
 

 

 

KEDVES OLVASÓ! 

 
Budapest szempontjából kiemelkedően fontos ez az ősz az uniós 

intézményekben, hiszen intenzív viták öveznek egy sor olyan 

ügyet, amelyek alapvetően meghatározzák a Főváros 

hozzáférését az uniós forrásokhoz. A koronavírus járvány utáni 

gazdasági talpra állást segítő uniós eszközhöz benyújtott magyar 

Helyreállítási Terv kapcsán intenzív viták folynak az Európai 

Bizottság és a magyar kormány között. A tervet az EB a mai napig 

nem hagyta jóvá, mivel a magyar kormány nem teljesíti a 

jogállamisággal és a korrupcióellenes intézkedésekkel 

kapcsolatos uniós elvárásokat, így a terv elfogadása már több 

mint három hónapot késik az eredeti ütemtervhez képest, 

lehetetlenné téve a magyar vállalkozások, intézmények, 

állampolgárok és önkormányzatok, köztük Budapest számára, hogy hozzáférjenek a Helyreállítási Alap forrásaihoz. Ez 

pedig az ország egésze számára sürgető volna, még akkor is, ha az önkormányzatokkal és más érintettekkel folytatott 

egyeztetések gyakorlatilag teljes egészében elmaradtak a terv készítése során, az elkészült terv pedig megítélésünk 

szerint szakmailag és a korrupcióellenes garanciák tekintetében is nagyon gyenge, a Fővárosi Önkormányzat számára 

pedig gyakorlatilag semmilyen forrást nem tervezett be a kormányzat a járvány okozta gazdasági károk enyhítésére. 

Ugyancsak kérdéses a COVID-károk kezelésére szánt leggyorsabb pénzügyi eszköz, a REACT-EU Budapestnek járó 

finanszírozási kerete, amelyeket a kormányzat még a saját előzetes terveihez képest is tovább kíván csökkenteni. Zajlik 

az egyetetés az Európai Bizottság-Kormány-Főváros háromszögben az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós 

Alap forrásait elosztó operatív programok tervezeteiről is, különös tekintettel a Budapestet célzó területi alapú 

operatív program tartalmára 

Mindezt tetézi a jogállamisági mechanizmus alkalmazásának kérdése, amelynek a heteken belül való elindításáról 

egyre több hír lát napvilágot, miközben tényleges életbe léptetése esetén az ehhez kapcsolódó szankciók szinte 

valamennyi fent felsorolt forrás elérhetőségét érinthetik.  

De persze nem csak az uniós források szerepeltek Képviseletünk napirendjén. Szeptember 16-17. között kiemelkedő 

sikerrel rendezte meg a Főváros a Political Capitallel és a CEU Demokrácia Intézettel közösen a Budapest Forum 2021 

magas szintű nemzetközi konferenciáját „Fenntartható demokráciák építése” címmel. A Budapest Forum 13 szervező 

vagy támogató intézmény együttműködésében valósult meg. Két nap alatt 19 panelbeszélgetésen 101 felszólaló 

osztotta meg gondolatait, köztük 10 polgármester, 2 uniós biztos és az akadémiai és civil szféra számos neves 

képviselője. A beszélgetéseket 350-en személyesen, mintegy 50 ezren pedig online követték, a konferenciának a 

magyar sajtóban közel félszáz, a nemzetközi médiában pedig több mint 40 megjelenése volt. 
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A Fővárosok és Fővárosi Régiók hálózattal (CCRN) együttműködve panelbeszélgetést szerveztünk a Régiók és Városok 

Európai Hetére. Megtisztelő felkérést is kaptunk a CCRN tagjaitól, mostantól a szervezetet a Főváros brüsszeli 

irodájának vezetője képviseli az Európai Bizottság társadalmi részvétellel és partnerséggel foglalkozó szakértői 

tanácsadó testületében. Emellett feltérképeztük a Horizon Europe és az Interreg pályázatok várható kiírásait, és 

elkezdtük az egyeztetéseket a Városházával a benyújtandó pályázatokról. Hírlevelünkben további EU-s eseményekről, 

várható döntésekről és folyamatban lévő jogalkotási folyamatokról is olvashatnak. 

JÁVOR BENEDEK 
képviseletvezető 

 

 

KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG 
A nyári szünet után szeptemberben újra indult a munka, de továbbra is főleg az online térben zajlanak az események, 

egyeztetések.    

