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KEDVES OLVASÓ!
Hírlevelünk legfrissebb számában beszámolunk azokról az eseményekről, találkozókról, amelyeken Képviseletünk az elmúlt
hetekben bemutatta Budapest szempontjait, tapasztalatait
az uniós forrásokhoz való hozzáféréstől a jogállamiság helyzetéig. Szorosan nyomon követtük az új uniós költségvetés és
a helyreállítási eszköz körüli fejleményeket is, feltérképezve,
hogy hogyan juthat hatékonyan hozzá a Főváros az EU-s helyreállítási és fejlesztési pénzekhez. A legfontosabb Elisa Ferreira
Regionális politikáért felelős uniós biztos találkozója volt az
európai fővárosok főpolgármestereivel, amelyen Karácsony
Gergely felhívta a figyelmet a tagállami kormányok és a fővárosok közötti szoros együttműködés fontosságára annak érdekében, hogy az EU-s támogatások a lehető leghatékonyabban
szolgálják a koronavírus utáni helyreállítást és a közös uniós
célok elérését. Rámutatott arra is, hogy az uniós programok
összehangolása elmarad a kívánatostól, a fejlesztési és helyreállítási támogatások tervezetei például nincsenek összhangban a városi fenntarthatóságot szolgáló programokkal.
A képviselet részéről jómagam az Európai Városbiztonsági Fórum konferenciáján a városok szerepéről beszéltem a jogállamiság megőrzésében Európában, és Budapest tapasztalatairól ezen a téren. De kollégáimmal számos további rendezvényen, egyeztetésen is részt vettünk, így a Fővárosok és Fővárosi Régiók hálózat megbeszélésein, a DG REGIO
városi képviseletekkel folytatott egyeztetésén, vagy az Európai Parlament Urban Intergroupjának rendezvényén, tovább
erősítve a Főváros partnerségeit más európai nagyvárosokkal.
Szorosan nyomon követtük az új költségvetés körüli fejleményeket, így az idéntől induló Horizon Europe programon belül
tervezett új „Klímasemleges és Intelligens Városok” küldetés tervezési folyamatát, amely Budapest számára is fontos
lehetőséget kínál a Főváros klímacselekvésének finanszírozására.
Emellett további számos uniós eseményről, fejleményről talál információt az Olvasó a hírlevélben, amelybe szokás szerint
pályázati információk és várható események is belefértek.
Valamennyi munkatársam nevében jó egészséget és jó olvasgatást kívánok!

JÁVOR BENEDEK

KÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
A munkavégzés és a találkozók még továbbra is az online térben történnek, a fontosabbakról az alábbiakban található
összefoglaló.
EU FŐVÁROSOK FŐPOLGÁRMESTEREI ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖTTI PÁRBESZÉD
- ELŐKÉSZÍTŐ MEGBESZÉLÉS – 2021. FEBRUÁR 4.
Tavaly a horvát EU elnökség alatti zágrábi találkozó elmaradt. A március 18-ai,
Elisa Ferreira regionális politikáért felelős biztossal történő online találkozó előkészítő megbeszélésén döntés született egy előre elkészítendő nyilatkozatról,
ehhez valamennyi főváros megküldhette a javaslatát. Budapest javaslatában a
különböző közvetlen brüsszeli kezelésű városokat célzó programok, például a
Városi innovatív akciók, a Horizont Európa alatti „Klímasemleges és okos városok” küldetés és a kohéziós politika, a nemzeti helyreállítási tervek összekapcsolását, illetve azt javasolta, hogy mind az operatív programokban, mind a helyreállítási tervekben hangsúlyosan jelenjenek meg azon területek projektjei, melyek
esetében kötelezettségszegést állapított meg
az EU bírósága, például ilyen a levegőminőség
Magyarországon. Március 18-án Karácsony Gergely főpolgármester hozzászólásában kiemelte:
•

•
•

fontosnak tartjuk, hogy a helyreállítási alapból, illetve a kohéziós politika alatt
elérhető forrásokról is a döntések a partnerségi elv alapján szülessenek,
és a Bizottság figyeljen oda arra, hogy a tagállami kormányok eleget tegyenek
ennek a követelménynek
meg kell teremteni a szinergiát a különböző uniós programok
és kezdeményezések között
elkötelezettek vagyunk a zöld és befogadó helyreállítás, fejlődés iránt.

