2022/ 1

KEDVES OLVASÓ!
Alig szólhatunk másról most a nyilvánosságban, mint az Ukrajna
elleni orosz háborúról. Nem csupán szolidaritásunkat kell
kifejeznünk, de a háború következményei közvetlenül is elérnek.
Budapest az elmúlt napokban ukrajnai menekültek sokaságát
fogadta, és felkészülünk a háború elől menekülő további sok
tízezer embertársunk megsegítésére. A mostani helyzet
különösen fontossá teszi az európai menekültügyi rendszer
stabilitását és kielégítő működését, hogy ne álljunk egyedül a
frontvonalban, meg tudjuk osztani a terheket a többi
tagállammal és az első biztonságos ország elve alapján ne
Magyarországnak kelljen aránytalan mértékben helytállnia.
Csupa olyan dolog, amelyeket az elmúlt években a magyar
kormány sajnos aktívan akadályozott. Ebből a szempontból is
fontos az új európai menekültügyi paktum, illetve az új európai Menekültügyi Ügynökség felállítása a tagállamok
segítésére a menekültek ellátásában és az eljárások lefolytatásában, amiről a mostani hírlevelünkben is írunk.
Az élet azonban a háború ellenére más területeken sem állt meg. Folytatódik az EU dekarbonizációs terveinek és
2030-as klímacéljainak végrehajtása, amelynek most különös aktualitást ad az orosz gázfüggőség jelentette
kockázatok nyilvánvalóvá válása. Az Új Európai Bauhaus díj az innovatív, klímasemleges városi megoldások
értékelésére is ebbe a sorba illeszkedik. Ahogy Budapest jelentkezése is a Horizon Europe ’Klímasemleges és okos
városok” küldetésének 100 klímasemleges város kezdeményezésébe is. Ugyanilyen fontos az európai Kohéziós
Politika eredményeinek megfelelő értékelése, amihez a friss, 8. Kohéziós Jelentés nyújt fontos információkat és
támpontokat. Ezek fényében is folytattuk az Európai Bizottsággal a 2021-2027 közötti időszak EU-s pénzfelhasználási
kereteire vonatkozó magyar tervekről való egyeztetést, hogy azokban kellő súlyt kapjanak a városok és Budapest
érdekei is. Tovább folyik az Európa Jövője konferenciasorozat keretében az Unió előtt álló feladatokról és lehetséges
megoldásokról szóló diskurzus is, fókuszában a fenntarthatósággal és a demokratikus értékek megóvásával.
Ugyanerről volt szó az European Urban Security Forum (EFUS) és partnervárosunk, Varsó által szervezett 2022.
február 22-i hibrid konferencián is, amely a kirekesztés és a gyűlöletbeszéd elleni fellépés lehetőségeiről szólt városi
szinten, és amelyen jómagam Budapestet képviselhettem.
Az ukrajnai háború fényében különösen felértékelődnek azok az értékek, amelyeken az Európai Unió nyugszik, a
demokrácia, az emberi méltóság, a konfliktusok békés rendezésének elvei. A Főváros Brüsszeli Képviselete a jövőben
is mindent megtesz, hogy Budapest ezen értékek védelmezése során aktív és eredményes partner legyen.

JÁVOR BENEDEK
képviseletvezető
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KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
2022. január 25. EUROCITIES – Future Mentors program bemutatása
Espoo ad otthont 2022 júniusában az Eurocities éves
közgyűlésének és konferenciájának. A város kidolgozott
egy programot a fiatalok bevonására, a városok
vezetőivel való eszmecserére. Azok a városok, melyek
részt vesznek a programban módszertani és egyéb
segítséget is kapnak. A fiatalok egy része részt vesz majd
az espoo-i konferencián is.
A program csak a tagvárosok előtt nyitott, március
közepéig lehet jelentkezni.
2022. február 3. – Régiók Bizottsága – Régiók és Városok Európai Hete 2022
2022-ben 20. alkalommal kerül megrendezésre a Régiók és Városok Európai Hete. A dátum:
október 10-13. és online eseménnyel számolnak a szervezők. A témák: zöld átállás, területi
kohézió, digitális átállás, a fiatalok bevonása a döntésekbe, felelősséggel való felruházása. A
városi és regionális partnerségek március 31-éig nyújthatják be pályázatukat, kísérő eseményt
július 15-ig lehet javasolni. Részletek: https://europa.eu/regions-and-cities

