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A. Osztrák civil díj, magyar díjazottak

DÍJ A SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓÉRT

2013. június 27-én tartották Bécsben a Szociális Integrációért Díj 
gálaestjét. Összesen 35 civil szervezet kapott díjat, köztük több magyar 
kezdeményezés.

2007 óta minden második évben díjjal jutalmazza az osztrák banki hátterű 
Erste Alapítvány a közép-kelet európai térség szociális 
kezdeményezéseit. Az idén 35 pályaművet díjaztak, amelyek összesen 616 
ezer euró támogatásban is részesültek.

Az idei kiírás fődíját és a vele járó negyvenezer eurós (12 millió 
forintos) pénzjutalmat a Kis emberek nevű román egyesület nyerte, akik 
rákos gyerekek segítésével foglalkoznak. Második helyezett lett a 
Szlovén filantrópia szervezet bevándorlókat segítő programja. Megosztott 
harmadik helyet kapott az osztrák KAMA migráns-programja, illetve a 
magyar Káva színház drámapedagógiai programja.

Az idei 35 díjazott 11 országot (Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Cseh 
Köztársaság, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Moldova, 
Montenegró, Szerbia, Szlovákia) képvisel és összesen 616 ezer euró 
pénzjutalomban részesült.

A további magyarországi díjazottak között van a Társaság a 
szabadságjogokért roma jogsegély tevékenysége Gyöngyöspatán illetve a 
berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány biobrikett-gyártó telepe Told 



községben. Ez utóbbi projekt nem szűkölködik az elismerésben: idén 
elnyerte a szintén osztrák hátterű SozialMarie pályázat első díját.

Az ünnepség átadása különleges esemény, ugyanis a díj egy tengeri sünről 
mintázott, 635 hegyes fémtüskével díszített gömb, amit csak kesztyűvel 
lehet átadni illetve átvenni, azt szimbolizálva, hogy a legkeményebb 
szociális és társadalmi kérdésekre is van megoldás, csak kellő 
gondossággal kell hozzájuk állni.
Az elmúlt négy felhívásban az Erste Alapítvány több mint 1 millió eurót 
osztott szét a díjazottak között.

Az Erste Alapítvány Szociális Integráció Díja:
http://www.erstestiftung.org/blog/first-prize-winner-i-am-not-afraid/

A SozialMarie idei díjazottjai:
http://sozialmarie.org/dijazottak_2013
---

B. Hat ötlet

ÖTLETEK EU-REFORMRA

A Strasbourg-i parlamenti épület bezárása, európai hadsereg, 
Európa-válogatott és egy app. Ezeket az újításokat ajánlják vezető 
újságírók Európa megújítására.

Hat ország hat vezető lapjának újságíróitól (magyar nincs köztük) tette 
fel a kérdést a The Guardian brit napilap még áprilisban, hogy hogyan 
turbóznák föl az Európai Unió döcögő szekerét.

A brit lap európai tudósítója szerint teljesen felesleges fenntartani az 
Európai Parlament kétlakiságát. A testület elsődleges központja 
Brüsszelben van, de havonta egyszer a franciaországi Strasbourgban 
ülésezik. Amellett, hogy a folyamatos utazás kényelmetlenségekkel jár, 
iszonyú logisztikai és pénzügyi erőfeszítés is, amiből ugyan a francia 
város jól profitál, de az EP-képviselők többsége is támogatja, hogy 
egyetlen központja legyen a parlamentnek, mégpedig Brüsszelben. A 
strasbourgi épület fenntartását azonban a Lisszaboni Szerződés is 
rögzíti, így ennek megváltoztatásához a tagállamok, így a franciák 
beleegyezése is szükséges.

