesziós év méltó megünneplésére. Ezután Pascal Smet-tel, Brüsszel Fővárosi Régió nemzetközi
kapcsolatokért felelős államtitkárával találkozott, akivel a városok hatékonyabb európai finanszírozásáról és az
egykor aktív együttműködés megújításáról egyeztetett; a városi mobilitás, építészeti örökség, kultúra, klíma
célkitűzések mind lehetséges együttműködési területek.
Végezetül Marc Lemaître, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának vezetője fogadta a
küldöttséget. A küldöttség amellett érvelt, hogy a magyar kormánynak a jogállami normákat be kell tartania, amihez
szükséges, hogy az Európai Unió erősebb biztosítékokat várjon el a tagállami kormányoktól, hogy Budepest
hozzáférhessen a várost megillető forrásokhoz. A megbeszélésen Lemaître kiemelte, hogy az önkormányzatok
bevonása kulcsfontosságú Európa jövőjének érdekében.
A találkozók után Brüsszelből Stuttgartba utazott a főpolgármester, hogy másnap Muhterem Arasszal, BadenWürttemberg tartomány parlamentjének zöld párti elnökével, Karin Scheiffele-vel, Baden-Württemberg tartomány
miniszterelnökségének nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatójával, majd Frank Nopper polgármesterrel
találkozzon. A résztvevők mindhárom eseményen támogatásukat fejezték ki a Szabad Városok Szövetségével, a
nagyobb városi zöld szerepvállalással és program-végrehajtással kapcsolatban.
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2022. május 2. Régiók Bizottsága - REPowerEU
Az Európai Bizottság március 8-án javaslatot tett egy olyan terv vázlatára, amelynek célja, hogy Európa jóval 2030
előtt függetlenné váljon az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól, mindenekelőtt a földgáztól. A REPowerEU terv
(REPowerEU) egy sor intézkedést vázol fel az emelkedő európai energiaárakra való reagálás és a gázkészletek
következő télre történő feltöltése érdekében is. Ehhez kapcsolódóan szervezett közös eseményt a Régiók Bizottsága
és az Európai Bizottság, amelyen a régiók és városok képviselői arról tájékozódhattak, milyen kezdeményezések
támogatják éghajlati- és energiahatékonysági terveiket, egyúttal megvitathatták azt is, milyen nehézségekkel
szembesülnek terveik megvalósításában. Az eseményt Tüttő Kata Budapest főpolgármester-helyettese és a RéB
ENVE
szakbizottság
elnöke
nyitotta
meg
és
moderálta.
Összefoglaló
itt
érhető
el:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Climate-pact-2-may-2022.aspx

2022. május 6. – Városi Menetend – Bevándorlók és menekültek befogadása partnerség online megbeszélése
A partnerség ukrajnai menekültekkel foglalkozó, a partnerség tagjain kívüli egyéb városok képviselőivel szervezett
2. online megbeszélésén a CMR, az EIB és egy belga civil szervezet mutatta be az ukrajnai menekültekkel kapcsolatos
tevékenységét. Az EIB új hitelcsomagon és egy tanácsadó platformon (EMBRACE) dolgozik, a hitelcsomagot még
május során jóváhagyják.
Az Európai Bizottság jelentést készít a menekültek szállításáról és fogadásáról, ebben azt is szeretnék felmérni, vane szerepük a helyi/regionális hatóságoknak a magánszállások koordinálásában, ellenőrzésében. A Southhamptoni
Egyetem felmérést készít a menekültek egészségügyi szükségleteiről és egészségi állapotáról- az eredeményeket az
ENSZ-nek
és
az
MPI
Europe-nak
is
megküldik
majd.
A
kérdőív
itt
található:
https://southampton.qualtrics.com/jfe/form/SV_bx4ScuGSNnzVdd4
Az adatok hiánya továbbra is probléma, a lengyel önkormányzatok szövetsége most méri fel, mire van szükségük a
lengyel önkormányzatoknak, hogyan segítik/segíthetik az ukrán önkormányzatokat. Helsinki arról készített
felmérést, mi a lakosság véleménye az ukrajnai menekültekkel kapcsolatban, mi a hozzáállásuk az oroszokhoz. Ha
más város is készített ilyen felmérést, örömmel fogadják az eredményeket. A Joint Research Centre a válság előtti
ukrán bevándorlók számáról készített felmérést, szívesen bemutatják.
A CEMR két munkacsoportban is foglalkozik a helyzettel (Task Force on Ukraina, Task Force on Migration) és egy
potenciális veszélyre is felhívták a figyelmet az ukrajnai menekülteknek nyújtott kedvezmények kapcsán – egy svéd
önkormányzatot bepereltek diszkriminációra hivatkozva, mert az ukrán menekülteknek ingyenes tömegközlekedést
biztosítanak, a többi menekültnek nem.