2022. február 11. – Budapest 150 – Nemzetközi és Turisztikai Munkacsoport alakuló ülés
A Munkacsoportba a Brüsszeli Képviselet is meghívást kapott. Valamennyi munkacsoport taggal azért fogunk
dolgozni, hogy minél szélesebb nemzetközi körhöz eljuttassuk az évforduló és a 2023-as év során szervezett
események hírét, valamint bevonjuk nemzetközi partnereinket az eseményekbe.
2022. február 15. – Európai Fenntartható Energia Hét tájékoztató esemény
Idén szeptember 26-30. között kerül sor az eseményre, ekkor lesz a 4 napos szakpolitikai konferencia, a díjátadó,
egy európai ifjúsági energia nap és a szokásos „networking village”. Hibrid formában tervezik, Brüsszelben a
Charlemagne épületben és online. Idén is lehet pályázni szakpolitikai rendezvényre a határidő március 24. A
feltételek és részletek az alábbi linken érhetőek el:
https://eusew.eu/eusew-2022-info-session
2022. február 22. European Urban Security Forum
Jávor Benedek képviselte Budapestet a Varsó városa és a European Urban Security Forum szervezésében rendezett
hibrid konferencián 2022. február 22-én. A konferencia témája a kirekesztés és a gyűlöletbeszéd elleni fellépés
városi szintű lehetőségei volt, többek közt Varsó és Gdansk polgármestereinek illetve Mannheim
alpolgármesterének részvételével. Képviseletünk vezetője felhívta a figyelmet a társadalom bevonásának, a
részvételi demokráciának a fontosságára a konfliktusok megelőzésében illetve tompításában és több budapesti jó
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gyakorlatot is bemutatott a társadalmi kohézió erősítése, a kölcsönös megértés és a részvételiség erősítése
érdekében."

2022. február 23. Fővárosok és Főváros Régiók Hálózat – megbeszélés
A megbeszélés témái:
•
•
•

Jávor Benedek beszámolt a 2021. december 7-ei DG Regio Részvételi Szakértői Panelről
Régiók és Városok Európai Hete – megkezdődtek az előkészületek az idei rendezvényre, a Hálózat több
tagja idén is közösen szervez majd workshopot
Kohéziós Fórum – az idei fórum hibrid formában kerül megrendezésre március 17-18-án, Budapest
Képviseletének vezetője személyesen is részt vesz az eseményen.

EU HÍREK
„Fák az életért”: 3 milliárd fa elültetése 2030-ig
A Régiók Európai Bizottságának (CoR) elnöke, Apostolos Tzitzikostas, valamint a CoR ENVI szakbizottságának és a
Green Deal Going Local munkacsoportjának új elnöke, Tüttő Kata február 17-én bejelentette a „Fák az életért”
kezdeményezést. Az intézkedés célja, hogy a 2022-es EU Zöld Hét alkalmával faültetésre ösztönözze a résztvevőket. A
Trees for Life program fái közvetlenül beleszámítanak a 3 milliárd faígéretbe, és hozzájárulnak az EU 2030-ra szóló új
erdészeti stratégiájához, így a városok és régiók is részt vehetnek a stratégia megvalósításában. Ezzel az akcióval a CoR
hangsúlyozni szeretné, hogy a globális felmelegedés olyan kihívás, amely helyi megoldásokat is igényel.
A programhoz való csatlakozáshoz egy rövid online kérdőív kitöltése szükséges. A fákat 2020. május 20. után kell
ültetni és az eljárásnak figyelemmel kell lennie a biodiverzitás-barát erdősítésre vonatkozó iránymutatásokra,
elkerülve az érzékeny élőhelyek, például tőzeges területek és vizes élőhelyek nem megfelelő erdősítését, és lehetőség
szerint előnyben kell részesíteniük az őshonos fafajokat és fajtákat, amelyek segíthetik az éghajlatváltozással szembeni
ellenállóképesség javítását. Az irányelvek és további részvételi feltételek itt érhetők el.
8. kohéziós jelentés
Az Európai Bizottság három évente ad ki jelentést az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójáról. A jelentés azt
is bemutatja, hogyan hat a kohéziós finanszírozás a régiók közötti területi és társadalmi egyenlőtlenségekre:
 a kevésbé fejlett régiók egy főre jutó GDP-je 2023-ra akár 5%kal is nőhet
 3,5%-kal csökkent a legfejlettebb régiók 10%-a és a legkevésbé fejlett régiók 10%-a közötti különbség.
A jelentést a márciusi Kohéziós Fórumon vitathatják meg az érdekeltek (a Várható események rovatban található
információ a Fórumról).
A Bizottság magyar nyelvű összefoglaló közleménye itt érhető el.
A teljes jelentés a címre kattintva érhető el. Az érdeklődőkkel szívesen megosztjuk Lewis Dijkstra (DG REGIO- a jelentés
egyik készítője) február 16-ai előadását is.