RÉGIÓK ÉS VÁROSOK EURÓPAI HETE 2021 – 2021. FEBRUÁR 16.; MÁRCIUS 2.
A Fővárosok és Főváros Régiók informális hálózat több tagja két megbeszélést is tartott és folyamatosan egyeztetett arról,
hogy a már hagyománynak számító módon, közösen pályázzanak az érdeklődő tagok workshop szervezésére. A legtöbb
résztvevő által támogatott téma a digitális átállás. Bécs, Berlin és Brandenburg, Stockholm Régió, Riga, Madrid, Prága,
Pozsony Régió és Budapest döntött idén a közös munka mellett. A március 26-ai pályázati határidőre benyújtásra került a
workshop javaslat, várjuk az elbírálást.

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) SZEMINÁRIUMOK
Február során három szeminárium foglalkozott ezzel a városok számára elérhető közvetlen támogatási forrással, amely az
innovatív programokat támogatja (Az előadások a cím címére kattintva érhetők el). Az első szemináriumon az elmúlt öt év
elért eredményeit értékelték az előadók, a következőn azt vizsgálták, hogyan teremthető meg az összhang a kohéziós politika alatti operatív programok és az innovatív projektek között, hogyan ültethetők át a gyakorlatba a projektek eredményei
és tapasztalatai. A harmadik szeminárium azt járta körbe, hogy a jövőben milyen irányba fejlődik a program. Idén indult a
program alprogramja, amelyben a program első évében indult, már lezárult pályázatok jó gyakorlatának megismerésére,
átvételére lehetett pályázni. Budapest Torinóval együtt sikeresen indult és nyert támogatást.

HORIZONT EURÓPA – KLÍMASEMLEGES ÉS OKOS VÁROSOK KÜLDETÉS – 2021. FEBRUÁR 3. ÉS 24.
A Horizont Európa program keretében tervezett úgynevezett „küldetések” közül a Klímasemleges és okos városok” küldetés különösen érdekes Budapestnek (és valamennyi városnak), mert keretet adhat éghajlati és környezeti céljainknak. A küldetés részleteit kidolgozó szakértői csoport szerint 100 város léphetne be a programba és vállalhatna kötelezettséget arra,
hogy 2030-ig részben vagy egészen klímasemlegessé váljon. A küldetés egy keretet adna, úgynevezett Városi éghajlati
szerződéssel; a megvalósításhoz szükséges összegeket a városok saját forrásból, uniós támogatásból (Strukturális Alapok,
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz), magánforrások bevonásával biztosítanák. Az elmúlt hetekben azért dolgoztunk,
hogy megteremtsük a kapcsolatot a küldetés és a már tervezés alatt álló operatív programok, helyreállítási tervek között.
Ha ez a kapcsolat nem jön létre, pont azok a városok nem jutnak majd forráshoz az éghajlati célkitűzéseket támogató
projektjeik megvalósítására, melyeknek a legnagyobb szükségük lenne rá és felelősen kötelezettséget sem vállalhatnak,
mint a 100 város egyike. Az online egyeztetéseken túl, levélben hívtuk fel az Európai Bizottságot a szükséges szinergiák
megteremtésére. A missziókról az alábbi linken található információ:
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en

EP URBAN INTERGROUP – 2021. FEBRUÁR 26.
A szeminárium témája: a kohéziós politika városi dimenziója a 2021-2027es időszakban. Az Európai Bizottság DG Regio képviseletében Moray Gilland tartott összefoglaló előadást. Az Európai Parlamentnek nagy szerepe
volt abban, hogy a kohéziós politikai jogszabályokban jelen formájában
jelenik meg a városi dimenzió. Most ahogy a hozzászólók kiemelték a gyakorlati megvalósításra kell koncentrálni, hogy a jogszabályi keretek kínálta
lehetőségek elérhetővé váljanak a városoknak.
A szemináriumról rövid összefoglaló, videó és a Bizottság előadása elérhető az alábbi linken:
http://urban-intergroup.eu/