 

A Green City Accord titkárság szeptember 2-án online 
szemináriumot szervezett a május 12-én elfogadott  
„Uniós cselekvési terv: Út a szennyezőanyag-mentes 
levegő, víz és talaj felé” dokumentumról. A cselekvési terv 
meghatározza a jelenlegi helyzethez képest a szennyezés 
forrásánál történő csökkentésére irányuló, 2030-ig 
teljesítendő fő célokat. A városoknak fontos szerepük van 
a célok elérésében, az Európai Bizottság különböző 
kezdeményezésekkel és zászlóshajó projektekkel 
támogatja a célkitűzések elérését. 
Cselekvési terv                                    További információk 

 

 

Az Eurostat megjelentette a 2021-es regionális évkönyvet és a Régiók Bizottsága 
szervezésében szeptember 14-én online eseményen mutatta be a régiók és 
városok képviselőinek. A legfrissebb adatokat tartalmazó évkönyv mellett 
érdemes meglátogatni az Eurostat oldalán a regionális interaktív térképet is, az 
interaktív eszköz segítségével még részletesebb adatokhoz lehet jutni.  
 
 EUROSTAT REGIONÁLIS ÉVKÖNYV 

  

 

A Kohéziós Szövetség (Cohesion Alliance) szeptember 9-ei videókonferenciáján Tüttő Kata főpolgármester-helyettes 
az Eurocities városszervezet és Budapest képviseletében a helyreállítási alap, a kohéziós források fontosságáról 
beszélt a zöld és igazságos helyreállításban, kitérve Budapest fejlesztési projektjeire, a finanszírozás nehézségeire, a 
partnerség fontosságára. A konferencián Elisa Ferreira biztos is részt vett és bízunk abban, hogy meghallotta a régiók 
és városok képviselőinek felvetéseit.                                                             
 Az esemény oldala 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0400&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/ks-ha-21-001
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Cohesion-alliance-9-septembre_2021.aspx


 

 

 

Hamarosan kezdődik a Régiók és Városok Európai Hete, Budapest a 

Fővárosok és Főváros Régiók több tagjával közösen szervez online 

workshopot október 12-én a digitalizációról, a városok és régiók feladatairól, 

az adatmegosztásról, adatkezelésről, a lakosság szerepéről. A több hónapja 

tartó előkészítő munka után bízunk abban, hogy a résztvevők hasznos 

információkkal távoznak az eseményről. 

https://europa.eu/regions-and-cities/ 

 
 

 

 

 

 

Szeptember 23-án tartotta soron következő ülését az Eurocities által a tagvárosok 

támogatásokat és pályázatokat kezelő munkatársainak rendszeresített találkozó 

(Funding Officers Meeting). Ezen alkalommal Gent, Prága és Helsinki munkatársai 

ismertették, hogy milyen struktúrában, emberállománnyal és módszerrel igyekeznek 

az európai forrásokat felkutatni, megpályázni, illetve sikeresen megvalósítani. A 

találkozó online történt, de a résztvevők remélik, hogy a hatékonyabb megbeszélések 

érdekében a következő találkozóra már élőben kerül sor 2022 folyamán. Gent és 

Helsinki előadását kérésre e-mailben megküldjük.  

 
A DG Regio-regionális és városi képviseletek találkozón szeptember 30-án három témáról hallhattunk: 
 

 The Capital of Inclusion and Diversity Award – a DG Justice and Consumers által meghirdetett díjra két 
kategóriában pályázhatnak a települések: 100 ezer lakos feletti és 100 ezer lakos alatti települések. 
November közepén hirdetik meg, 2022, február 1. a határidő. Az idei fő téma a roma lakosság társadalmi 
befogadása. A díjátadó 2022. április 28-án lesz Brüsszelben. A díj sajnos nem jár együtt pénzügyi 
támogatással. November elejétől várható több információ. 

 ASOC (At School of Open Cohesion) projekt  
 Konferencia Európa jövőjéről 

A következő találkozó decemberben lesz. A találkozó (és az előző találkozók) előadásai itt érhetők el: 
 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/regional-offices/ 
 

 

 

Szeptember 16-17-én Budapest adott otthont a demokrácia, 
fenntarthatóság, igazságosság témákat körbejáró Budapest Fórumnak, a 
Főváros, a Political Capital Institute és a CEU Democracy Institute közös 
szervezésében. Az konferencián több uniós biztos és számos magas szintű 
előadó vett részt személyesen vagy online. A klímaválsággal foglalkozó 
panel moderátora Budapest Brüsszeli Képviseletének vezetője volt. 
Home - Budapest Forum 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/regional-offices/
https://budapestforum.org/


 

 

Október 1-én útjára indult a Horizont Európa Klímasemleges és 

intelligens városok misszió. Matthew Baldwin misszió menedzser 

kiemelte, hogy az úgynevezett városi klíma szerződések nem jogi 

érvényű szerződések, sokkal inkább együttműködési 

megállapodások, ahol a városok az érintett szereplőkkel, 

hatóságokkal és a lakossággal közösen dolgoznak ki egy tervet. 

