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KEDVES OLVASÓ! 

 

Magas fordulatszámon pörögtek az uniós intézmények és a 
városdiplomáciai tevékenység is a nyári szünet előtti másfél hónapban. 
Az ukrajnai orosz agresszió és annak az energiapiacokon jelentkező 
hatásai folyamatos intézkedéseket és döntéseket igényeltek, miközben a 
magyar helyreállítási terv és a kormány elleni jogállamisági eljárás körüli 
viták is egyre sürgetőbbé váltak. Nem csak az EU-s intézményeknek, 
hanem az országot egyre súlyosabb gazdasági válságba lavírozó magyar 
kormányzat számára is. Budapest álláspontja világos ebben a kérdésben: 
Magyarország, a magyar emberek érdeke az, hogy hozzáférjünk az EU-s 
pénzekhez, ehhez azonban a kormánynak maradéktalanul be kell 
tartania a jogállamisági normákat és biztosítani az európai források 
korrupciómentes felhasználásának garanciáit. Emellett azt is képviseljük, 
hogy az önkormányzati rendszer aláásása, politikai alapú pénzügyi 
ellehetetlenítése ellenkezik az Európai Unió szubszidiaritásról, valamint partnerségről szóló alapelveivel, valamint a politikai alapú 
diszkrimináció tilalmával, ennél fogva az ellenzéki önkormányzatok pénzügyi destabilizálása alapvető jogállamisági kérdés is. Az 
ezzel kapcsolatos vitákat ezért nem szabad anélkül lezárni, hogy a magyar kormány véget vetne az ellenzéki önkormányzatok ellen 
folytatott büntetőhadjáratának.  
Ezekről a kérdésekről, valamint a Budapest számára elérhető uniós forrásokról is egyeztetett Karácsony Gergely főpolgármester 
június 12-14. között Didier Reynders, Johannes Hahn és Věra Jourová uniós biztosokkal. További szakmai részletkérdésekről tárgyalt 
a Főváros Karácsony Gergelyt elkísérő szakmai stábja, akik július elején újabb látogatáson is találkoztak többek között a regionális 
politikai, az energiapolitikai, a foglalkoztatási, a környezetpolitikai, a klímaügyi, közlekedési, valamint strukturálisreform-támogató 
főigazgatóságok képviselőivel. 
Számos fontos EU-s intézményi döntés és esemény is történt ebben az időszakban. Csehország július 1-vel átvette Franciaországtól 
az EU soros elnökségét, féléves programjának középpontjába pedig a biztonságpolitikai és energetikai kérdések mellett épp a 
jogállamisági problémákat állította. Mindeközben a súlyos hazai gazdasági helyzet a magyar kormányt is arra kényszerítette, hogy 
eddigi ellenállásával felhagyva számos fontos kérdésben engedjen az Európai Bizottságnak a helyreállítási alap pénzeihez való 
hozzáférés érdekében. Az eddig bejelentett intézkedések azonban nem látszanak megfelelőnek az Európai Szemeszter és az idei 
EU-s Jogállamisági jelentés keretében, valamint a helyreállítási tervről szóló, továbbá a jogállamisági eljárásban megfogalmazott 
kritériumok teljesítéséhez, így az egyeztetések tovább folynak, immár egy sokkal nyitottabb magyar kormányzattal. De még így is 
kérdéses, hogy időben egyezségre tudnak-e jutni a felek, vagy Magyarország elveszíti a Helyreállítási Eszköz keretében az országnak 
szánt közel 6 milliárd eurót. 
Mostani hírlevelünkben emellett az EU-s döntéshozatal és jogalkotás további fejleményeiről, képviseletünk tevékenységéről és 
pályázati lehetőségekről is olvashatnak.  
Pihentető kikapcsolódást és jó nyarat kívánok hírlevelünk minden kedves olvasójának! 
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KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG 

2022. május 24. – Megbeszélés Brüsszel Főváros Régió külügyi részlegével 

Karácsony Gergely főpolgármester és Pascal Smet államtitkár tárgyalását követően a megbeszélés célja az volt, hogy 

konkrét együttműködési területeket/projekteket azonosítsunk. A kultúra/építészeti örökség területén a Budapest 

150 és a 2023-as brüsszeli szecessziós év kapcsán tervezünk együttműködést. A városi mobilitás területén a BKK 

által szeptemberre tervezett eseményre próbálunk időpontot egyezetni Pascal Smet államtitkárral.  Az 

együttműködés keretéről (pl. korábbi együttműködési megállapodásra építve  új együttműködési megállapodás 

kötése) további belső egyeztetés szükséges mind Budapesten, mind Brüsszelben. 