A francia Le Monde újságírója egy nemzetek feletti Európa-hadsereg 
felállításában látja a következő lépést az európai egység felé. Jelenleg 
a tagországok egyéni érdekei jobban érvényesülnek a kül- és 
biztonságpolitikában, mint az európai megfontolások. Bár az Európai 
Külügyi Szolgálat 2011-es beindításával már van közös diplomácia és 
vannak uniós külképviseletek, de a közös hadsereg hiánya önmagában gátja 
annak, hogy az Európai Unió súlyának megfelelően képviselje saját 
érdekeit különböző konfliktus-zónákban. Van pénzügyi megfontolása is a 



közös hadsereg gondolatának: egyszerűen olcsóbb fenntartani, mint a 
tagországok hadseregeit külön-külön.

A The Guardian szerzője szerint az elérhető technológiát kihasználva itt 
az ideje, hogy az Európai Unió kifejlessze saját appját (számítógépes 
programját), aminek fő feladata az lenne, hogy miért jobb az EU tagjának 
lenni, mintsem ellenkezőleg. Azért is lenne előnyös egy ilyen 
fejlesztés, írja, mert a megfelelő dizájnnal és tartalommal elérhetné a 
digitális kultúrában nevelkedő európai fiatalokat.

A lengyel Gazeta Wyborcza újságírója a vezérfonalat/vezető ötletet 
hiányolja az Európai Unióból. Míg a válság előtt a lengyel társadalom 
jelentős része támogatta az Európai Uniót, addig a válság hatására egyre 
nagyobb tömegek fordulnak el tőle attól függetlenül, hogy akár 
közvetlenül is kedvezményezettjei az Európai Uniónak. Szerinte hiányzik 
az EU-ból egy olyan gondolat, amitől az állampolgárok azt egy gazdasági 
válság alatt is magukénak érzik. Szerinte erre az alap meg is van, 
hiszen az Európai Unió a legrosszabb arcát mutató nacionalizmus ellen 
született meg.

Az olasz La Stampa írója szerint gyakrabban és minél több sportágban 
szükség lenne Európai-szintű válogatottak szerepeltetésére. A szerző 
elismeri, hogy a nemzeti kötődések elég szorosak, de az ötletnek vannak 
előzményei: a Nemzetközi Atlétikai Szövetség négy évente rendez 
földrészek közötti versengést (Világkupa, 2010-től Kontinensek Kupája 
néven), illetve kétévente a Európáért szurkolhatunk a Ryder nemzetközi 
golfkupán.

A spanyol El Pais brüsszeli tudósítója szerint az EU-intézmények 
demokratizálása a megújulás záloga. Szerinte nem elég átlátható az 
európai döntéshozatal Európai Bizottság - Európai Parlament - Európai 
Tanács szentháromsága. A demokratikus deficit csökkentéséhez szükség van 
az európai szintű hatalmi ágak újragondolására, következésképp több 
demokráciára.

A cikk:
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/24/europa-six-ideas-save-eu
---

C. 4361 magyar láncszem a nemzetközi együttműködés gépezetében

ERASMUS: 3 MILLIÓ
[www.eu.hu]

Idén érte el a 3 milliós számot az európai uniós Erasmus csereprogramban 
a résztvevők száma.

Az Erasmus az Európai Unió felsőoktatási csereprogramja. Az idén 
huszonhat éves program 1987-es indulása óta több mint 3 millióan vettek 



részt benne.

Az Erasmus-diákok körében 2011/2012-ben a legnépszerűbb célállomás 
Spanyolország, Franciaország és Németország volt. Ezek voltak azok az 
országok is, amelyek a legtöbb hallgatót küldték külföldre: az első 
helyen Spanyolország áll, amelyet Franciaország, majd Németország követ. 
Magyarországról a 2011/12-es tanévben 4361 diák vett részt a programban.

Az Erasmus programban nem csak a 28 EU-tagország, hanem Izlanddal, 
Liechtensteinnel, Norvégiával, Svájccal és Törökországgal kiegészülve 
összesen 33 ország vesz részt.