 

Minimum 50 ezer lakossal rendelkező városok vehetnek részt, ez alól kivételek azok a tagállamok, ahol öt vagy 

kevesebb 100 ezernél több lakosú város van, ott 10.000 a minimum. A Bizottság azonban a 100 ezernél több 

lakossal rendelkező városokat bátorítja leginkább a részvételre. Novemberben jelenik meg a felhívás az érdeklődés 

kifejezésére – ez még nem megállapodás és elköteleződés- 2022 januári benyújtási határidővel. A kiválasztott 

városok a támogató platform segítségével kezdik majd meg a „szerződés” kidolgozását. A NetZeroCities  projekt 

konzorcium adja a misszió támogató platformját. A platform az általános támogatáson túl 25-30 városnak segít a 

„szerződés” kidolgozásában és max. 30 város kaphat 0,5-1,5 m € támogatást innováció fókuszú nagyléptékű  

kísérleti projektjéhez. Az előadás és a videó elérhető: 

The Climate-Neutral and Smart Cities Mission - webinar | European Commission (europa.eu) 

 

EU HÍREK 

2021. évi stratégiai előrejelzési jelentés  
 
A Bizottság elfogadta  „Az EU cselekvési képessége és mozgásszabadsága” című, második éves stratégiai 
előrejelzési jelentését. A Bizottság négy fő globális trendet és tíz cselekvési területet azonosított. A stratégiai 
előrejelzés adja a bizottsági munkaprogram és a prioritások meghatározásának az alapját.   
 

 
 
 

 

Az Unió helyzete 2021-ben 
 
Az Unió helyzetéről szóló, 2021. szeptember 15-i beszédében Ursula von der Leyen, az 
Európai Bizottság elnöke körvonalazta, hogy milyen kiemelt kezdeményezéseket tervez a 
Bizottság a következő évre. Ezek többek között a következők: 

• folytatni az európai lakosság átoltottságának növelését célzó erőfeszítéseket és 
világszerte felgyorsítani az oltási kampányokat, valamint megerősíteni a 
világjárványokra való felkészültséget; 

• munkálkodni az éghajlatváltozás elleni küzdelemben fennálló finanszírozási hiány 
áthidalásán; 

• vezető szerepet vállalni a digitális átalakulásban, amely munkahelyeket teremt és 
javítja a versenyképességet; 

• méltányosabb munkakörülményeket biztosítani, és javítani az egészségügyi 
ellátást 

• védelmezni az európai értékeket és szabadságokat, valamint a jogállamiságot. 
 

 
 

 

                   
 

 

https://ec.europa.eu/info/events/climate-neutral-and-smart-cities-mission-webinar-2021-oct-01_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_4581
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foresight_report_com750_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_hu.pdf


 

 

Az új európai Bauhaus 
 
Az Európai Bizottság szeptember 15-én közleményt fogadott el, melyben meghatározta az új európai Bauhaus 
kezdeményezés koncepcióját, amely egy sor szakpolitikai intézkedést és finanszírozási lehetőséget foglal magában. 
A projekt célja az, hogy felgyorsítsa különféle gazdasági ágazatok – például az építőipar és a textilipar – átalakulását 
annak érdekében, hogy valamennyi polgár számára hozzáférhetővé váljanak a körforgásos gazdaság keretében, 
kevesebb szén-dioxid-kibocsátás mellett előállított javak. Részletek a hír címére kattintva. A kezdeményezés oldala: 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en 

 
 

Új európai Bauhaus díjak 
 
Szeptember 16-án átadták az első díjakat. Több mint kétezer pályázatból 60 került 
a „döntőbe”, a tíz kategória egy-egy győztese 30 ezer eurót nyert. A fiatal 
tehetségek kategóriában tíz pályázatot jutalmaztak 15-15 ezer euróval. A 
nyertesek között taroltak a spanyol és olasz projektek 
 

 

 

 

 
 
Iránymutatás az infrastrukturális beruházások éghajlat-állósági ellenőrzéséhez 
 
Az Európai Bizottság útmutatót jelentetett meg a 2021-27-es időszak infrastrukturális beruházásainak éghajlati-
szempontú ellenőrzéséhez, annak ellenőrzéséhez, hogy mennyire ellenállóak a projektek az éghajlat-változás 
hatásaival szemben. A projekt előkészítés során hasznos lehet a dokumentum, ami a címre kattintva érhető el. 
 