 
2022. május 30-31. –  EU Zöld Hét  
 
Május 30 - június 5. között került sor a hét eseményeire, Brüsszelben és Európa-szerte. A május 30-ai brüsszeli nyitó 

konferencia előadói (köztük Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, a Régiók Bizttsága ENVE szakbizottság elnöke) azt 

vizsgálták, hogyan áll a környezetvédelem ügye a jelenlegi háborús helyzetben, az elmúlt évek egészségügyi és 

gazdasági válságában, megengedhető-e, hogy ezek miatt oldalvonalra szoruljon a zöld politika? A LIFE díjazottak 

szintén május 30-n vehették át díjaikat. Május 31-én a szabályozás, a megfelelő törvények és azok betartása, 

betartatása állt a középpontban. A május 30-31-ei események megtekinthetők itt , a LIFE díjat nyert projektekről a 

LIFE díjazott projektek linken található információ. 

2022. június 7. – Találkozó Petra de Sutter belga miniszterelnök-helyettes kabinetjével 

Hivatalos találkozón egyeztettünk a belga szövetségi kormány miniszterelnök-helyettese, a zöldpárti (Groen) Petra 

de Sutter kabinetjével. A találkozón Budapest tervei mellett a város pénzügyi helyzete, a Magyarországnak szánt 

uniós források körüli, az Európai Tanács elé kerülő viták (pl. a magyar nemzeti helyreállítási terv jóváhagyása), illetve 

a magyar kormánnyal szembeni jogállamisági eljárás lehetséges kimenetelei is napirenden voltak. Tájékoztattuk 

partnereinket Budapest álláspontjáról a fenti kérdésekben, egyben kértük segítségüket a vitás kérdések 

megnyugtató, az önkormányzatok helyzetére is megoldást kínáló rendezésében. 

 

2022. június 8-10. – Eurocities éves közgyűlés és konferencia 

Június 8-10-én Espoo-ban gyűltek össze az Eurocities tagvárosok és egyéb szervezetek képviselői. Az éves közgyűlést 

megelőző konferencia címe „An era of new beginnings” volt. Az innováció, a co-creation és a városok vezető szerepe 

az éghajlatváltozás elleni küzdelemben voltak a fő témák. Az Espoo által elindított „A jövő mentorai” programban 

27 város vett részt, a fiatalok és a programban aktívan részt vevő városvezetők több hónapig dolgoztak együtt, majd 

Espoo-ban számoltak be az együttműködés eredményeiről, tapasztalataikról (22 fiatal vett részt a konferencián), 

valamint bemutatták a fiatalok jobb bevonását célzó javaslataikat. A programról bővebb információ itt érhető el. 

https://environment.ec.europa.eu/eu-green-week-2022_en
https://environment.ec.europa.eu/news/european-commission-reveals-winners-life-awards-2022-2022-05-30_en
https://eurocities2022.eu/the-future-mentors-programme
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Budapest a Budapest-Nappal hajtva projekt bemutatásával vett részt az esemény utolsó napján szervezett városok 

közötti gyors tapasztalatcsere szekcióban. Ghent, Bristol, London, Berlin képviselői hallgatták meg Ámon Ada 

főosztályvezető bevezető előadását, majd tették fel kérdéseiket.   

2022. június 13-15. – Karácsony Gergely főpolgármester brüsszeli látogatása 

A hivatalos látogatás során a főpolgármester beszédet mondott a német tartományi EU-miniszterek éves 

konferenciáján, találkozott Johannes Hahn költségvetési- és igazságügyi biztossal, Didier Reynders 

jogérvényesülésért felelős biztossal és Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős biztossal. Az uniós 

biztosokkal való találkozókon a főpolgármester bemutatta a Főváros nehéz pénzügyi helyzetét, a kormány 

önkormányzatokat sújtó restriktív intézkedéseit és annak várható következményeit. Az RRP és a Strukturális Alapok 

kapcsán hangsúlyozta, hogy a Főváros érdeke egy jó kompromisszum a Bizottság és a magyar kormány között, amely 

kikényszeríti a jogállami normák érvényesítését, de nem vágja el a nehéz helyzetben lévő országot és 

önkormányzatokat az EU-s forrásoktól. A programokon részt vettek a Képviselet munkatársai is.   

