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Szeretnéd a hírlevelet színes-szagos formátumban?
Iratkozz fel ide!
http://eepurl.com/oyOsj

Légy a pajtásunk!
www.facebook.com/europa.haz
****************************************

A. Polgárokért

EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

Megszülettek az eredmények az Európai Bizottsághoz június elsején 
benyújtott testvérvárosi alprogram pályázatainál. A magyar pályázók 
kiemelkedően szerepeltek.

Elismerésre méltóan gyorsan született döntés az Európa a polgárokért 
pályázati program testvérvárosi alprogramjában: a június elsejei beadási 
határidő után két hónappal már kihirdette a nyertes pályázók listáját az 
ügyben eljáró európai ügynökség (EACEA).

A testvérvárosi alprogram idei második körében a magyarországi pályázók 
(elsősorban önkormányzatok) kiemelkedően szerepeltek. Az összesen 74 
nyertesből 11 magyar, ami 15%-os arányt jelent. Még kedvezőbb a kép az 
elnyert összeg esetében: az odaítélt összesen 1 millió 204 ezer euróból 
211 ezer eurót nyertek magyar pályázatok (17,5%).

A magyar nyertes pályázók közül Nagybánhegyes önkormányzata a "Kultúrák 
és generációk találkozása az EU polgári értékei mentén" című 
projektjével kapott támogatást, a budapesti XI. kerületi önkormányzat az 
aktív időskorral fog foglalkozni, Dejtár község pedig testvérvárosi 
tapasztalatcserét szervez.

A testvérvárosi alprogram következő beadási határideje 2013. szeptember 1.



A nyertesek listája:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/documents/action_1/results-june.pdf

Pályázni itt lehet:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php
---

B. Polgári

KISEBBSÉGÜGYI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS: ELUTASÍTÁS

A 2012. április 1-i indulás óta összesen 17 európai polgári 
kezdeményezést (epk) vettek nyilvántartásba, ezek közül 9-nek idén 
november 1-ig kell összegyűjtenie az érvényességhez szükséges egy millió 
aláírást legalább hét tagállamból, ötöt a kezdeményezők visszavontak, 
tizenegy pedig elutasításra került. Az utóbbi kategóriába tartozik a 
kisebbségekkel foglalkozó epk is.

Nem lehet azt mondani, hogy csigalassúsággal hozott volna döntést az 
Európai Bizottság a kisebbségekkel foglalkozó európai polgári 
kezdeményezés elbírálásakor. A benyújtást 
(http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2314) követő tizedik napon 
(július 25.) már meg is hozta a döntést, ami elutasítás lett, így nem 
kezdődhet meg az egy millió európai uniós állampolgár támogató 
aláírásának gyűjtése. Az indoklás szerint a kezdeményezés azért került 
elutasításra, mert a felvetett kérdés nem tartozik az Európai Unió 
hatáskörébe, így arról jogszabályt alkotni sem lehet.

Az elutasítás szövege:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/documents/1732
---

C. Pályázz!

EURÓPAI VÁLASZTÁSI RÉSZVÉTEL ÖSZTÖNZÉSE
A Nyílt Társadalom Intézet pályázata

A 2014-es európai parlamenti választásokkal kapcsolatos pályázatot 
hirdetett az amerikai hátterű Nyílt Társadalom Intézet európai részlege. 
Beadási határidő 2013. szeptember 13.

Mérföldkőnek tekinti a 2014-es európai parlamenti választásokat a 
kiírás, ugyanis ez lesz az első, amelyet a gazdasági világválság 
kitörése után tartanak. A pályázat célja, hogy olyan civil programokat 
segítsen, amelyek fellépnek a gyűlöletbeszéd ellen a választási 
kampányokban és az Európai Parlamentben, ösztönzik a bevándorlók, a 
kisebbségek, a fiatalok és a nők részvételét az EP-választásokon.

A kiírás öt kiemelt ország, köztük Magyarország civil projektjeit 



szándékszik támogatni. A kiemelt országok pályázói (Franciaország, 
Görögország, Magyarország, Olaszország, Hollandia) angol mellett 
anyanyelvükön is benyújthatnak pályázatot. Kifejezetten civil 
szervezetek projektötleteit várják, pártok, illetve párthoz köthető 
szervezetek nem pályázhatnak.
A kiírás összköltségvetése 2 millió dollár, az egy projekt által 
elnyerhető keretösszeget nem határozták meg. Egy projekt futamideje 6-12 
hónap.

Az érdeklődő civil szervezeteknek egy max. 1500 szavas koncepciót kell 
elektronikusan beadniuk 2013. szeptember 13-ig. Az előválogatást 
sikeresen vevők ezután kell egy részletesen kidolgozott dokumentációt 
készíteniük.

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/european-elections-grants
---

VISEGRÁDI PÁLYÁZATOK
Beadási határidők: kis projektek: szeptember 1., sztenderd projektek: 
szeptember 15.