Havi 250 euró
A legtöbb országban a jelentkezések száma továbbra is meghaladja a 
rendelkezésre álló Erasmus-ösztöndíjak számát. Az ösztöndíj, amelynek 
összege az elmúlt három évben átlagosan havi 252 euró volt, a külföldön 
felmerülő költségek egy részét hivatott fedezni. Bizonyos országok ezt 
az összeget tagállami, regionális vagy intézményi alapokból további 
összegekkel egészítik ki.

Erasmus+ lesz jövő évtől
Az EU 2014 januárjában indítja el az Erasmus tapasztalataira épülő új 
oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramját, az "Erasmus+" programot, 
amely 2020-ig 4 millió személynek teszi lehetővé, hogy külföldön 
tanuljon, vegyen részt képzésben, tanítson, vagy végezzen önkéntes 
tevékenységeket.A program 2014 és 2020 között várhatóan kb. 14,5 
milliárd euróból fog gazdálkodni, ami 40%-kal több, mint a jelenlegi 
oktatási és képzési mobilitási programok költségvetése.Az "Erasmus+" az 
alábbi, jelenleg futó programokat váltja majd fel:az egész életen át 
tartó tanulás programja (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig), "Fiatalok lendületben", Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink és az iparosodott országokkal létrehozott kétoldalú 
együttműködési programok.

Ki a hárommilliomodik?
A 3 milliomodik Erasmus-diák kilétét lehetetlen megállapítani, mert 
ilyen sorrendet nem tartanak nyilván. Ezért az Erasmus Hallgatói 
Hálózaton (ESN) keresztül választottak ki diákokat, a programban részt 
vevő országonként egyet, hogy arcai legyenek az Erasmus programnak. 
Magyarországon a három milliomodik Erasmus-diák Nyisalovits Lilla, aki a 
Corvinus Egyetem hallgatójaként egy hét hónapos belgiumi cserén vett részt.

Bővebben itt:
http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20130708_erasmus_3mllio_hu.htm 

Interjú a magyar három milliomodik Erasmus-résztvevővel:
http://www.tpf.hu/pages/subpage/index.php?id=1346&page_id=11211
---



D. Költségvetés

MIRE KÖLTSÜK A DOHÁNYT?

Az Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatóságának online kérdőíve.

Interaktívan lehet véleményt mondani az EU-költségvetésről a kérdéssel 
foglalkozó bizottsági főigazgatóság honlapján. A kérdőíven tizenkét 
területből (az oktatástól a fogyasztóvédelmen keresztül a 
munkahelyteremtésig) kell kiválasztani azt a hármat, amire szívünk 
szerint a legtöbbet költenénk.

Az EU-költségvetés a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük 1%-a.

A szavazás oldala:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/events/expenditure/index_en.cfm
---

E. Összecsengnek nevünkben a sorvégek

NORVÉG CIVIL ALAP PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK: MIKROPROJEKTEK ÉS ÖSZTÖNDÍJAS 
PÁLYÁZATOK

2013. július 9-én megszületett a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) 
első végleges támogatási döntése. Az április 29-i határidővel 7 
témakörben beadott 1029 pályázat közül 105 támogatásáról és ezzel 859 
210 euró kiosztásáról döntött a Jóváhagyó Testület, az egyes 
témakörökben összehívott Bíráló Bizottságok javaslata alapján.

A június utolsó két hetében megtartott bíráló bizottsági üléseken a 
tagok (3 fő) az adott témakör értékelőivel közösen és az általuk adott 
pontszámok alapján kialakult sorrendben tekintették át a pályázatokat. A 
teljes lista ismeretében a bizottságoknak ugyanakkor joga és lehetősége 
volt a rangsor megváltoztatására - akár magas pontszámot elérő 
pályázatok elutasítására, akár alacsonyabb pontszámot elért pályázatok 
támogatására, természetesen megfelelő szakmai indoklás mellett. 
Megfigyelőként minden bizottsági ülésen részt vettek a támogató országok 
valamint a magyar kormány (mint nemzeti kapcsolattartó) képviselői is.