DG REGIO PÁRBESZÉD A REGIONÁLIS ÉS VÁROSI KÉPVISELETEKKEL – 2021. MÁRCIUS 11.
A találkozó témája a kohéziós politika alatti uniós pénzügyi
eszközök volt. A pénzügyi eszközök már az előző programozási időszakokban is elérhetőek voltak (például Jessica,
Jeremie, stb.), de a 2021-27-es időszakra némi „fazonigazításon” estek át és INVESTEU néven egyszerűsítve jelennek
meg. Fontos változás, hogy egyszerűsödtek a kifizetési és
menedzsment szabályok, megkönnyítik a vissza nem térítendő támogatásokkal való kombinálást, az INVESTEU
keretében programozott és elköltött vissza nem térítendő
támogatásokra az egyszerűbb INVESTEU szabályok érvényesek. A 2014-20-as programok is folytatódhatnak, így
elkerülhető a hosszas előkészítés. Az alábbi ábrán látható,
hogyan egyszerűsítettek az elmúlt programozási időszakhoz képest.
A találkozón elhangzott előadás a címre kattintva érhető el.
A következő találkozó május közepén lesz, ezen Ferreira
biztossal találkozhatnak virtuálisan a képviseletek.

INVESTEU PROGRAM – HIVATALOS INDÍTÓ ESEMÉNY – 2021. MÁRCIUS 18.
Március elején szavazott a Parlament a tavaly decemberben
elért politikai megállapodásról, a hivatalos tanácsi jóváhagyás
után a kihirdetést követő harmadik napon – a várakozások szerint április elején - életbe léphet a rendelet. A program az uniós
költségvetési garancia révén jelentős magán- és közforrásokat
mozgósít a beruházások támogatása és a munkahelyteremtés
érdekében. Az InvestEU 26,2 milliárd EUR összegű költségvetési garanciával rendelkezik majd, amelyet a többéves pénzügyi keretből és a NextGenerationEU forrásaiból finanszíroznak.
Ez az összeg uniós szinten várhatóan több, mint 372 milliárd EUR-nyi beruházást mozgósíthat, melynek 30%-a éghajlat-politikai célkitűzésekhez fog hozzájárulni. A garancián túl a többéves pénzügyi keretből és a NextGenerationEU-ból 11,3
milliárd euró a program költségvetése.
A program négy szakpolitikai keret köré szerveződik:
•
•
•
•

Fenntartható infrastruktúra
Kutatás, innováció és digitalizáció
Kis- és középvállalkozások
Szociális beruházás és készségfejlesztés.

A tagállamok igénybe vehetik az InvestEU-t a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz szerinti helyreállítási és rezilienciaépítési terveik végrehajtásához is. Az InvestEU rendelet lehetővé teszi – meghatározott feltételekkel - tőketámogatás
nyújtását azon kkv-k számára, amelyek 2019 óta jelentős kockázatokkal szembesülnek a Covid19-világjárvány okozta válság
miatt.

EFUS, 2021. MÁRCIUS 18.
Az Európai Városbiztonsági Fórum konferenciáján Képviseletünk vezetője, Jávor Benedek a városoknak a jogállamiság
megőrzésében játszott szerepéről szóló panelben tartott
előadást, és vett részt az előadásokat követő kerekasztalbeszélgetésben. Előadásában rámutatott, hogy az elmúlt
évtizedekben a városok szerepe egyre nőtt a nemzetközi
kapcsolatokban is, és mind fontosabb parterekké válnak
nem csak a hagyományos városfejlesztési ügyekben, de a
jogállamiság és a demokratikus jogok biztosításában is. A
városok kiállása a jogállamiság mellett több mint gesztusértékű: a gyakorlatban is sokat tehetnek az átláthatóság, a demokratikus részvétel, a korrupcióellenes fellépés érdekében.
Budapest nem csak az állampolgárok döntéshozatalba való
aktív bevonásával erősíti a helyi demokráciát, de a Szabad
Városok Szövetsége keretében a négy visegrádi főváros a nemzetközi színtéren is kezdeményezően lép fel a jogállamiság,
a demokratikus értékek és az emberi jogok megerősítése érdekében. Mindehhez azonban az EU stratégiai partnerségére és
hatékonyan elérhető uniós támogatásokra is szükség van.