Kis projektek
Együttműködés: legalább három visegrádi országból
Megpályázható összeg: 6000 euró (a projekt összköltségvetésének max. 70%-a)
Projektidőszak: max. 6 hónap
Pályázati kategóriák: kulturális együttműködés, tudományos kutatás, 
oktatás, ifjúsági csere, határon átnyúló együttműködés, turizmus
Beadási határidő: 2013. szeptember 1. és december 1.

Sztenderd projektek
Együttműködés: legalább három visegrádi országból
Megpályázható összeg: 6001 eurótól (a projekt összköltségvetésének max. 
70%-a)
Átlagos elnyert összeg: 10-15 ezer euró
Projektidőszak: max. 12 hónap
Pályázati kategóriák: kulturális együttműködés, tudományos kutatás, 
oktatás, ifjúsági csere, határon átnyúló együttműködés, turizmus
Beadási határidő: 2013. szeptember 15.

http://visegradfund.org/
---

D. Program

RÉGIÓK ÉS VÁROSOK EURÓPAI HETE

11. alkalommal rendezik meg az Régiók és Városok Európa Hetét 
Brüsszelben. 2013. október 7-10. között.



A Nyílt Napok nevet is viselő rendezvény égisze alatt több mint 100 
programot szerveznek Brüsszelben az Európai Bizottság Regionális 
Főigazgatósága és a Régiók Bizottsága társszervezésében.
A rendezvény nyitóülésére 2013. október 7-én 16.00 órakor kerül sor az 
Európai Parlament Antall Józsefről elnevezett szárnyában. Azért ott, 
mert a központi ülésterem rekonstrukciós munkálatai még mindig tartanak 
(lásd: Hess le róla cinege! http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2183).

Dátum: 2013. október 7-10.
Helyszín: Brüsszel, több helyszínen
Szervezők: a Régiók Bizottsága az Európai Bizottság Regionális 
Főigazgatóságával közösen
További információ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm
---

E. Photo

EURÓPA, AHOL ÉLÜNK

Fotópályázatot hirdetett az Európai Bizottság. Az Európa Unió 
támogatásával megvalósult projektet kell lencsevégre kapni és 
feltölteni. Augusztus 23-ig.

Telis-tele vannak az utak azokkal a táblákkal, amelyek büszkén hirdetik, 
hogy valamilyen beruházás, felújítás az Európai Unió támogatásával 
valósult meg. Aki egy ilyet lefényképez, az részt vehet az Európai 
Bizottság fotópályázatán. Fontos, hogy a fényképen látszódjon az Európai 
Unió zászlója.

A díjazottak (összesen négyen) 1000 euró értékben vásárolhatnak 
digitális fényképezőgépet és részt vehetnek egy brüsszeli tanulmányúton 
a Régiók és városok Európai Hetének októberi rendezvényein.

A részvételhez Facebook-profil szükséges. Beadási határidő 2013. 
augusztus 23. 12.00 óra.

Feltölteni itt lehet:
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
---

F. Pro Bono

ÜGYVÉDEKET LEHET JELÖLNI A PRO BONO DÍJRA

Az "Ügyvédek a Közjóért - Magyar Pro Bono Díj"-at  a PILnet - Global 
Network for Public Interest Law és a Magyar Ügyvédi Kamara közösen 
alapította 2011-ben.



Minden évben két díj kerül átadásra: egy ügyvédi iroda valamint egy 
ügyvéd részére, akik önzetlenül segítik a környezetükben élőket, civil 
szervezetek munkáját.
Jelöléseket formanyomtatvány kitöltésével elektronikus úton 2013. 
szeptember 10-ig lehet tenni itt: www.probonougyved.hu.
A díjátadóra az ősz folyamán Ügyvédek Napja rendezvényen kerül sor.

www.probonougyved.hu
---

G. Parton

CSOBBANJ EURÓPÁVAL MÉG HÁROM HELYEN

Idén is strandokon népszerűsíti az Európai Uniót a Csobbanj Európával! 
programsorozat.

A program kisbusza június közepén először Fonyódligetre látogatott, hogy 
játékokkal szórakoztassa a közönséget és közben hasznos tippeket adjon 
az Európai Unió nyújtotta lehetőségekről: utazásról, továbbtanulásról, 
munkavállalásról. A két hónapig tartó program alatt a rendezvény 
összesen 38 helyszínre látogat el országszerte.

A program az Európai Bizottság Európai Képviselete és az Európai 
Parlament Tájékoztatási Irodája közös szervezésében, a helyi Europe 
Direct tájékoztatási irodák közreműködésével valósul meg.

Dátumok, helyszínek:
2013. augusztus 16. - Aquacity Zalaegerszeg
2013. augusztus 17. - Zalakarosi Fürdő

http://www.csobbanjeuropaval.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 16. számát 9999 
előfizetőnek küldjük. Fel- és leiratkozás: info@eucivil.hu
---