2022. május 11. – megbeszélés Brüsszel város nemzetközi részlegével
Karácsony Gergely főpolgármester és Philippe Close polgármester tárgyalását követően a megbeszélés célja az volt,
hogy konkrét együttműködési területeket/projekteket azonosítsunk. A kultúra/építészeti örökség területén túl, a
„Pact of Free Cities” keretében közös konferenciában gondolkodunk 2022 végén vagy 2023 elején. A
konferenciának a brüsszeli városháza adna otthont.
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EU HÍREK
Klímasemleges és intelligens városok küldetés
Az Európai Bizottság április 28-án jelentette be, melyik 100 város vehet részt a klímasemleges és intelligens városok
2030-ig való megvalósítását célzó küldetésben. Nagyon sok város jelentkezett, a 100 kiválasztott város közé
Magyarországról Budapest, Miskolc és Pécs került be. A „100 város” program célja, hogy nagyszabású kísérleti
projektekkel és a szisztematikus tervezéssel „gyorsított pályán” érjék el a klímacélokat a kiválasztott városok, majd
mintaként szolgáljanak a többi városnak is. A programról hírleveleinkben a későbbiekben is beszámolunk.

Konferencia Európa jövőjéről_végleges javaslatok
Április 29-30-án ülésezett utoljára az Európa jövőjéről szóló konferencia. Május 9-án Strasbourgban benyújtották a
javaslatokat tartalmazó végleges jelentést az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének.
A végleges javaslatokról az Európai Bizottság honlapján (a címre kattintva) lehet olvasni.
A Régiók Bizottsága munkacsoportot hozott létre, melynek megbízatása egybeesett az Európa jövőjéről szóló
konferencia időtartamával, a jelentésük itt érhető el.

REPowerEU
Az EU energiarendszerének átalakítását, az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függés csökkentését, a klímaválság
további kezelését szolgáló csomag május 18-án jelent meg. A bizottsági közlemény magyarul itt érhető el, a
REPowerEU oldala a címre kattintva található.

Új európai Bauhaus vezérprojektek
A 25 millió eurós pályázati kiírás öt nyertes projektjét május 4-én jelentette be a Bizottság- sajnos nincs magyar partner
a nyertesek között. A projektek fenntarthatóbb, befogadóbb és szebb terek létrehozásához vezetnek majd szerte az
Európai Unióban, és helyi szinten bevonják a polgárokat a zöld gazdaságra való átállás folyamatába. A projektek a
következő témákkal foglalkoznak: épületkorszerűsítés, körforgásos jelleg, művészetek, kulturális örökség, oktatás,
intelligens városok, város- és vidékrehabilitáció stb. Részletek a címre kattintva.
A Régiók Bizottsága az Új európai Bauhaus kezdeményezésről szóló véleményében azt javasolja, hogy a városok és
régiók technikai segítségnyújtást és megfelelő finanszírozást is kapjanak ahhoz, hogy a kezdeményezés helyi szinten
is eredményes legyen. Az Európai Bizottság támogatja a Régiók Bizottsága által javasolt „voucher” keret felállítását. A
RéB vélemény elérhető itt: McCarthy_CDR 5640/2021 vélemény

EIB hitelkeret az ukrajnai menekülteket fogadó tagállamoknak
Az Európai Beruházási Bank 4 milliárd eurós keretet hozott létre az ukrajnai menekültek befogadásának támogatására
– tagállami kormányok, helyi hatóságok is igénybe vehetik a hitelt. Egy tanácsadó platform is segíti a tagállamokat a
menekülteknek és a fogadó közösségnek nyújtott támogatások gyors előkészítésében és megvalósításában:
https://eiah.eib.org/about/embrace
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Új segélyvonalat indított az EU az ukrajnai menekültek támogatására
Február 25-én, az ukrajnai orosz agressziót követően, a Bizottság elindította az „EU szolidaritás Ukrajnával” weboldalt,
itt érhető el minden információ az uniós támogatásról és az agresszióra válaszul hozott intézkedésekről.
Az oldalon továbbra is minden nyelven naprakész információk érhetőek el, többek között az EU Ukrajnának nyújtott
segítségéről, polgári védelmi intézkedésekről, Oroszország elleni szankciókról és gyakorlati információk, hogyan
mozgósítják az EU tagállamait és az európaiakat szerte a kontinensen az ukránok támogatására vagy hogyan
segíthetnek az európai polgárok adományozással.
A Bizottság Europe Direct kapcsolattartó központjának részeként elindult az új segélyvonal, amelyen feltehetik
kérdéseiket az érdeklődők. A tagállamokból ingyenesen hívható telefonszámon (00 800 6 7 8 9 10 11) válaszolnak az
EU-val kapcsolatos kérdésekre. A megkereséseket az EU mind a 24 hivatalos nyelvén fogadják, valamint ukrán és orosz
nyelven is elérhető, illetve online is feltehetik kérdéseiket írásban az EDCC-nek,