REGIONS FOR EU-RECOVERY – MÁRCIUS 18.
Bajorország tartományi képviselete szervezett online eseményt régiók és városok szerepéről az EU pandémia utáni újraindításában, a gazdasági helyreállításában betöltött szerepéről. Az eseményen többek között részt vett Céline Gauer az
Európai Bizottság főtitkárságán kialakított Helyreállítási és Ellenállóképességi Akció csoport vezetője, valamint Johan Van
Overtveldt az Európa Parlament Költségvetési Bizottságának elnöke is. Minden résztvevő hangsúlyozta, hogy Helyreállítási
és Rezilienciaépítési Eszköz csak akkor lehet sikeres, ha az abból finanszírozott programok kidolgozásában és végrehajtásában kiemelt szerepet kapnak a városok és a régiók.

COVID-19 HÍREK
EGY PERC CSEND EURÓPÁÉRT – A MINUTE OF SILENCE FOR EUROPE
Budapest is csatlakozott a március 24-én 12 órakor, az Eurocities elnökének kezdeményezésére Európa nagyvárosaiban zajló megemlékezéshez. Az egy perc némasággal a
koronavírus-járvány áldozataira emlékezünk és egyúttal megköszönjük azok munkáját,
akik a frontvonalban küzdenek a járvány ellen.

KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKAI IRÁNYMUTATÁS
A TAGÁLLAMOK SZÁMÁRA A JÁRVÁNYRA ADOTT LÉPÉSEKRŐL
A bizottsági közlemény leszögezi, hogy a költségvetési politikának továbbra is agilisnak kell lennie, és alkalmazkodnia kell
a változó helyzethez. Óva int a költségvetési támogatás idő előtti megszüntetésétől, amelyet idén és a jövő évben is fenn
kell tartani. Előírja, hogy amint csökkennek az egészségügyi kockázatok, a költségvetési intézkedéseknek fokozatosan
célzottabb és előremutatóbb, a reziliens és fenntartható fellendülést elősegítő kezdeményezésekre kell irányulniuk, és a
költségvetési politikáknak figyelembe kell venniük a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz hatását.
A közlemény általános iránymutatással szolgál a tagállamok 2022. évi és középtávú költségvetési politikájára vonatkozóan,
ideértve a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz révén elérhető pénzeszközökkel való kapcsolatot is.

ESPON TANULMÁNY A COVID-19 JÁRVÁNY TERÜLETI VONATKOZÁSAIRÓL
Az ESPON program keretében tanulmány készült a Covid-19 járvány területi vonatkozásairól,
valamint a régiók és városok kapcsolódó szakpolitikai intézkedéseiről. Az anyag rengeteg
adatot és térképet is tartalmaz. Az elemzés az első levonható tanulságok összefoglalásával
segítheti a döntéshozókat abban, hogyan készülhetnek fel a hasonló vészhelyzetekre, mérsékelhetik a károkat.

DIGITÁLIS ZÖLDIGAZOLVÁNY
Megjelent a Bizottság javaslata, a részletek a címre kattintva olvashatók. A digitális zöldigazolvány annak bizonyítékául
szolgál majd, hogy egy személyt beoltottak a Covid19 ellen, negatív teszteredménnyel rendelkezik vagy meggyógyult a
Covid19-fertőzésből. A zöldigazolvány digitális vagy papíralapú változatban, díjmentesen lesz elérhető.