 

2022. június 13-15. – Klímasemleges és intelligens városok küldetés – nyitó konferencia és ehhez kapcsolódó 

szakmai egyeztetés 

Június 13-án Brüsszelben hivatalosan is kezdetét vette a küldetés, elindult a kiválasztott 100 város és a küldetést 

koordináló patformot menedzselő NetZeroCities konzorcium közötti párbeszéd.  Budapestről Ámon Ada 

főosztályvezető és Barsi Orsolya osztályvezető vett részt az eseményen. A konferenciáról itt található összefoglaló, 

ebben elérhetők a linkek a videófelvételekhez is. A konferenciát követően különböző főigazgatóságok 

munkatársaival találkoztak a kiküldöttek a Képviselet szervezésében. A találkozókon Budapest bemutatta klímás 

célktűzéseit, terveit, tervezett projektjeit és igyekeztünk feltérképezni a forrásoldalt, különös tekintettel a 100 város 

küldetésre. 

 

2022. június 21- 27. – Klímasemleges és intelligens városok küldetés – NetZeroCites online konferencia 

A NetZeroCities konferenciasorozata hat online részben mutatta be a városok előtt álló feladatokat, az ehhez 

nyújtott szakértői támogatást, a szeptember 5-én megnyíló, a küldetésben részt vevő városoknak elérhető, kísérleti 

projekteket támogató pályázati fehívást.  A felhíváshoz kapcsolódva július 4-én és szeptember 5-én is lesz egy 

információs esemény, valamint megjelent egy kézikönyv is; regisztrálni, a kézikönyvet letölteni itt lehet.  

 

2022. június 21. – Európai bizottsági szakértői panel a kohéziós partnerekkel 

A brüsszeli fővárosi képviseleteket összefogó „Fővárosok és Fővárosi Régiók Hálózat” delegáltjaként Budapest 

képviseletének vezetője, Jávor Benedek a tagja az Európai Bizottság által létrehozott szakértői panelnek, melynek 

feladata a kohéziós politika során a részvétel, a konzultáció és a társadalmi bevonás érvényesülésének erősítése. Az 

idei első szakértői dialóguson elsősorban a Helyreállítási Eszköz illetve a REPowerEU program tervei és 

megvalósulása, illetve a társadalmi partnerek (így a helyi önkormányzatok) jobb bevonása volt a téma. 

 

https://netzerocities.eu/2022/06/16/lets-go-climate-neutral-smart-cities-mission-kick-off-event/
https://netzerocities.eu/2022/06/22/call-for-pilot-cities-join-the-information-sessions/
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2022. június 23. – Egyeztetés a Belga Királyság külügyminisztériumával 

Találkozón egyeztettünk a belga szövetségi kormány külügyminisztériumának európaügyi, intézményi és igazságügyi 

főigazgatóságával, ahol ismertettük Budapest pénzügyi helyzetét, és megvitattuk a Magyarországnak szánt uniós 

források körüli, az Európai Tanács elé kerülő vitákat (pl. a magyar nemzeti helyreállítási terv jóváhagyása), illetve a 

magyar kormánnyal szembeni jogállamisági eljárás kérdéseit. Tájékoztattuk partnereinket Budapest álláspontjáról 

a fenti kérdésekben, egyben kértük segítségüket a vitás kérdések megnyugtató, az önkormányzatok helyzetére is 

megoldást kínáló rendezésében. 

 

2022. június 29. – Berlin, Városházi Konferenciák, Jogállamisági konferencia 

Jávor Benedek, a brüsszeli iroda vezetője képviselte a fővárost Berlinben a „Városházi Konferenciák” sorozat 

keretében, a Humboldt Egyetem és a berlini Városháza által közösen szervezett, a jogállamisági problémáknak a 

városokra gyakorolt hatásáról rendezett konferencián. Előadásában beszámolt a Budapestet érő negatív 

kormányzati intézkedésekről, és ismertette a városok lehetőségeit az európai intézményeknél való érdekképviselet, 

lobbizás során, illetve az ezzel kapcsolatos budapesti tapasztalatokat. 

