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A. ÉVES FÓRUM A DUNÁRÓL 
Nincs nagy szerencséjük a horvátoknak idén. Az év első felében ők töltötték be az EU Tanácsának elnöki 
tisztét, október pedig ők elnöklik a Duna Régió Stratégiáját is. A koronavírus természetesen mindent 

átírt. Nagyon készültek déli szomszédaink, de sajnos nem tudták vendégüllátni partnereiket sem 
Zágrábban, sem valamelyik tengerparti városban. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/eves-forum-a-dunarol/ 

  

B. JELENTÉS ÉS ÁRNYÉKJELENTÉS 
Megjelent az Európai Bizottság új jelentése a makro-regionális stratégiák végrehajtásáról. Az idei már a 
harmadik jelentés, amit közreadnak 2009, az első makro-regionális stratégia elfogadása óta. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/jelentes-es-arnyekjelentes/ 

  

 
C. VÁLASZTANI HATÁROK NÉLKÜL 
Peter dán és Bécsben él. A jelenlegi osztrák szabályozások szerint a regionális választásokon csak 

osztrák állampolgár vehet részt, így ő nem szavazhatott október 11-én a bécsi helyhatósági 
választásokon, mivel Bécs közigazgatásilag nemcsak város, hanem önálló régió is. Peter azonban 
Dániában sem szavazhat a helyi választásokon, mert az ottani szabályozások szerint ezt csak az teheti 
meg, aki valóban Dániában él. Peter tehát EU-s állampolgár, egy EU-s tagállamban él, mégsem élhet 
szavazati jogával. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/valasztani-hatarok-nelkul/ 

 

 
D. TÖBB MINT 23 MILLIÓ GYEREKET FENYEGET SZEGÉNYSÉG AZ EU-BAN 
Az Európai Unió számvevőszéke nemrég jelentést adott ki arról, hogy az uniós intézkedéseknek milyen 
hatása van a gyermekszegénység elleni küzdelemre. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem még a 2010-ben megszületett EU 2020 program egyik fő célkitűzéseként szerepelt. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/tobb-mint-23-millio-gyereket-fenyeget-szegenyseg-az-eu-ban/ 

  

E. MEGJELENTEK A 2021-ES NEA PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK 
Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap 2021-es kiírásai. A normatív, a működési és a szakmai 
kiírásokra október 12 – november 11. között, a helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített 
kiírására pedig november 12 – december 11. között lehet pályázni. Érdemes nem az utolsó pillanatra 
hagyni a dolgot, mert mostantól a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül lehet csak 

beadni a pályázatokat, ahová minden szervezetnek újból regisztrálnia kell. 

További információ és kiírások: 
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=100 

https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=jipylzsf6cq0ue3g&l=p7gdh77byrqjph
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=s32yxzsfqc70uv0m&l=7t3d27ibys21xi
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=f5uyozbfycs0b8t7&l=255d974bqt240v
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=jxgywzdf2ce0br35&l=m5yd07zbhumcm9
https://listamester.hu/lmui/faces/mails/Link.jsp?m=oxayuz6fjcw0zwc9&l=9sxdr7rb1vigv5


Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR): 

https://nir.bgazrt.hu/bga/ 

  

F. A HÍRLEVÉLRŐL 
A Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról. 
Szerkesztőség: Civil Európa Hírlevél/Európa Ház 
P: 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. 

The project realised in cooperation with the Centre européen Robert Schuman in Scy-Chazelles (France) 
and with the financial support of the European programme 'Europe for citizens'. 
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