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA, SEDEC SZAKBIZOTTSÁG- 9. BULLETIN
A bulletinek célja, hogy összefoglalják a szakbizottság kompetenciájába eső területeken végzett bizottsági munkát, a Covid-19 járványhoz kapcsolódó, a kilábalást támogató kezdeményezéseket.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KORONAVÍRUS OLDALA
A vakcinákról, az oltási stratégiáról bővebb információ található az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en

EU HÍREK
A SZOCIÁLIS JOGOK EURÓPAI PILLÉRÉRE VONATKOZÓ CSELEKVÉSI TERV
Megjelent a Bizottság cselekvési tervre vonatkozó javaslata. A cselekvési terv három
kiemelt célt határoz meg az EU számára, amelyeket 2030-ig el kell érni:
1.
2.
3.

a 20–64 évesek legalább 78 %-ának foglalkoztatottnak kell lennie,
a felnőttek legalább 60 %-ának évente képzésben kell részesülnie,
a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek számát
legalább 15 millióval kell csökkenteni.

A Bizottság szintén ajánlást terjesztett elő a Covid19-válságot követően a foglalkoztatás hatékony és aktív támogatásáról (EASE). Ezzel az ajánlással a Bizottság konkrét iránymutatást nyújt a tagállamoknak azokról az uniós finanszírozással támogatott szakpolitikai intézkedésekről, amelyek a jelenlegi válság idején a munkahelyek megőrzése érdekében hozott szükséghelyzeti intézkedésekről a munkahelyteremtő fellendüléshez szükséges új
intézkedésre való áttérést hivatottak előmozdítani.

UNIÓS STRATÉGIA A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK JOGAIRÓL 2021-2030
Megjelent az Európai Bizottság javaslata, ami három fő téma köré csoportosítja a kezdeményezéseket:
• uniós jogok
• önálló életvitel és autonómia
• megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség.

KONFERENCIA EURÓPA JÖVŐJÉRŐL
A konferencia, amit helyesebben inkább közös gondolkodásként lehet megfogalmazni, célja a polgárok bevonása egy
széles körű vitába arról, hogy – többek között a Covid19-világjárvány fényében – milyen legyen Európa jövője a következő
évtizedben és azon túl. A három uniós intézmény (EP, Tanács és Bizottság) közös nyilatkozatával induló folyamat 2022
tavaszán, az Európa jövőjét illetően iránymutatással szolgáló következtetésekkel zárul.

EURÓPA DIGITÁLIS ÉVTIZEDE
Megjelent az Európai Bizottság közleménye, ami felvázolja Európa 2030-ig megvalósítandó sikeres digitális átalakításának
jövőképét, céljait és mikéntjét. A megvalósítás lépéseit négy pont köré csoportosítva mutatják be, ezek:
•
•
•
•

digitálisan képzett lakosság és magasan képzett digitális szakemberek;
biztonságos, jól teljesítő és fenntartható digitális infrastruktúrák;
a vállalkozások digitális átalakulása;
a közszolgáltatások digitalizálása.

MAGYAR PROJEKTEK A TECHNIKAI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ KERETÉBEN
Az Európai Bizottság március elején 226 projektet hagyott jóvá, melyek a 27 tagállam növekedést ösztönző nemzeti reformok kidolgozására és végrehajtására tett
erőfeszítéseit támogatják. A technikai támogatási eszköz az Unión belüli reformok
technikai támogatására szolgáló fő bizottsági eszköz. amely részét képezi a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnek, valamint az európai helyreállítási tervnek. A technikai támogatási eszközből támogatásra jogosult reformok
közé tartoznak – egyebek mellett – a közigazgatás, a kormányzás, az adópolitika, az
üzleti környezet, a pénzügyi szektor, a munkaerőpiac, az oktatási rendszerek, a szociális szolgáltatások, az egészségügy,
a zöld átállás – pl. az épületkorszerűsítési program —, valamint a digitális szolgáltatások terén végrehajtandó reformok. A
2021-re előzetesen kiválasztott, technikai támogatási eszközből finanszírozott projektek több mint 60%-a kapcsolódik a
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtásához, míg 30%-a a zöld megállapodásra, 44%-a pedig a digitális átállásra összpontosít. A magyar projektekről a címre kattintva lehet olvasni.