 

2022. július 4. – találkozó Nathan Clarke-kal, Brüsszel város nemzetközi ügyekért felelős munkatársával 

A megbeszélésen a „Pact of Free Cities” keretében közösen szervezendő jogállamisággal foglalkozó konferencia 

részleteiről egyeztettünk. A tervezett dátum 2023 január-február. 

 

2022. július 6. – Jogállamiság hálózat egyeztetés 

A belga kormánnyal korábban folytatott egyeztetések nyomán képviseletünk meghívást kapott az EU-s Állandó 

Képviseletek között működő jogállamisági hálózat tagjaival tartott online megbeszélésre, ahol a korábbiakhoz 

hasonlóan a Főváros pénzügyi helyzete, a kormányzat restriktív intézkedései illetve a Helyreállítási Tervvel és a 

jogállamisági eljárással kapcsolatos kérdések voltak napirenden. Ismertettük Budapest álláspontját ezekben a 

kérdésekben, és kértük partnereink segítségét a vitás kérdések önkormányzatok számára is megnyugtató 

rendezésére. 

 

2022. július 7-8. – szakmai konzultáció az Európai Bizottság különböző főigazgatóságaival 

Ámon Ada főosztályvezető és Barsi Orsolya osztályvezető a DG MOVE, DG EMPL, DG REGIO, DG ENER és a DG 

REFORM munkatársaival találkozott a Brüsszeli Képviselet szervezésében. A megbeszéléseken a TOP+, a 100 város 

misszó, Budapest klímastratégiája és tervezett beruházásai voltak terítéken. 
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EU HÍREK 

Cseh EU elnökség  

 
Július 1-én Csehország vette át a soros EU elnökséget. A cseh uniós elnökség öt prioritás alá szervezi a munkáját, 
ezek:  

 az Ukrajna elleni orosz agresszióra adott válasz 
 az EU energetikai biztonsága 
 az EU védelmi képességeinek megerősítése 
 az európai gazdaság megerősítésének stratégiája 
 a demokratikus intézmények megerősítése. 

 
Az elnökség oldala a címre kattintva érhető el. 

 

  Helyreállítási és rezilienciaépítési tervek_RéB és CEMR felmérés  

A 2021-es felmérés után 2022 tavaszán ismét felmérte a Régiók Bizottsága és a CEMR, mi a helyi és regionális szint 

véleménye a tervekről, javult-e a bevonásuk. Az eredmény nem túl pozitív, bár a válaszadók úgy látják, a tervek jól 

szolgálják a zöld és digitális átállást, de a területi kohéziót kevésbé. A megvalósításban sem jutnak igazi szerephez a 

helyi és regionális önkormányzatok, továbbra is felülről vezérelt a folyamat.  

 

 Tanácsi következtetések a 8. kohéziós jelentésről 

2022 februárjában terjesztette elő az Európai Bizottság 8. jelentését a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról 

(2022/1-es hírlevelünkben írtunk róla). A Tanács következtetéseiben hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának 

kellőképpen figyelembe kell vennie a területek szükségleteit és lehetőségeit, lehetővé téve számukra, hogy a 

legfontosabb beruházásokat célzottan a helyi körülményekhez igazítva valósíthassák meg.                                                                                                                                              

 

Uniós kohéziós politikai csomag a tagállamok, a regionális és helyi hatóságok és partnerek támogatására az 

Ukrajna elleni orosz agresszió következményeinek kezelésében  

A FAST-CARE csomag a CARE csomagot követően további rugalmasságot biztosít a kohéziós politikai beruházások 
végrehajtásához. Emellett ahhoz is hozzájárul, hogy enyhítse a helyzetet a koronavírus-járvány, valamint a háború 
okozta magas energiaköltségek, nyersanyag- és munkaerőhiány együttes hatása miatt késve végrehajtott uniós 
finanszírozású projektek terén. A rugalmas felhasználási lehetőségek által mobilizált források legalább 30%-át 
a helyi hatóságok és a helyi közösségekben működő civil társadalmi szervezetek által irányított műveletekre kell 
fordítani, hogy megfelelő támogatásban részesüljenek azok, akik a munka dandárját végzik. 

