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A. EURÓPA A POLGÁROKÉRTA Civil Európa Hírlevelet csütörtökönként szoktuk 
kiküldeni, de ezen a héten sok minden mellett ez is másképp alakult. Ennek oka van. Április 
3-án, pénteken 14.00-14.45 között az Európa Ház is részt vett azon az online konzultáción, 
amit az „Európa a polgárokért” programot kezelő ügynökség, az EACEA egyik vezetője, 
Gilles Pelayo tartott. 
Az Európa a polgárokért program népszerű Magyarországon: kedvezményezettként 
hagyományosan sok magyar civil szervezet és önkormányzat is részt vesz benne. Ezért is 
érdekes, hogy a járvány idején mire számíthatunk. 
A kulcsszó a rugalmasság. Az ügynökség tisztában van azzal, hogy nem egyszerű a jelenleg is 
futó pályázatokban a vállaltakat változtatások nélkül, zökkenőmentesen végrehajtani. Ők csak 
egyet kérnek: együttműködést, vagyis azt, hogy a nyertesek folyamatosan tartsák velük a 
kapcsolatot és tájékoztassák őket a lehetőségeikről és elképzeléseikről. Ami változatlan, az a 
bizalom: ők abból indulnak ki, hogy a nyertesek komolyan gondolták, amit leírtak a 
pályázatukban és nem az a céljuk, hogy csak „lepapírozzák” a futó projekteket. 
Az ügynökség továbbra is arra számít, hogy a támogatottak az új körülmények között is 
mindent megtesznek azért, hogy az „Európai projekt”, vagyis a szereplők közötti 
együttműködés sikeres legyen. 
További információ az Európa a polgárokért programról: https://eacea.ec.europa.eu/europe-
for-citizens_en 
  
B. ÉVES JELENTÉS A KORONAVÍRUS IDEJÉNMagyarországi civil szervezeteknek május 
31-ig el kell készíteniük éves jelentésüket és azt egyesületek/szövetségek esetében a 
közgyűléssel el is kell fogadtatniuk. Április-május hagyományosan „csúcsidő” a 
közgyűléseket illetően. 2020-ban ez nagyon valószínűleg nem így lesz. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/eves-jelentes-koronavirus-idejen/ 
C. MI LEGYEN AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉVEL?Most, hogy elmaradnak a rendezvények, 
„takaréklángon” folyik a különböző projektek megvalósítása, talán több idő jut elemzések, 
háttértanulmányok olvasására is. Az Európai Politikai Központ (European Policy Centre), az 
egyik legelismertebb kutatóközpont Brüsszelben. A héten elemzőjük Marta Pilati egy rövid 
írást jelentetett meg arról, mi is legyen most az EU-s költségvetési tárgyalásokkal. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/mi-legyen-az-eu-koltsegvetesevel/ 
D. RENDKÍVÜLI PÁLYÁZAT RENDKÍVÜLI IDŐKBENA Közép-Európai 
Kezdeményezés (CEI), melyet 1989-ben éppen Magyarországon alapítottak, a koronavírus 
okozta rendkívüli helyzetben rendkívüli pályázatot hirdetett. Pályázni három kategóriában 
(egészségügy, oktatás és mikro-, kis- és közvállalkozások) lehet. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/extraordinary-call-for-proposals/ 
E. POPULIZMUS ÉS ÉRETTSÉGI2019-ben az Európa Ház partnerként részt vett a Berlini 
Európa Akadémia kezdeményezésében egy nemzetközi projektben, melynek 18 és 26 év 
közötti fiatalokat hozott össze Németországból, Franciaországból, Magyarországból, 
Ausztriából, Olaszországból és Lengyelországból azért, hogy együtt nézzék meg, miért lehet a 



populizmus népszerű Európában. A programon részt vett Nagy Márton nagymarosi 
középiskolás is, akin már akkor látszott, hogy nagyobb dolgokra lesz majd képes… 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/populizmus-es-erettsegi/ 
F. KREATÍVAN OTTHONRÓLA Kreatív Európa az Európai Unió egyik legnépszerűbb 
támogatási programja, melynek célja Európa kulturális, kreatív és audiovizuális területeinek 
támogatása. Az elmúlt időszakban számos magyar nyertese is volt a programnak, sok hazai 
fesztivál vagy film valósult meg többek között EU-s támogatással. 
A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/kreativan-otthonrol/ 
  
G. A HÍRLEVÉLRŐLA Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az 
Európai Unióról.Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa HázP: 1389 Budapest 62., Pf. 
113.T: (1) 356-8440, E: info@europeanhouse.hu, I:www.europeanhouse.hu 
Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük, írjon az info@europeanhouse.hu címre. 
A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás 
megjelölésének módja: www.europeanhouse.hu 
Az Európa Ház az Európai Bizottság támogatásának köszönhetően külföldről támogatott 
szervezet. 


