
KEDVES OLVASÓ!
Az új év új feladatok elé állítja a Főváros Brüsszeli Képviseletét, 
miközben alkalmat ad arra is, hogy visszatekintsünk 2020-ra, a 
megújult Képviselet első évére is. Tavaly január óta a koronaví-
rus járvány okozta nehézségek ellenére sikeres munkát tudha-
tunk magunk mögött. A 2020 folyamán fokozatosan átszerve-
zett és megerősített Képviselet eredményesen működött közre 
például a közvetlenül elérhető uniós források megszerzésében. 
A Főváros tavaly mintegy 440 millió forint értékben nyert el 
közvetlen EU-s támogatásokat, és elbírálás alatt van további 
mintegy 2 milliárd forint értékű pályázatunk, amelyek felkuta-
tásához, előkészítéséhez, partnerek kereséséhez vagy más ele-
meihez hozzájárultunk, igazolva Karácsony Gergely főpolgár-
mester eredeti elgondolását, hogy a Képviselet megerősítése a 
költségeket messze meghaladó mértékű nyereségekkel járhat 
Budapest, és a budapestiek számára. 

Számos nemzetközi rendezvényen képviseltük Budapestet, a Városdiplomáciai Csoporttal együttműködve erős nem-
zetközi hálót építettünk a magyar főváros körül, amely az előző városvezetés alatt gyakorlatilag nemzetközi elszigetelt-
ségben volt. Mára Budapest elismert, kezdeményező és innovatív szereplője a nemzetközi városi kapcsolatoknak. Részt 
vettünk olyan európai városi érdekképviseleti szervezetek folyamatos brüsszeli munkájában, mint a Eurocities, a POLIS, 
vagy a Fővárosok és Fővárosi Régiók Hálózata. Folyamatos kapcsolatot tartottunk az Európai Bizottsággal a regionális 
és városfejlesztéssel, az uniós pénzfelhasználással, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, a koronavírussal szembeni erőfe-
szítésekkel és a pandémia utáni helyreállítással kapcsolatos kérdések ügyében. 

Az elmúlt egy évben az Unió hét éves költségvetéséről és az új helyreállítási csomagról szóló döntéshozatalnak is a 
végéhez értünk, az utolsó simítások és formális jóváhagyások hiányoznak már csak ahhoz, hogy mozgásba lendüljön a 
korábban soha nem látott léptékű, 1800 milliárd eurós pénzügyi masinéria. A Képviselet az elmúlt évben elsősorban arra 
koncentrált, hogy biztosítsuk, a városokat ne lehessen kihagyni az uniós pénzek felhasználásáról szóló döntésekből, és 
nyissunk meg közvetlen csatornákat is az önkormányzatok számára a közösségi forrásokhoz. Mindkét ügyben sikerrel 
jártunk. Javaslataink alapján az uniós döntéshozók megerősítettek például olyan, a városokat segítő programokat, mint a 
Fenntartható Városfejlesztés (az ERFA kifizetéseknek az eddig 5 helyett az új ciklusban 8%-át kell ilyen célokra fordítani), 
közvetlenül elérhetővé tették az Európai Hálózatépítési Eszköz forrásait az önkormányzatok számára, hozzáférést biz-
tosítottak a városoknak az Igazságos Átállási Alaphoz. Ezen túl számos pénzügyi keret esetében erős kötelezettségeket 
írtak elő a városok bevonására a források elosztásáról szóló döntéshozatalba, így a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz (RRF) tervezésébe is kötelezően be kell vonni az önkormányzatokat az Európai Parlament által a napokban 
véglegesen jóváhagyott szabályozás alapján. A gyakorlatban Magyarországon mindez sajnos nem működik. A Nemzeti 
Helyreállítási Terv előkészítéséből Budapestet és az ellenzéki önkormányzatokat gyakorlatilag teljes egészében kihagy-
ták, a nyilvános vitára bocsátott alig 13 oldalas összefoglaló semmilyen konkrétumot nem tartalmaz, nincsenek benne 
sem összegek, sem konkrétumok, és teljesen alkalmatlan arra, hogy érdemben véleményezni lehessen. A Helyreállítási 
Terv részletei továbbra sem ismerhetők meg, a tényleges prioritásokról, tervezett programokról, beruházásokról a mai 
napig semmilyen egyeztetés a Fővárossal és más ellenzéki önkormányzatokkal, illetve a nagy önkormányzati szövetsé-
gekkel (MÖSZ, TÖOSZ) nem történt. Mindeközben a kormány az Európai Bizottság felé azt kommunikálja, hogy meg-
felelő egyeztetés folyik a tervről az érintettekkel. A Képviselet legfontosabb feladata ezért a következő hetekben, hogy 
az Európai Bizottsággal együttműködve elérjük az önkormányzatok tényleges, érdemi bevonását a Helyreállítási Terv 
készítésébe, és a helyi igényeket a legjobban ismerő önkormányzatok szempontjait, a számukra fontos programokat a 
Terv részévé tegyük. Így tudjuk biztosítani, hogy a Magyarország számára rendelkezésre álló több mint 2500 milliárd 
forintnyi helyreállítási támogatás tényleges nehézségeik és igényeik alapján valamennyi, köztük az ellenzéki önkormány-
zatoknak és az ellenzéki településeken élőknek is rendelkezésre álljon, és az Unió szándéka szerint segítse a válság utáni 
fenntartható gazdasági talpraállást – az önkormányzatok vezetésének politikai színezetétől függetlenül, ahogy normális 
országokban ennek történnie kéne. 