A programok a területi hatályukon kívül is támogathatják a műveleteket, mindaddig, amíg ugyanazon tagállamon 
belülre irányulnak. Ez lehetővé teszi, hogy oda irányítsák a támogatást, ahol a legnagyobb szükség van rá, hiszen a 
menekültek a tagállamokon belül nem feltétlenül maradnak meg egy helyen. 

 

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/CoR-CEMR-joint-consultation-RRPs.aspx
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2022/06/02/cohesion-in-europe-towards-2050-council-approves-conclusions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_4043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_4043
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/care/
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Modernizációs Alap  

A Modernizációs Alap harmadik beruházási ciklusának keretében 2,4 milliárd euró áll hét kedvezményezett ország, 

köztük Magyarország, rendelkezésére június 8-tól. Az Alap a tíz alacsonyabb jövedelmű uniós országot támogatja a 

klímasemlegességre való átállásban azáltal, hogy korszerűsíti azok villamosenergia-ágazatát és tágabb 

energiarendszereit, élénkíti az energiahatékonyságot és megkönnyíti az igazságos átmenetet. A kedvezményezett 

országok Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, 

Románia és Szlovákia. Ebben a ciklusban Magyarország 74,3 millió eurót kap. A negyedik ciklusra augusztus, illetve 

szeptemberi határidővel nyújthatnak be javaslatokat az érintet tagállamok.  Az Alapról, a támogatott projektekről a 

címre kattintva lehet tájékozódni. 

 

Program a kis- és középvállalkozások támogatására  

Az Európai Bizottság jóváhagyott egy 226 millió EUR (90 milliárd HUF) összegű magyar programot, amely különböző 
ágazatokban működő kis- és középvállalkozások támogatására irányul az Ukrajna elleni orosz invázióval 

összefüggésben. A programot az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeret alapján hagyták jóvá. 

 

Kulturális örökség - felhőalapú együttműködés  

A Bizottság párbeszédet kezdeményezett a tagállamokkal a kulturálisörökség-felhő közös létrehozásáról, mely a 

megfelelő digitális infrastruktúra megteremtése révén hivatott elősegíteni az európai kulturális értékek megőrzését. 

A felhő célja a kulturális, kreatív és technológiai ágazatok közötti együttműködés és közös alkotás előmozdítása.  

Az Európai Bizottság 2022-es stratégiai előrejelzési jelentése 
 
A zöld és a digitális átállás összekapcsolása, a zöld és digitális ikerátmenet áll a jelentés fókuszában. A 2022. évi 
stratégiai előrejelzési jelentés az ikerátmenetek közötti kölcsönhatások jövőorientált és holisztikus elemzését 
mutatja be, figyelembe véve az új és újonnan megjelenő technológiák szerepét, valamint az ikerátmeneteket alakító 
- azaz egymást erősítő - kulcsfontosságú geopolitikai, társadalmi, gazdasági és szabályozási tényezőket. 
 
 

Új tudományos és innovációs társulás az EIT-ben  
 
Kihirdették az EIT legújabb tudományos és innovációs társulásának nyertes partnerségét. A 9. társulás a kultúra és 

kreativitás területének szereplőit fogja össze. 18 uniós tagállam, valamint Svájc és az Egyesült Királyság különböző 

szervezetei (Magyarországról az ELTE) vesznek részt a partnerségben.  

Uniós költségvetés 2023 

A Bizottság 185,6 milliárd eurós éves uniós költségvetést javasolt 2023-ra, amelyet a Next Generation EU keretében 

mintegy 113,9 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatás egészít ki. A Bizottság továbbra is prioritásként 

kezeli a zöld és a digitális átállást célzó beruházásokat, de ügyel arra is, hogy elegendő források álljanak rendelkezésre 

a közelmúltbeli és jelenlegi válságokból eredő szükségletek kielégítésére. 

 

https://modernisationfund.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_3705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2022.131.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_3855
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2022-strategic-foresight-report_en
https://eit.europa.eu/news-events/news/multi-million-euro-partnership-culture-and-creativity-launched-eit-culture
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_3473
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Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó uniós küldetés 

118 régió és helyi önkormányzat vesz részt  az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó, „Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz” elnevezésű uniós küldetésben, amely támogatni fogja az európai zöld megállapodást és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégiát. 
 

 

Funkcionális területek az EU-ban  

Az Európai Bizottság és a Világbank kísérleti projektet indított, hogy erősítse a „funkcionális terület” alapú szemlélet 
elterjedését az Unióban. 12 térség kap technikai segítségnyújtást a projekt keretében, Magyarországról a Balaton-
térség.  