Regionális innovációs partnerségek
Május 17-én bejelentették az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága közös kezdeményezésének nyerteseit, 63 régió,
hét város és négy tagállam kap lehetőséget a bevált gyakorlatok megosztására és arra, hogy közösen dolgozzanak ki
és teszteljenek olyan eszközöket, amelyek több finanszírozási és szakpolitikai forrást képesek mozgósítani, és
kapcsolatot teremtenek a regionális és nemzeti programok és a zöld és digitális átállást szolgáló uniós
kezdeményezések között. A kísérleti projektben részt vevő négy tagállam egyike Magyarország. A partnerségek egy
forgatókönyv alapján végzik majd a munkát. A forgatókönyv az eszközök és irányítási mechanizmusok széles skáláját
javasolja, amelyek célja a regionális, nemzeti és uniós innovációs politikák koordinációjának javítása, ezáltal pedig
Európa zöld és digitális átállásának megvalósítása, valamint az EU-n belüli innovációs szakadék felszámolása. A javasolt
megközelítés egyik központi eleme a helyi küldetések bevezetése.

2022 tavaszi gazdasági előrejelzés
Május 16-án megjelent az Európai Bizottság tavaszi gazdasági előrejelzése, a növekedés lassul, az infláció növekszik
az Unió területén. Magyarország kilátásai is romlottak, a 2021-es 7,1%-os GDP növekedés 2022-ben 3,6%-ra esik
vissza, 2023-ban 2,6%-ra. A Bizottság közleménye és a teljes anyag elérhető a címre kattintva.

Gyermekbarát internet_új európai stratégiája
Az Európai Bizottság átfogó uniós gyermekjogi stratégiájának digitális ágaként új stratégiát fogadott el, amelynek célja
jobbá tenni az életkornak megfelelő digitális szolgáltatásokat, valamint biztosítani minden gyermek védelmét,
önrendelkezését és jogainak tiszteletben tartását az online térben is. Részletek a címre kattintva.

A kvóta segíti a nemek közötti egyensúlyt?
Az elmúlt 20 évben javult a nemek közötti egyensúly az EU-tagállamok parlamentjeiben, amiben kulcsszerepet játszott
a törvényhozási kvóták alkalmazása, amelyek célja az egyes nemek minimális arányának biztosítása.
2004 óta a képviselőjelölt-kvótával rendelkező országokban a női képviselők aránya megkétszereződött, míg a kvóta
nélküli országok magasabb bázisról indultak, de alacsonyabban zártak. Ha mindkét csoport a saját változási ütemében
folytatja, a törvényi kvótákkal rendelkező országok 2026-ra elérik a nemek közötti egyensúlyt, míg kevésbé „pro-aktív”
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országokban ennek eléréséhez közel két évtizedet kell várni. Magyarország jóval az uniós átlag alatt „teljesít” főként
központi szinten, a helyi önkormányzatok szintjén jobb a helyzet.

Európai egészségügyi unió: Európai egészségügyi adattér az emberek és a tudomány szolgálatában
Az Európai Bizottság megnyitotta a közös európai egészségügyi adatteret (EHDS), mely az erős európai egészségügyi
unió egyik legfontosabb építőköve lesz. Az európai egészségügyi adattér létrehozása EU-szerte óriási változást
jelent, mivel lehetővé teszi az uniós állampolgárok számára, hogy saját országukban vagy más tagállamokban
egészségügyi adataikról rendelkezzenek, illetve elősegíti a digitális egészségügyi szolgáltatások és termékek valódi
egységes piacát. Egyszerre segíti a személyes egészségügyi adatok kutatási, innovációs, szakpolitikai döntéshozatali
és szabályozási célokból való felhasználását és biztosítja a magas szintű adatvédelmi normák betartását

Az európai értékek erősítése az oktatás és a kultúra segítségével
A Régiók Bizottsága több mint 100, a tagok által beküldött projektet, kezdeményezést mutat be egy virtuális térképen.
A cél egy jó gyakorlat adatbázis létrehozása. Sajnos magyar projekt nem szerepel a listán. Amennyiben egy település
szeretne megjelenni oktatási, kulturális projektjével, ami az európai értékek erősítését célozza, keresse meg a magyar
Régiók Bizottsága delegációt.

Team Europe Partnership Portal
A platform célja, hogy segítsen az EU partnerországoknak a fenntartható fejlődési céljaik elérésében. Innovatív
megoldásokat, jó gyakorlatokat, szakértői támogatást találhatnak a platformon, partnerségeket alakíthatnak ki a
segítségével.