3

Innovatív és felelős közbeszerzés 2022 cselekvési terv
A Városi Menetrend Innovatív és felelős közbeszerzés partnerség által készített cselekvési terv első változata elérhető
a linkre kattintva. Február 11-ig lehetett véleményezni, ezt követően márciusban kerül majd fel az oldalra a végleges
változat.
Régiók Bizottsága: Jelentés az európai demokráciáról
A Herman Van Rompuy vezette hét főből álló munkacsoport jelentésében több javaslatot is megfogalmaz a
demokrácia erősítésére. Nem meglepően, a Régiók Bizottsága szerepének erősítésével javasolják a helyi és regionális
hatóságok jobb bevonását az uniós döntéshozatalba.
EU kohéziós politika: Csaknem 385,5 millió euró az EU Szolidaritási Alapjából 19 országnak a koronavírus okozta
egészségügyi vészhelyzet kezelésére
A Bizottság 19 országnak teljesítette az EU Szolidaritási Alapjából (EUSZA) nyújtott támogatás kifizetését a
koronavírus-egészségügyi vészhelyzet kezelésére, összesen csaknem 385,5 millió euró értékben. 17 tagállam és 3
tagjelölt ország kérte az EUSZA támogatását, köztük Magyarország is. A COVID-19 egészségügyi vészhelyzet kapcsán
az EUSZA pénzügyi támogatása az orvosi segítségnyújtást, az oltások, egyéni védőeszközök és orvosi eszközök
beszerzését és beadását, az egészségügyi ellátás költségeit, a laboratóriumi elemzéseket, a lakosság sürgősségi
támogatását és az intézkedéseket finanszírozza. a betegségek terjedésének megelőzése, nyomon követése és
ellenőrzése, ezáltal a közegészségügy védelme érdekében.
Új migrációs és menekültügyi paktum: új mandátum, új kezdet az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségnek
Megkezdte munkáját az Európai Unió új Menekültügyi Ügynöksége, amely elődje, az Európai Menekültügyi
Támogatási Hivatal eredményeire épít, de a korábbinál erősebb felhatalmazással rendelkezik. Az új ügynökség az új
migrációs és menekültügyi paktum egyik kulcsfontosságú eredménye. Hozzájárul annak biztosításához, hogy a
menekültügyi döntéseket gyors és tisztességes módon hajtsák végre, és hogy EU-szerte közeledjenek a befogadási
normák, egységesebbé téve a döntéshozatalt a tagállamok menekültügyi rendszerei között.
Hatékonyabb menekültügyi rendszereken keresztül nagyobb operatív és technikai támogatást kívánnak nyújtani a
tagállamoknak, beleértve a képzést (különös tekintettel a befogadási feltételekre), a felkészültséget, az
információelemzést és az információcserét. A tagállamok kérésére egy 500 szakértőből álló menekültügyi támogató
egységet alakítanak ki, amelynek tagjai elsősorban esetkezelők, tolmácsok vagy befogadási szakemberek lesznek. Az
Ügynökség szakértőinek feladata lesz, hogy a teljes közigazgatási menekültügyi eljárást előkészítsék a nemzeti
hatóságok általi határozathozatalra, és segítséget nyújtsanak a fellebbezési szakaszban. További feladatuk a
kapacitásépítés az EU-n kívüli országokban, a menekültügyi és befogadási rendszerek javítása az uniós és tagállami
letelepítési programok támogatása érdekében, az ENSZ-ügynökségekkel való meglévő együttműködésre építve.
Továbbá egy független alapjogi tisztviselő és egy új panasztételi mechanizmus biztosítja majd a menedékkérők
jogainak védelmét.
Köln polgármestere nyerte az első polgármesteri Paweł Adamowicz-díjat
Három évvel Adamowicz gdański polgármester meggyilkolása után Henriette Reker polgármestert ismerték el a
szabadság, a szolidaritás és az egyenlőség előmozdítása érdekében végzett kiváló munkájáért és bátorságáért. A díjat
Gdańsk városa, amelynek Paweł Adamowicz polgármester 20 éven át polgármestere volt, a Nemzetközi
Menedékvárosok Hálózata (ICORN) és a Régiók Európai Bizottsága közösen alapította. A díj Adamowicz polgármester
örökségének kíván emléket állítani, akinek elsődleges volt a demokrácia helyi szintű védelme, így a díj odaítélésében
fontos szerepet játszik, hogy elismerje mindazokat, akik bátran és tisztességgel lépnek fel az intolerancia, a
radikalizálódás, a gyűlöletbeszéd, az elnyomás és az idegengyűlölet ellen.
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Henriette Reker a díj átvételekor után elmondta: "Büszke vagyok, hogy engem választottak. Minden, amit képvisel:
mindezek az értékek számomra is igaz szívügyek. Az erőszak soha nem volt és nem is lesz megoldás. Mindig is az lesz
az első lépés egy rossz irányba. Ezért kell kiállnunk a békéért, a nyílt párbeszédért és az egységért."
A környezeti fenntarthatóság kerül az EU oktatási és képzési rendszereinek középpontjába?