JÁVOR BENEDEK
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KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG

LOBBY:
Januárban folytattuk a munkát annak érdekében, hogy a helyi és regionális szereplők is részt vehessenek a nemzeti hely-
reállítási és rezilienciaépítési terv és a Strukturális Alapok felhasználását meghatározó operatív programok elkészítésében 
és végrehajtásában és forráshoz jussanak ezekből. 2020. decemberében megszületett az intézmények közötti megállapo-
dás a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről, sajnos az Európai Parlament helyi és regionális szereplők bevonásának 
megerősítésére vonatkozó javaslatai nem kerültek bele, de a végső kompromisszumos szöveg így is egyértelműen előírja és 
számon is kérhetővé teszi a megfelelő társadalmi konzultációt. A szöveg itt elérhető: https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf
 
Az Eurocities legújabb kampányának keretében városok széles köréhez és remélhetőleg uniós döntéshozókhoz is eljut az 
alábbi cikk arról, hogyan (nem) vonják be a magyar ellenzéki vezetésű városokat a nemzeti helyreállítási terv készítésébe:
https://eurocities.eu/latest/budapest-left-out-in-the-cold-on-national-recovery-plans/

ONLINE ESEMÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL:

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ECON SZAKBIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁS A HELYI ÉS REGIONÁLIS SZINT RÉSZVÉTELÉRŐL A 
HELYREÁLLÍTÁSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSÉBEN – 2021. JANUÁR 22.

Az ECON szakbizottság online találkozóján bemutatták a Régiók Bizottsága és a CEMR közös felmérést arról, mennyire 
vonják be a tagállamok a helyi és regionális hatóságokat a nemzeti helyreállítási terv elkészítésébe. A felmérés azt mutatja, 
hogy több tagállamban nincs érdemi bevonás és konzultáció. Ezt erősítette meg az EUROCITIES felmérése is, amit a városz-
szervezet elnöke, Firenze polgármestere mutatott be. A találkozó előtt Budapest levelet írt mind az Eurocities elnökének, 
mind az Európai Parlament képviseletében felszólaló Dragos Pislaru képviselőnek és kértük hozzászólásukban emeljék ki a 
partnerség elvének fontosságát, a helyi és regionális hatóságok érdemi bevonásának szükségességét. A felmérés eredmé-
nyét összefoglaló dokumentum elérhető a címre kattintva.

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA – RÉGIÓK ÉS VÁROSOK EURÓPAI HETE 2021 – 2021. JANUÁR 28.