Régiók és Városok Európai Hete 2023
Megtörtént a jelentkezések értékelése és kiválasztották a 300 legjobbnak ítélt javaslatot – a Fővárosok és Főváros
Régiók (köztük Budapest) idén is szervezhet workshopot. A kevésbé szerencsés pályázók és egyéb érdeklődők június
30-áig javasolhatnak kísérő eseményt, részletek itt: https://europa.eu/regions-and-cities/side-events-application

Tanulmány az EU régiók éghajlat semlegessé válásához szükséges feltételekről
A tanulmány információkat nyújt az EU regionális szintjén az éghajlat-semleges jövő felé történő sikeres átalakulás
követelményeiről és céljairól. Az EU hat regionális legjobb gyakorlatának elemzése alapján azonosították a sikeres
átalakulás fő mozgatórugóit, feltételeit és eszközeit.

EPREL - Az energia-címke köteles termékek európai adatbázisa
Több mint egymillió termék szerepel az adatbázisban (kategóriákra bontva), így segít a fogyasztók energiatudatos
döntéseiben, az adatbázis az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető.
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PÁLYÁZATOK/KONZULTÁCIÓK
Horizon Europe – éghajlatsemleges és okos városok misszió
A Horizon Europe program felhívása az éghajlatsemleges és okos városok misszió végrehajtásához járul hozzá
azáltal, hogy támogatást nyújt a városoknak az éghajlatsemlegesség eléréséhez. Az április 28-án megnyílt pályázati
felhívás 2022. szeptember 6-ig van nyitva, 42 millió eurós költségvetéssel, 3-5 konzorcium támogatása várható.

Horizon Europe – szociális innováció az igazságos zöld és digitális átmenetért
Augusztus 2-áig lehet pályázatot benyújtani olyan innovatív megoldások kidolgozására és tesztelésére, melyek
támogatják az új zöld és digitális szakmákra felkészítő oktatást/ átképzést, növelik a fenntartható üzleti modellek,
mobilitási formák társadalmi elfogadását stb.
Horizon Europe – energia és mobilitás – kutatásfejlesztési projektek
283 millió eurós kerettel nyílt meg a pályázati felhívás, a határidő szeptember 6.
LIFE Program - 2022-es pályázati felhívás
Május 17-én jelent meg a program 2022-es pályázati felhívása, összesen 598 millió euró keretösszeggel. Valamennyi
információ elérhető - az Európai Bizottság CINEA ügynökség hírek oldalán - a címre kattintva.
Május 18-20-án online pályázati információs napot szervezett a CINEA, érdemes lesz később meglátogatni az esemény
honlapját, remélhetőleg hamar felkerülnek az előadások, információs nap 2022
Digitális oktatás és digitális készségek – felmérés
A Régiók Bizottsága SEDEC szakbizottsága felmérést készít a helyi és regionális önkormányzatok digitális
oktatáshoz/digitális készségekhez kapcsolódó tapasztalatairól. Május 23-áig lehet kitölteni a kérdőívet, részletek a
címre kattintva.
6. Sustainable Cities Platform
10 000 eurót nyerhetnek a helyi zöld megállapodások megvalósításában élen járó helyi és regionális önkormányzatok,
illetve a fenntartható európai városátalakítást előmozdító civil szervezetek. A felhívás nyitott minden város, régió és
civil társadalmi szervezet számára. A jelentkezési határidő 2022. október 14. Részletek a címre kattintva.
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VÁRHATÓ ESEMÉNYEK
EU Zöld Hét - 2022
Május 30-június 5. között rendezik hibrid formában.
EESC Annual European Semester Conference 2022
Június 3-án 9:30-13:00 között kerül megrendezésre.
Forum on the Mission Adaptation to Climat Change
Június 7-én 9.30 és 17.30 között, Hibrid esemény
Urbact City Festival 2022
Június 14-16-án Pantin (Párizs mellett).
Szociális lakhatás - social housing fesztivál
Helsinki ad otthont a június 14-17. közötti eseménynek.
Transport Ticketing Global 2022
Június 28-29-én Londonban szervezik a konferenciát, a hatósági/kormányzati/önkormányzati szféra részvételi díj
nélkül vehet részt az eseményen.
Fenntartható Energia Hét - 2022
Szeptember 26-30. között rendezik meg az eseményt.
Európai kutatási és innovációs napok 2022
Szeptember 28-29-én online rendezik.
Régiók és Városok Európai Hete
Október 10-13. között kerül sor az eseményre.

Készítette: Budapest Brüsszeli Képviselete
Le- és feliratkozás: bruoffice@budapest.eu

8