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATAIRA ADOTT VÁLASZOK EURÓPÁBAN
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a Lancet Countdown on Health and Climate Change együttműködésében készült tanulmány a címre kattintva olvasható.

100 INTELLIGENS VÁROS KIHÍVÁS
A Digitális városok kihívás folytatásaként az Európai Bizottság kezdeményezése 136 várost kíván támogatni abban, hogy élenjáró technológiákat használva
járuljanak hozzá a járvány utáni okos, zöld és társadalmilag felelős helyreállításhoz. A kezdeményezésbe bekerülő városok szakértői segítséget kapnak a
digitális állampolgári részvétel erősítése, a zöld gazdaság, a zöld és digitális
turizmus fejlesztése terén. A kihívás oldala a címre kattintva érhető el.

EURÓPAI VÁLLALKOZÓI RÉGIÓ DÍJ
2021-22-re a következők nyerték el a díjat:
•
•
•
•
•
•

Castelo Branco (Portugália),
Gabrovo (Bulgária),
Helsinki-Uusimaa Régió (Finnország),
Madrid Régió (Spanyolország),
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Franciaország)
Szilézia Vajdaság (Lengyelország)

A díjról és a nyertesekről bővebben a címre kattintva lehet olvasni.

PÁLYÁZATOK/KONZULTÁCIÓK
PARTNERSÉG A FENNTARTHATÓ VÁROSOKÉRT - PÁLYÁZAT
Az EU és a fejlődő országok városai közötti tapasztalatcserét támogató pályázatról itt érhető el információ:
Határidő: 2021. április 23. 16.00

EURÓPAI POLGÁR DÍJ
Az Európai Parlament olyan kezdeményezéseket ismer el a díjjal, melyek hozzájárulnak az európai együttműködéshez, a
közös értékek elterjesztéséhez. Magánszemélyek, egyesületek, szervezetek is pályázhatnak vagy jelölhetnek projektet.
Határidő: 2021. április 15.

EURÓPA INNOVÁCIÓS FŐVÁROSA
A díjra két kategóriában lehet pályázni, minimum 250 ezer lakosú városok (az első helyezett egymillió eurót kap), 50-250
ezer közötti lakosú városok (az első helyezett 500 ezer eurót kap). A díj oldala:
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en
A kiírás a címre kattintva érhető el.
Határidő: 2021. július 15.

INTERREG PROGRAM 2021-2027-KONZULTÁCIÓ
Április 16-áig lehet véleményezni a programtervet.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JÖVŐÁLLÓSÁGI PLATFORMJA - KONZULTÁCIÓ
A platformon bárki megoszthatja javaslatát arról, hogyan lehetne egyszerűsíteni, aktualizálni a hatályos uniós jogszabályokat, és csökkenteni ezáltal a szabályozásból eredő terheket. A platform első éves munkaprogramja 15 kezdeményezést
tartalmaz (területek: környezetvédelem, közlekedés, egészségügy, belső piac stb.) az ezekkel kapcsolatban április 30-ig
beérkező egyszerűsítési javaslatokat figyelembe veszik a készülő jelentésnél.

SZOCIÁLIS JOGOK EURÓPAI PILLÉRE – CSELEKVÉSI TERV – KONZULTÁCIÓ
A Régiók Bizottsága SEDEC szakbizottsága a májusi plenáris ülésre készíti a RéB jelentését, ami a helyi és regionális hatóságok szemszögéből értékeli a cselekvési tervet. Április 9-ig lehet javaslatokat küldeni a jelentés készítőjének. Részletek a
címre kattintva.

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

POLGÁRMESTEREK SZÖVETSÉGE BERUHÁZÁSI FÓRUM –
ENERGIAHATÉKONYSÁG - 2021. JÚNIUS 15-16.

EURÓPAI KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS NAPOK 2021. JÚNIUS 23-24.

ALAPVETŐ JOGOK FÓRUM 2021 –
2021. OKTÓBER 11-12.

RÉGIÓK ÉS VÁROSOK EURÓPAI HETE –
2021. OKTÓBER 11-14.

EU FENNTARTHATÓ ENERGIA HÉT – 2021. OKTÓBER 25-29.

