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BIZALOMF. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBENG. A HÍRLEVÉLRŐL  

  

A. TANÁCSTAGOK KERESTETNEK! 

 

A Fővárosi Önkormányzat tavaly hirdette meg a részvételi költségvetés programját, melynek 

keretében a főváros költségvetéséből elkülönítettek 1 milliárd forintot. Ennek a 

felhasználásáról a lakosság ötletei alapján, a lakossággal együttműködésben dönt a 

városvezetés. 2020. december 31-ig közel 700 fejlesztési javaslat érkezett be.  

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/tanacstagok-kerestetnek/ 

  

B. BIZTOS A BIZONYTALANBAN 

Az Európai Parlament (EP) megbízásából tavaly év végén felmérés készült az EU 

tagállamaiban „Egy biztos pillantás bizonytalan időkben” címmel. Azt szerették volna 

megtudni, hogy a tagállamokban élők hogyan látják a jövőjüket és mit gondolnak az EU 

szerepéről életükben így a koronavírus által nehezítette időkben. A válaszok alapján tíz 

pontban összefoglalva a következők állapíthatóak meg. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/biztos-a-bizonytalanban/ 

  

C. GOOGLE PÁLYÁZAT CIVILEKNEK 

A Google.org Impact Challenge Közép- és Kelet-Európa (CEE) pályázatot hirdet közép- és 

kelet-európai civil szervezetek és oktatási intézmények számára. Bulgária, Horvát-, Cseh-, 

Észt-, Lett- és Lengyelország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia mellett 

Magyarországról is várnak olyan pályaműveket, melyek a társadalmi és digitális 

megosztottságot áthidalva a gazdasági növekedést és újjáépítést segítik. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/google-palyazat-civileknek/ 

  

D. JELÖLÉSEKET VÁRNAK A REGIOSTARS 2021 DÍJRA 

 

Ismét lehet projekteket, kezdeményezéseket jelölni az Európai Bizottság Regionális és 

Várospolitikai Főigazgatósága által alapított Regiostars 2021 díjra. A díjjal olyan, az EU által 

is támogatott jól bevált gyakorlatokat, regionális és innovatív fejlesztéseket szeretnének 

bemutatni és népszerűsíteni, melyet vonzóak és inspirálóak lehetnek más európai régiók 

számára is. Jelölni öt kategóriában lehet. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/jeloleseket-varnak-a-regiostars-2021-dijra/ 

  

E. HA ÉTELRŐL VAN SZÓ, AKKOR A GAZDÁKBAN BÍZUNK MEG 

 

„Az vagy, amit megeszel!” tartja a mondás és látszik, hogy az EU-ban is egyre kiemeltebb 

szerepet játszik a mezőgazdasági termékek, illetve az állampolgárok asztalára kerülő 

élelmiszerek biztonságának kérdése. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 

február elején mutatta be új Food Trust jelentését, melyet 2018 óta évente adnak ki és az a 

célja, hogy felmérje, a tagállamokban élők kiben mennyire bíznak meg, ha az általuk 

elfogyasztott ételekről van szó. 

A teljes cikk: https://europeanhouse.hu/ha-etelrol-van-szo-akkor-a-gazdakban-bizunk-meg/ 

  

F. ÁLLÁSOK BRÜSSZELBENCommunication Officer - Anna Lindh 

Foundationhttps://www.annalindhfoundation.org/news/vacancy-open-call-candidature-

https://europeanhouse.hu/tanacstagok-kerestetnek/
https://europeanhouse.hu/biztos-a-bizonytalanban/
https://europeanhouse.hu/google-palyazat-civileknek/
https://europeanhouse.hu/jeloleseket-varnak-a-regiostars-2021-dijra/
https://europeanhouse.hu/ha-etelrol-van-szo-akkor-a-gazdakban-bizunk-meg/


recruitment-communication-officer 

Policy Officer - European Youth 

Forumhttps://recruitment.youthforum.org/vacancies/details/id/111 

EU Affairs Communications Officer - Deutsche Lufthansa 

AGhttps://apply.lufthansagroup.careers/index.php?ac=jobad&amp;code=oonCRf%2Ffmb%2

BUn9OMFRJ9XeF%2BQ4hSvAn%2BvuEzqtfQhdCa3BSL6Xd8NQ%3D%3D 

  

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. 
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