A Bizottság új javaslatának célja, hogy támogassa a tagállamokat, iskolákat, felsőoktatási intézményeket, civil
szervezeteket és valamennyi oktatási szolgáltatót abban, hogy a tanulókat a fenntarthatósággal, az éghajlatváltozással
és a környezettel kapcsolatos ismeretekkel és készségekkel ruházzák fel. A JRC / Közös Kutatóközpont által közzétett
új európai kompetencia-keretrendszer szerint a zöld átmenethez szükséges kompetenciák közé tartozik a kritikus
gondolkodás, a kezdeményezőkészség, a természet tisztelete és a mindennapi cselekvések és döntések környezetre
gyakorolt hatásának megértése.
Kreatív Európa: Megnövelt költségvetés 2022-ben a kulturális és kreatív ágazatok támogatására
A 2021-eshez képest közel 100 millió euróval több, mintegy 385 millió eurós költségvetéssel a Kreatív Európa kiírás
erősíteni kívánja a kreatív és kulturális partnereinek nyújtott támogatását, hogy elősegítsék a COVID-19 válságból és a
növekvő globális versenyből adódó kihívásokkal való küzdelmet.
Konferencia Európa jövőjéről
Az éghajlatváltozással, környezetvédelemmel és egészséggel foglalkozó European Citizens' Panel 2022. január 7–9.
között harmadik és egyben utolsó alkalommal ülésezett. A testület munkájának a natolini (Varsó, Lengyelország)
Európa Kollégium adott otthont, pénteki és vasárnapi plenáris üléseit a varsói Kultúra és Tudomány Palotájában
tartották. Az EU valamennyi tagállamát képviselő mintegy 200 európai polgár azért találkozott (személyesen és
online), hogy együtt ajánlásokat fogadjanak el azokkal a kihívásokkal szemben, amelyekkel Európának sikeresen kell
megküzdenie az éghajlat-, a környezetvédelem és egészségjavítás érdekében.
Több milliárd eurót csoportosítanak át beruházásokra
Az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Beruházási Alap (EBA) aláírta a 19,65 milliárd
euró összegű európai uniós költségvetési garanciáról szóló garanciamegállapodást az európai beruházási projektek
támogatására. Az InvestEU program keretében megvalósuló beruházások a következő négy szakpolitikai területre
összpontosítanak: fenntartható infrastruktúra; kutatás, innováció és digitalizáció; kis- és középvállalkozások; szociális
beruházások és készségfejlesztés.
Európának új növekedési modellre van szüksége?!
Az Európai Bizottság legfrissebb közleménye megállapítja, hogy az európai gazdasági növekedési modell prioritásait
széles körű konszenzus övezi. Ezek közé tartozik a zöld és digitális átállás, az Unió gazdasági és társadalmi
rezilienciájának fokozása, valamint a sokkokra való felkészültségünk javítása. Gazdaságunk átalakítása
elengedhetetlen az uniós polgárok jólétének és jóllétének megőrzéséhez, különösen a jelenlegi geopolitikai
instabilitás és a növekvő globális kihívások közepette. Ezek a fejlemények kiemelik, hogy a béke és a stabilitás
előmozdítása érdekében még nagyobb lendületet kell adnunk reformprogramunknak, és meg kell erősítenünk a
nemzetközi partnereinkkel a közös kihívások terén folytatott együttműködést. Az Unió rezilienciájának fő forrását és
legértékesebb gazdasági eszközét jelentő egységes piac meghatározó szerephez jut e célok elérésében. Az európai
gazdaság átalakulása két, egyformán fontos pilléren nyugszik: a beruházásokon és a reformokon. A beruházás a tartós
és fenntartható növekedés kulcsa, és egyúttal a gyors ütemű zöld és digitális átállás előfeltétele. Mindazonáltal a
beruházásokat reformoknak kell kísérniük annak biztosítása érdekében, hogy az uniós szabályok illeszkedjenek az EU
fő célkitűzéseihez, és megfelelő társadalmi és gazdasági környezetet, valamint helyes ösztönzőket teremtsenek a
háztartások és a vállalkozások számára, hogy azok teljes mértékben kivegyék részüket e törekvésekből.
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Megszületett a döntés az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerre vonatkozó
mechanizmusról
Az iránymutatás többek között kitér arra is, hogy tervezik védeni az uniós költségvetést a jogállamisági elvek
megsértésével szemben. Az iránymutatás részletesen kifejti, hogy a Bizottság miként fogja a rendeletet alkalmazni,
ideértve azt is, hogyan védi az Uniós finanszírozás végső címzettjeinek és kedvezményezettjeinek a jogait.
2 milliárd euró a magyar beruházások támogatására
Az Európai Bizottság egy 2 milliárd euró értékű magyar programot hagyott jóvá, amelynek célja, hogy beruházási