2021. október 21-24-én kerül sor a Régiók és Városok Európai Hetére, alapból 
online eseményként tervezik a szervezők. A tavalyi online eseményből tanul-
va, idén nem húzzák szét három hétre a workshopokat és egyéb rendezvé-
nyeket. Az idei mottó: Együtt a helyreállításért, a három téma:

• zöld átállás
• kohézió
• digitális átállás. 

A regionális partnerségek (4-8 partner) március 26-áig nyújthatják be javaslatukat.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf
https://eurocities.eu/latest/budapest-left-out-in-the-cold-on-national-recovery-plans/
https://cor.europa.eu/hu/news/Pages/post-covid-recovery-plans-.aspx
https://cor.europa.eu/hu/news/Pages/post-covid-recovery-plans-.aspx
https://europa.eu/regions-and-cities/


2021 januárja már egyre inkább a vakcinákról szólt, a Régiók Bizottsága létrehozott egy 
oldalt, ahol a különböző vakcinákról lehet tájékozódni (angol nyelven): https://cor.europa.
eu/en/news/Pages/safe-and-effective-vaccines-for-all-europeans.aspx

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KORONAVÍRUS OLDALA

A vakcinákról, az oltási stratégiáról is bővebb információ található az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vacci-
nes-europeans_en

EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK HITEL MAGYAR CÉGEK TÁMOGATÁSÁRA A JÁRVÁNYBÓL VALÓ KILÁBALÁSRA

Az EIB 200 millió euró hitelt nyújt az Eximbanknak, melyből magyar vállalatok működő tőke szükségletére és beruházása-
inak támogatására nyújt kölcsönt az Eximbank azzal a céllal, hogy meggyorsítsák a járvány okozta válságból való kilába-
lásukat.

URBACT ROOF HÁLÓZAT – MIT TANÍTOTT A JÁRVÁNY A HAJLÉKTALANSÁGRÓL?

Hasznos cikk olvasható az alábbi linken: https://urbact.eu/sites/default/files/media/covid_homelessness_1801_0.pdf

COVID-19 HÍREK

PORTUGÁL EU ELNÖKSÉG

Január 1-től Portugália az EU soros elnöke. Elnökségi prioritásai három fő területre fókuszálnak:
• az éghajlati és digitális átállás által támogatott helyreállítás
• az EU szociális pillérének végrehajtása annak érdekében, hogy az éghajlati és digitális átállás igazságos  

és befogadó legyen
• Európa stratégiai autonómiájának erősítése megőrizve a nyitottságot a 

világ többi része felé.

Portugália Németországgal és Szlovéniával alkot elnökségi triót, a trió prog-
ramjáról itt lehet olvasni: https://www.2021portugal.eu/en/programme/
the-trio-presidency-programme/

VÁROSI MENETREND (URBAN AGENDA) - KÖZBESZERZÉS

Interaktív e-learning modult fejlesztett ki az Innovatív és Felelős Köz-
beszerzés Partnerség, a modul elérhető a címre kattintva.

EU HÍREK

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/safe-and-effective-vaccines-for-all-europeans.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/safe-and-effective-vaccines-for-all-europeans.aspx
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://www.eib.org/en/press/all/2021-012-eib-lends-eur200-million-to-hungary-s-eximbank-for-the-faster-recovery-of-hungarian-companies-from-covid-19
https://urbact.eu/sites/default/files/media/covid_homelessness_1801_0.pdf
https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/the-trio-presidency-programme/
https://www.2021portugal.eu/en/programme/the-trio-presidency-programme/
https://uapp.maester.com/


EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG ÉS NORVÉG ALAPOK

Decemberben megállapodás született a felek között, így ismét elérhetővé válnak a támogatások.  Klímavédelmi és energe-
tikai kezdeményezéseket, az üzleti fejlesztéseket és innovációt, helyi és regionális fejlesztéseket, valamint a roma lakosság 
társadalmi integrációját támogatják majd. Január 13-án már be is mutatták a roma programot. Magyarország a 214,6 millió 
euró támogatási összeggel az EGT és Norvég Alapok harmadik legnagyobb kedvezményezettje. Az együttműködési megál-
lapodások az Alapok 2014-2021-es időszakának végrehajtására vonatkoznak, a projektek megvalósítási határideje azonban 
valamennyi kedvezményezett országban 2024. április vége.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG - KÉZIKÖNYV DÖNTÉSHOZÓKNAK ÉS SZAKEMBEREKNEK