 

Pénzügyi eszköz modellek épületek energiahatékonysági beruházásainak finanszírozására 

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank két olyan pénzügyi eszköz modellt dolgozott ki közösen, melyekkel 
(kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások kombinálásával) az épületek energiahatékonysági beruházásainak 
finanszírozását segíthetik elő a fenntarthatóbb, inkluzívabb és esztétikusabb területi fejlődés szempontjait is 
figyelembe véve. Ezzel a REPowerEU és az Új Európai Bauhaus kezdeményezések megvalósítását is segítik. A modellek 
az uniós forrásokat kezelő szervezeteknek (IHk) és a pénzügyi szereplőknek adnak iránymutatást arra, hogyan 
hozhatók létre ilyen finanszírozást és tanácsadást nyújtó pénzügyi eszközök. 

 

Hasznos/érdekes tanulmányok 

A területi egyenlőtlenségek új perspektívái 

EU épületkorszerűsítési program, iránymutatás a helyi és regionális megvalósításhoz 

EU tools to respond to natural disasters - Publications Office of the EU (europa.eu)  

 

 

 

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. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_3527
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change-including-societal-transformation_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/06/28-06-2022-pilot-project-functional-areas-in-the-eu
https://www.eib.org/en/press/all/2022-281-greener-housing-and-sustainable-living-spaces-the-european-commission-and-eib-launch-blueprints-for-financing-more-energy-efficiency-and-territorial-development-investments
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8fcaf458-f1da-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260055831
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91a70718-da3f-11ec-a95f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260056532
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9eb96461-d4bd-11ec-a95f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260057369
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cit-01-01
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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.      A május 18-20-ai 

online pályázati információs nap felvételei és az előadások elérhetők:  információs nap 2022  

LIFE CET pályázat 2022 

Majdnem 100 millió euró áll rendelkezésre 18 területen, az alábbiak kimondottan érdekesek lehetnek a városoknak, 

de a címre kattintva valamennyi terület elérhető: 

Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions 
Addressing building related interventions in vulnerable districts  
 
A pályázati határidő november 16. 17 óra. Az információs nap összes előadása itt érhető el. 
 

 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. 

Access City díj 2023  

Szeptember 8-áig pályázhatnak az 50.000-nél több lakossal rendelkező városok a díjra, ami a városok azon 
erőfeszítéseit ismeri el, hogy hozzáférhetőbbé váljanak a fogyatékossággal élők számára. Az első helyezett 150 ezer 
eurót kap. Részletek itt  és a címre kattintva. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2022-soc-innov
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/horizon-europe-eur-283-million-funding-available-energy-and-mobility-ri-projects-2022-04-29_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/life-2022-calls-proposals-open-eu598-million-help-make-your-green-project-ideas-come-true-2022-05-17_en
https://life-eu-info-days-2022.b2match.io/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-CET;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-local;callCode=LIFE-2022-CET;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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-enerpov;callCode=LIFE-2022-CET;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.youtube.com/playlist?list=PLKuLiQigqrClpLvXhql06nJSyWCZ1Su7P
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Transformative-Award-2022-call-open.aspx
https://www.accesscityaward.eu/registration/initialize.xhtm?lang=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes


 

9 
 

 

 

A környezeti felelősségről szóló irányelv 

Az irányelv értékelése során azt vizsgálják, megfelel-e a céljának és nincsenek-e hiányosságai. Augusztus 4-én zárul 

a nyilvános konzultáció. 

 

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK 

Városi mobilitási napok 2022  

Szeptember 20-22. között Brno-ban és online. 

 

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.       

 

Covenant of Mayors Investment Forum - Energy Efficiency Finance Market Place 

Október 18-án Brüsszelben rendezik. 

 

 

 

                                                                                                                                  Készítette: Budapest Brüsszeli Képviselete 

                                                                                                                                  Le- és feliratkozás: bruoffice@budapest.eu                                                 

                                               

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-A-kornyezeti-felelossegrol-szolo-iranyelv-ertekeles-_hu
https://www.eumd.org/en/
https://eusew.eu/
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/covenant-mayors-investment-forum-energy-efficiency-finance-market-place-2022-2022-10-18-0_en
mailto:bruoffice@budapest.eu