támogatást nyújtson a fenntartható helyreállításhoz. A programot az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó
ideiglenes keret alapján hagyták jóvá.
NextGenerationEU: az első éves jelentés szerint megfelelő ütemben halad a végrehajtás
A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz folyó árakon 723,8 milliárd euróig terjedő összegben nyújt vissza nem
térítendő támogatást és hitelt olyan átalakító hatású beruházások és reformok számára, amelyek lehetővé teszik,
hogy az EU megerősödve lábaljon ki a Covid19-világjárványból. Az Eszköz bevezetése után egy évvel készült jelentés
számba veszi, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet 2021. februári elfogadásától az első
rendes kifizetés 2021. decemberi folyósításáig milyen eredmények születtek a végrehajtás terén. A jelentés rámutat,
hogy jelentős előrelépés történt, és megerősíti, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása jól
halad. Részletesen bemutatja továbbá az eddig elfogadott 22 helyreállítási és rezilienciaépítési tervben szereplő, a
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által finanszírozott beruházások és reformok számos példáját.
European Summit of regions and cities – március 3-4.
A Városok és Régiók Európai Csúcstalálkozója március 3-án kezdődött, amelynek első napját az ukrajnai háború és az
Európai Unió ellenálló képességének fejlesztése szempontjából kritikus kérdések uralták. A résztvevők kifejezték
szolidaritásukat és humanitárius segélyt ígértek az ukrajnai menekülteknek.
Werner Hoyer, az Európai Beruházási Bank elnöke elmondta, hogy a bank „azonnali likviditási támogatást kíván
nyújtani az ukrán hatóságoknak, közel 700 millió euró folyósításával”, illetve hosszabb távú ígéretet tett arra, hogy a
Bank „segít majd újjáépíteni bármit, amit az orosz hadsereg ledönt, és segít a szükséges új, kritikus gazdasági és
társadalmi infrastruktúra létrehozásában”.
„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy az orosz energiaellátástól függjünk” – mondta Frans Timmermans, az
Európai Bizottság ügyvezető alelnöke. „A legfontosabb feladatunk, [...], hogy biztonságot nyújtsunk állampolgáraink
számára. Van egy férfi, aki fenyeget minket. Putyin háborúja nem csak Ukrajna elleni háború; ez egy háború az
értékeink ellen, és arról mit gondolunk arról hogyan kell együtt élnünk. Putyin megállítása a legfontosabb feladatunk.”
A szakmai események során két külön kerekasztal-beszélgetésen, amelyek témája a megújított mediterrán partnerség
és a bővítés voltak, a résztvevők hangsúlyozták a hosszú távú kapcsolatok kialakításának fontosságát, különös
tekintettel az alulról építkező, a városi és a régió szintű együttműködésekre. Az „egészségügyi reziliencia fokozása”
című kerekasztal-beszélgetés a COVID-19 világjárvány tapasztalataiból tanulva általános egyetértés volt, hogy az Uniót
fel kell készíteni egy jövőbeli válságra, amelyhez biztosítani szükséges a megfelelő hatáskört. Emellett még
elhangzott, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak nagyobb szerepet kell játszaniuk a szociális, éghajlati,
környezetvédelmi, energia- és digitális szakpolitikák kialakításában és végrehajtásában, amelyhez nélkülözhetetlen,
hogy a régiók és városok közvetlen hozzáférést kapjanak az uniós forrásokhoz.
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Régiók Bizottsága ENVE szakbizottság ülése és konferencia a Zöld megállapodásról
Március 10-én az ENVE szakbizottság több jelentést is elfogadott (például a Zöld megállapodás társadalmilag
igazságos megvalósításáról, az energiahatékonysági direktíva kiegészítéséről) és a kapcsolódó konferencián a francia
elnökség Zöld megállapodáshoz kapcsolódó prioritásairól és a 2022-es Zöld Hétről is tájékozódhattak a résztvevők.
3rd EU Macro-Regional Strategies (MRS) Week, - 2022. március 7-11., Online
Ezen a héten szervezik a 3. EU makroregionális stratégiák hetet. Az idei év mottója: „Engage, Empower, Evolve”, és a
következő területeken kívánja hangsúlyozni a makroregionális együttműködést: Green Deal, Társadalmi innováció,
és a fiatalok bevonása. A járványhelyzetre való tekintettel a tematikus érdekelt felek workshopjait online tartják.
Mivel 2022 az ifjúság európai éve, ezért az esemény különös figyelmet fordít a fiatalok képességeinek fejlesztésére,
hogy aktív polgárokká és a pozitív változás szereplőivé váljanak.
A program a következő linken érhető el: https://eumrsweek.tw.events/en/programme .