A ROCK projekt keretében 10 város dolgozott azon, hogy kulturális örökségüket megőrizve és felhasználva fenntartható, 
kreatív, a jelen és a jövő kihívásainak megfelelő várossá váljanak. Az eredményeket, szakpolitikai javaslataikat könyvben 
osztják meg a döntéshozókkal és a terület szakembereivel. A könyv megkapható a cecile.houpert@eurocities.eu címre 
küldött e-maillel vagy online olvasható a címre kattintva.

ZÖLD KÖNYV AZ IDŐSÖDŐ TÁRSADALOMRÓL

Az Európai Bizottság vitaindító anyaga az idősödő társadalommal, a generációk közötti szolidaritás és felelősség erősíté-
sével foglalkozik: https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-ge-
nerations_en

2021 I. negyedévében nyilvános konzultáción kéri majd a Bizottság az érintettek véleményét. A konzultáció az alábbi linken 
lesz elérhető: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing

METROPOLIS LEARNING STATION

A Metropolis szervezet új interaktív oldalon gyűjtötte össze a fenntartható városfejlesztést nagyvárosi térségre kiterjesztve 
értelmező/vizsgáló képzéseit, anyagait. Új képzésekről is tájékozódhatnak az érdeklődők az oldalon.

ZUGLÓ ÉS A SUNRISE PROJEKT A POLIS HÍRLEVELÉBEN

A cikken túl egy videó is elérhető, melyben a lakosság, egyéb szereplők és Karácsony Gergely főpolgármester beszél a 
részvételi tervezéssel kapcsolatos tapasztalatairól.

ELINDULT A „LIVING-IN.EU” PLATFORM

A több szereplő, köztük az Eurocities, részvételével indult és 
az Európai Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága által tá-
mogatott kezdeményezés célja, hogy 2025-re legalább 300 
millió uniós állampolgár életében okozzon pozitív változáso-
kat a digitális átállás. A platform a régiók és városok együtt-
működését támogatja a különböző társadalmi kihívásokra 
adott digitális megoldások kidolgozására.

JELENTÉS A MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ ÉS MEGFIZETHETŐ LAKHATÁSRÓL

Az Európai Parlament jelentése itt érhető el: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0247_HU.html

https://indd.adobe.com/view/7e9f39ac-b4d5-4a8b-b9b1-e4941b1eee78
mailto:cecile.houpert%40eurocities.eu?subject=
mailto:https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en?subject=
mailto:https://ec.europa.eu/info/files/green-paper-ageing-fostering-solidarity-and-responsibility-between-generations_en?subject=
mailto:https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing?subject=
https://www.metropolis.org/learning-station
https://www.polisnetwork.eu/news/a-neighbourhood-in-budapest-co-creates-mobility-solutions-with-its-citizens/
https://www.living-in.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0247_HU.html


MINDENKINEK LEHET OTTHONA

Az Európai Parlament Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, 
hogy az EU aktívabban lépjen fel a hajléktalanság felszámolásáért. A hajléktalanság 2030-ra történő felszámolását célzó 
kezdeményezésükhöz itt lehet csatlakozni: https://act.greens-efa.eu/endhomelessness?link_id=2&can_id=16970abb968d-
238764c95737ec271dc3&source=email-we-did-it-time-for-the-eu-to-tackle-the-housing-crisis&email_referrer=ema-
il_1051190&email_subject=we-did-it-time-for-the-eu-to-play-its-part-in-tackling-the-housing-crisis