A bizottságok által adott támogatási javaslatot a lebonyolító konzorcium 
tagjaiból álló Jóváhagyó Testület részletesen megtárgyalta, és ennek 
eredményeként alakult ki a végső döntés (további fellebbezésnek helye 
nincs). A támogatott szervezetek neve, a projektek címe és a megítélt 
támogatási összegek nyilvánosak.

Egyben döntés született az egyéni ösztöndíjas programra benyújtott 
pályázatokból is - a 15 jelentkezőből 10 pályamunka került értékelésre 
(a többi fogadó szervezet hiányában nem volt befogadható). A pontozást 



és írásos értékelést követően minden egyes jelentkezővel személyes 
interjúra is sor került - ezek alapján végül 7 ösztöndíjas vehet részt 
jellemzően 3-4 hónapos programokon a támogató országok (Norvégia és 
Izland) civil szervezeteinél.

http://norvegcivilalap.hu/hu/node/4199
---

F. Do you speak English?

EPHA 4TH ANNUAL CONFERENCE
4-5 September 2013, Brussels

In an official event of the Lithuanian Presidency of the Council of the 
European Union, the European Public Health Alliance (EPHA) will 
celebrate, on 4 and 5 September 2013, 20 years of helping shape Europe’s 
public health in a conference entitled Brave New World: Inclusive Growth 
and Well-Being or Vested Interests and Lost Generations? EPHA is using 
this milestone as an opportunity to look at how we can foster an EU that 
is coherent in its decisions, in terms of fostering the health and 
well-being of people living in Europe.

Some of the speakers include: Tonio Borg, European Commissioner for 
Health and Consumer Policy (DG SANCO); Paola Testori Coggi, 
Director-General for DG SANCO; Vytenis Povilas Andriukaitis, Lithuanian 
Minister of Health; Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe; 
Yves Leterme, Deputy Secretary General of the Organisation of Economic 
Cooperation and Development (OECD); and Robert Madelin, Director-General 
for DG Communications Networks, Content and Technology.

This event is free for EPHA members. NGOs, representatives of the 
European institutions and students can also register free of charge 
(except for the Master Class for a fee of EUR 75). For other 
participants, like public authorities, academics, and non-affiliated 
individuals, the fee to attend our Annual Conference is EUR 100 per 
person. For economic operators the fee is EUR 280 per person.

Spaces are limited and given on a first-come, first-served basis. Only a 
limited number of seats are available for non-members of EPHA. Please 
register via the below link before 29 July:

Date: 4-5 September 2013
Venue: The International Association Centre (IAC) 40, Rue Washington, 
1050 Brussels
Organiser: European Public Health Alliance
More information: Javier Delgado
Tel.: +32 2 233 3876
E-mail: epha.events@epha.org
Internet: http://epha.org/a/5718



---

G. Tavares-jelentés

TAVARES-JELENTÉS

Az Európai Parlament 2013. július 3-án fogadta el Strasbourg-i plenáris 
ülésén "Az alapvető jogok helyzete: magyarországi normák és gyakorlatok" 
című jelentését. A jelentést 370 igen, 249 nem szavazattal és 82 
tartózkodással szavazták meg. A 766 fős testületből 701 európai 
parlamenti képviselő volt jelen a szavazásnál.

Az Európai Parlament által 2013. július 3-án elfogadott szöveg:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0315+0+DOC+XML+V0//HU
---

H. 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@eucivil.hu, I: http://www.eucivil.hu

Ha szeretné, hogy az Ön híre is megjelenjen, kérjük írjon az 
info@eucivil.hu címre. A közlés jogát fenntartjuk. Híreink átvétele 
lehetséges a forrás megjelölésével. A forrás megjelölésének módja: 
www.eucivil.hu. A Civil Európa Hírlevél 12. évfolyam 14. számát 9977 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