Kohéziós támogatás az ukrajnai menekültek ellátására
Az Európai Bizottság március 8-án elfogadta a CARE (Cohesion’s Action for Refugees in Europe) javaslatot, amellyel a
2014-20-as kohéziós politikai szabályokat teszi rugalmasabbá annak érdekében, hogy a forrásokat a menekültek
sürgősségi támogatására használhassák az érintett tagállamok.

Új Európai Bauhaus
A héten lezárult a jelentkezés a 2022-es díjakra, de érdemes figyelemmel kísérni a kezdeményezést és készülni a jövő
évi pályázatra. A díjra több mint 1100 pályázat érkezett, a június közepére tervezett Új Európai Bauhaus Fesztiválon
adják majd át a díjakat. Bővebb információ a címre kattintva és itt található.

PÁLYÁZATOK/KONZULTÁCIÓK
Visegrádi Alap
A Visegrádi Alap több határidővel többféle pályázati lehetőséget is
kínál, önkormányzatok, civil szervezetek is pályázhatnak. A V4 csoport
kormányai által 2000-ben létrehozott Alap támogatja a regionális
együttműködést is. Éves költségvetése 8 millió euró.

Európa Zöld Fővárosa és Európai Zöld Levél díj
Március 25-éig lehet pályázni a 2024-es díjakra. A 100 ezernél több lakossal rendelkező városok pályázhatnak a 600
ezer eurós Zöld Főváros díjra, míg a 20 ezernél több, de 100 ezernél kevesebb lakosú városokból kettő kaphatja meg
a 200 ezer eurós Zöld Levél díjat.
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COSME program Innováció közbeszerzése pályázat
A pályázat célja innovatív, a piacon még nem elterjedt technológiák beszerzésének támogatása, melyek hozzájárulnak
a versenyképesebb, digitális, zöldebb és szociális gazdasághoz. Olyan pályázatokat várnak, melyek a közbeszerzést,
mint eszközt használják az innováció erősítésére a közérdekű területeken. Négymillió euró a keret és kettő-három
projektet terveznek támogatni. A pályázati határidő május 3.
Európai vállalkozó régió díj
Várják a régiók, városok és egyéb területi szereplők jelentkezését a 2023-as díjra.
Pályázati határidő: 2022. március 29.