AZ ÚJ EURÓPAI BAUHAUS

Elindult az új európai Bauhaus tervezési szakasza. Az új európai Bauhaus egy olyan környezetvédelmi, gazdasági és kultu-
rális projekt, amely az európai zöld megállapodás céljainak megvalósítása érdekében ötvözni kívánja a tervezést, a fenn-
tarthatóságot, az akadálymentesítést, a megfizethetőséget és a beruházásokat. A tervezési szakasz egyik elemeként idén 
tavasszal a Bizottság első alkalommal hirdeti meg az új Európai Bauhaus-díjat, majd ősszel pályázati kiírást jelentet meg, 
melynek keretében öt tagállamban öt kísérleti projekt kerül kialakításra új, fenntartható és inkluzív, és egyúttal stílusos 
megoldások közös tervezése érdekében. A kezdeményezés oldalán az érintettek, érdeklődők a kezdeményezés kialakítá-
sában is részt vehetnek.

FERREIRA BIZTOS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA PLENÁRIS ÜLÉSÉN

Február 4-én a Régiók Bizottsága tagok arról tartottak vitát Elisa Ferreira kohéziós és reformügyi európai biztossal, hogy 
miként lehet felgyorsítani az új kohéziós politikai programok elindítását, biztosítani időben történő végrehajtásukat és 
beépíteni őket a nemzeti helyreállítási tervekbe. Részletek: https://cor.europa.eu/hu/news/Pages/strengthening-cross-bor-
der-public-services.aspx

AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG DÖNTÉSE 

A Bíróság meghozta döntését a Magyarország elleni kötelezettségszegési eljárásban a környezeti levegő minősége - a PM10 
mikrorészecskékre vonatkozó határtértékeknek egyes magyarországi zónákban történő rendszeres és tartós túllépése tár-
gyában: 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-637/18

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210012en.pdf

PÁLYÁZATOK/KONZULTÁCIÓK

EU ZÖLD HÉT 2021 – HELYI ESEMÉNYEK

2021. március 12-ig lehet regisztrálni a hét témájához kapcsolódó 2021. május 3-június 13. között megrendezendő helyi ese-
ményeket. Részletek és regisztráció a címre kattintva.

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FELMÉRÉS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS JÖVŐJÉRŐL

Határidő: 2021. március 14.

FIATAL REGIONÁLIS ÉS HELYI POLITIKUSOK – RÉGIÓK BIZOTTSÁGA PROGRAM

Március 12-éig jelentkezhetnek a 40 évnél nem idősebb politikusok a program 2021-es eseményeire.

https://act.greens-efa.eu/endhomelessness?link_id=2&can_id=16970abb968d238764c95737ec271dc3&source=email-we-did-it-time-for-the-eu-to-tackle-the-housing-crisis&email_referrer=email_1051190&email_subject=we-did-it-time-for-the-eu-to-play-its-part-in-tackling-the-housing-crisis
https://act.greens-efa.eu/endhomelessness?link_id=2&can_id=16970abb968d238764c95737ec271dc3&source=email-we-did-it-time-for-the-eu-to-tackle-the-housing-crisis&email_referrer=email_1051190&email_subject=we-did-it-time-for-the-eu-to-play-its-part-in-tackling-the-housing-crisis
https://act.greens-efa.eu/endhomelessness?link_id=2&can_id=16970abb968d238764c95737ec271dc3&source=email-we-did-it-time-for-the-eu-to-tackle-the-housing-crisis&email_referrer=email_1051190&email_subject=we-did-it-time-for-the-eu-to-play-its-part-in-tackling-the-housing-crisis
https://act.greens-efa.eu/endhomelessness?link_id=2&can_id=16970abb968d238764c95737ec271dc3&source=email-we-did-it-time-for-the-eu-to-tackle-the-housing-crisis&email_referrer=email_1051190&email_subject=we-did-it-time-for-the-eu-to-play-its-part-in-tackling-the-housing-crisis
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_hu
https://cor.europa.eu/hu/news/Pages/strengthening-cross-border-public-services.aspx
https://cor.europa.eu/hu/news/Pages/strengthening-cross-border-public-services.aspx
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-637/18
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210012en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/events/eu-green-week-2021_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermfutureCrossborderCooperation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-0c2146903244e61180dc005056a0542b-ab669cdf8d2345568e75ef60069e8e49&esid=633c0526-0e5f-eb11-8118-005056a043ea
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/YEPs/Young_Elected_Politicians_Programme_Call_2021_Final.pdf?_cldee=YnJ1b2ZmaWNlQGJ1ZGFwZXN0LmV1&recipientid=contact-f2d0624eccfde61180dc005056a00920-c9d86de811f94310a50f8d6646bef728&esid=3c327eba-ab6f-eb11-8118-005056a043ea


EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG –  
MEGHALLGATÁS A SZOCIÁLIS GAZDASÁG SZEREPÉRŐL  
AZ IGAZSÁGOS ÉS FENNTARTHATÓ GAZDASÁGI 
HELYREÁLLÍTÁSBAN  – 2021. FEBRUÁR 17.

SEI (SUSTAINABLE ENERGY INVESTMENT) FORUM A LAKÁSFELÚJÍTÁSRÓL - 2021. FEBRUÁR 26.

Az Európai Bizottság a Renovation Wawe és az EU Recovery részeként webináriumot tart egy integrált lakásfelújítási szol-
gáltatások (Integrated Home Renovation Services) témában. 

Regisztrálni ezen a linken lehet: 

https://euconf.eu/seif/integrated-home-renovation-in-europe

a program pedig ezen a linken érhető el: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/energy_climate_change_environment/events/documents/seif_forums_-_agen-
da_-_webinar_26_february_2021.pdf

EU MAKROREGIONÁLIS STRATÉGIÁK HETE – 2021. MÁRCIUS 1-5.

6. FORUM EUROPE KONFERENCIA A KÖZLEKEDÉS JÖVŐJÉRŐL  
(ONLINE, INGYENES) - 2021. MÁRCIUS 2.

URBACT ONLINE KURZUS A STRATÉGIAI KÖZBESZERZÉSRŐL - MÁRCIUS

Két projekt tevékenységére és eredményeire építve ingyenes online kurzus indul márciusban arról, hogyan érvényesíthetők 
a szociális és környezeti szempontok a közbeszerzésben.

URBACT - MAKING SPEND MATTER TRANSZFER HÁLÓZAT ZÁRÓ KONFERENCIÁJA – 2021. MÁRCIUS 24.

Az online záró konferencia március 24-én bemutatja, hogyan érthetjük meg jobban a közbeszerzések hatását a kiadások 
elemzésével, hogyan köthetők össze az adott szervezet céljai és a közbeszerzési folyamatok és gyakorlatok.

EU ZÖLD HÉT – 2021. MÁJUS 31-JÚNIUS 4.

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

https://www.socialeconomy.eu.org/event/eesc-public-hearing/
https://www.socialeconomy.eu.org/event/eesc-public-hearing/
https://www.socialeconomy.eu.org/event/eesc-public-hearing/
https://www.socialeconomy.eu.org/event/eesc-public-hearing/
https://euconf.eu/seif/integrated-home-renovation-in-europe
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/energy_climate_change_environment/events/documents/seif_forums_-_agenda_-_webinar_26_february_2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/energy_climate_change_environment/events/documents/seif_forums_-_agenda_-_webinar_26_february_2021.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/01/18-01-2021-eumrsweek-save-the-date
https://futuretransport-eu.com/?utm_campaign=723247_Save%20the%20Date%20-%20Future%20of%20Transport&utm_medium=dotdigital&utm_source=Forum%20Europe&dm_i=4SEG%2CFI27%2CEFP08%2C1TXK2%2C1
https://futuretransport-eu.com/?utm_campaign=723247_Save%20the%20Date%20-%20Future%20of%20Transport&utm_medium=dotdigital&utm_source=Forum%20Europe&dm_i=4SEG%2CFI27%2CEFP08%2C1TXK2%2C1
https://urbact.eu/procurement
https://urbact.eu/update-save-date
https://ec.europa.eu/environment/events/eu-green-week-2021_en