Állami támogatás - regionális támogatási térkép -HU 
 

 

 

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján 
jóváhagyta Magyarország 2022. január 1.–2027. december 31. közötti 
időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét.  Maximális 
támogatási intenzitás a régiókban:  

• Pest, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-
Alföld régiókban a nagyvállalkozások esetében a maximális 
támogatási intenzitás 50%; 

•  Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókban a 
nagyvállalkozások esetében a maximális támogatási intenzitás 
30%. 

 
eTranslation 
 
Bárki ingyenesen használhatja az Európai Bizottság által kifejlesztett, több mint 24 nyelv közötti fordítást kínáló 
applikációt. Részletek a címre kattintva.                                                         

                                                                                                                                                                              

 
 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_4626
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/16-09-2021-european-commission-announces-the-new-european-bauhaus-prize-winners
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_4763
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/e-translation.aspx


 

 

PÁLYÁZATOK/KONZULTÁCIÓK 

 

HORIZON EUROPE 
Már megjelentek egyes pályázati felhívások és a megjelenés előtt álló felhívásokról is számos információ olvasható 
a címre kattintva. Az egyes pályázati aloldalakon pályázati partnerkeresésre is van mód. 
 
 

CITIZENS, EQUALITY, RIGHTS AND VALUES (CERV) 2021-2022 WORK PROGRAMME 
Megjelent a Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek program 2021-2022-es munkaterve és egyúttal néhány pályázati 
kiírás is. A kiírásokról bővebb információ és a benyújtási határidők az alábbi linkekre kattintva érhetők el:  
Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination 
Call for proposals to protect and promote the rights of the child 
Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data 
protection legislation 
Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children 
Call for proposals on European remembrance 
Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns 
 

 LIFE program 

 Az egyszakaszos benyújtású kiírások határideje 2022. január 12., érdemes megnézni a címben szereplő linket.  
Önkormányzatok pályázhatnak például a tiszta energiára való átállást célzó terveik, stratégiáik elkészítését   
támogató technikai segítségnyújtásra. Az oldalon partnerkeresések is találhatók.  
 

INTERREG_CENTRAL_EUROPE 
Az első pályázati felhívások októberben jelennek meg, a címre kattintva lehet tájékozódni a témákról és egyéb, a 
felkészülést segítő információk is elérhetőek. 
A https://community.interreg-central.eu/?_se=YnBvZmZpY2VAc2t5bmV0LmJl oldalon regisztrálva már projekt 
ötleteket és partnerkereséseket is meg lehet tekinteni 
 
Levegőminőség – az uniós szabályok felülvizsgálata (europa.eu) 

Az európai zöld megállapodás alapján a Bizottság felülvizsgálja a szabályokat, hogy azok jobban igazodjanak a WHO 
ajánlásaihoz, valamint javuljon a tiszta levegőre vonatkozó általános uniós szabályozás. A konzultáció december 16-
án zárul. 
 
Turisztikai szolgáltatások – a rövid távú bérbeadásokkal foglalkozó kezdeményezés (europa.eu) 
Az Európai Bizottság a rövid távú szálláshely-szolgáltatásokra vonatkozó konzultáción kívánja felmérni az érintettek 
véleményét. A cél, hogy javítsák az erre vonatkozó jogi keretet. Az online kérdőívet december 13-án éjfélig lehet 
kitölteni, részletek a címre kattintva. 

                                                                                                                        
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-citizens-town_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://community.interreg-central.eu/?_se=YnBvZmZpY2VAc2t5bmV0LmJl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Levegominoseg-az-unios-szabalyok-felulvizsgalata_hu
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Turisztikai-szolgaltatasok-a-rovid-tavu-berbeadasokkal-foglalkozo-kezdemenyezes/public-consultation_hu


 

 

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK 

Alapvető jogok fórum – 2021. október 11-12. 

https://fra.europa.eu/en/event/2020/fundamental-rights-forum-2021 

 

Régiók és városok európai hete – 2021. október 11-14. 

https://europa.eu/regions-and-cities/ 

 

Ifjúsági Duna Szalon rendezvénysorozat záróeseménye – 2021. október 15. 

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/de/informieren/konferenz-zur-zukunft-europas/aktivitaeten-in-

bw/youthdanubesalon/ 

 

Interregional Innovation Investments Initiative – pályázati információs nap – 2021. október 19. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/09/20-09-2021-online-info-day-interregional-innovation-

investment-i3-grants-19-october-2021 

 

EU fenntartható energia hét – 2021. október 25-29. 

https://eusew.eu/ 

 

Uniós költségvetés és a Next Generation EU – az EU éves költségvetési konferenciája – 2021. november 8. 

https://ec.europa.eu/info/events/annual-budget-conference-2021-eu-budget-and-ngeu-fireworks-or-big-bang-2021-nov-

08_en 

 

EU clean air forum - 2021. november 18-19. 

https://eucleanairforum.tw.events/index.php 
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