Horizon Europe Cluster 5 infó nap
A február 3-ai információs nap előadásai elérhetőek a címre kattintva.
LIFE integrált környezet- és éghajlatvédelmi projektek
A 2020-as kiírás nyertes projektjeiről lehet olvasni a címre kattintva. Sajnos nincs magyar projekt.
Fenntartható energia 2022-es díjak
A tiszta és digitális energia átmenethez hozzájáruló kezdeményezéseket és személyeket lehet jelölni a díjra. A négy
kategória: innováció, helyi tevékenységek, fiatalok, nők. A határidő április 14.
EU napenergia stratégia_konzultáció
Az Európai Bizottság április 12-ig várja a véleményeket/javaslatokat.
Interreg Közép-Európa_2. pályázati kiírás
A címre kattintva már hasznos információkat találhatunk a 2023 elején megjelenő következő kiírásról. Az első kiírás
februárban zárult és 280 pályázat érkezett, ezek többsége, 159 a „zöldebb régiók és városok” prioritásra, 90 az okos
és innovatív régiók és városok prioritásra, 18 az integráció/befogadás prioritásra és 13 az összekapcsoltabb KözépEurópa prioritásra.
Hozzáférés a megfizethető és magas színvonalú tartós ápolás-gondozáshoz
A szociális jogok európai pillérével összhangban Európai gondozási stratégiát tervez az Európai Bizottság. Március 29éig várja a Bizottság az érintettek (köztük városok) véleményét, adatokat, jelentéseket, melyeket figyelembe fognak
venni a kezdeményezés továbbfejlesztésénél. A címre kattintva érhető el az idősgondozásra vonatkozó rész, a
következő linken a gyermekgondozásra vonatkozó: Konzultáció_gyermekgondozás
Új konzultáció az európai médiaszabadság-törvényről
Nyílt konzultáció indult a tervezett európai médiaszabadságról szóló törvényről, amelyet még von der Leyen bizottsági
elnök jelentett be az Unió helyzetéről szóló 2021-es beszédében. A kezdeményezés célja a média pluralizmusának és
függetlenségének biztosítása az EU belső piacán.
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VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

From ESPON 2020 to ESPON 2030, - 2022. március 29. (08h45 - 13h00), Online
Az ESPON 2020 Program 2022. március 29-én konferenciát szervez, amelyen részt vesz: Elisa Ferreira, az EU
kohézióért és reformért felelős biztosa, Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Bizottsága elnöke, Claude Turmes,
Luxemburg energiaügyi és területrendezési minisztere, Younous Omarjee, az EP REGI bizottságának elnöke.
Regisztráció itt.
8. Kohéziós Fórum
Március 17-18-án rendezik a 8. Kohéziós Fórumot, a részvétel korlátozott és csak meghívóval lehetséges, azonban
online közvetítik az eseményt. Részletek a címre kattintva.
Régiók Bizottsága jelentés az ökológiai átmenetről_meghallgatás
A Régiók Bizottsága jelentését készítő Hanna Zdanowska jelenléti és online meghallgatást tart március 22-én és várja
a régiók és városok véleményét arról, hogyan teremthető meg az egyensúly a társadalmi elfogadhatóság és a
szükséges környezeti lépések között. Az esemény regisztrációhoz kötött, részletek a címre kattintva.
Getting fit for 55 - online Eurocities esemény
Március 29-én Pascal Canfin EP képviselő lesz a házigazdája az „Irány az 55%!” intézkedéscsomagról szóló
eseménynek, melyen Tüttő Kata főpolgármester-helyettes is az előadók között lesz.
Europe let's cooperate_interregionális együttműködési fórum
Április 5-én kerül sor az online eseményre, a 2021-27-es pályázati kiírásokról hallhatnak majd a résztvevők.
EU Zöld Hét - 2022
Május 30-június 5. között rendezik hibrid formában.
Fenntartható Energia Hét - 2022
Szeptember 26-30. között rendezik meg az eseményt.

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