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Az együttműködés     helye a kohézióban

STIMENT: újdonságszámba menő 

vállalatalapítási megközelítések

Összköltség: 3 400 000 EUR
EU-s hozzájárulás: 2 050 000 EUR

„A STIMENT (»A vállalkozó kedvet ösztönző új utak«) pro-
jekt célkitűzései közé tartozik a vállalkozó kedv előmozdítása 
abban a négy régióban, ahol ez különleges fontossággal bír (a 
svéd Nagy Észak, Nagy-Lengyelország, Häme–Dél-Finnor-
szág és Lorraine), valamint a vállalatalapítás újszerű megkö-
zelítéseinek kikísérletezése Brescia tartományban (Lombar-
dia). Ebben az öt részt vevő régió társadalmi-gazdasági sze-
replői közötti partnerség elmélyítésének bátorításáról, vala-
mint a vállalkozók ismereteinek és kompetenciáinak fokozá-
sáról van szó, a tapasztalatok, az eszközök, a módszerek és a 
kísérő intézkedések cseréje révén. A STIMENT három szak-
területet helyez előtérbe: a gazdasági életre vonatkozó infor-
mációkat, a távoktatást és a logisztikát.”

Mats-Rune Bergström, Västerbotten megye vezetőtanácsa
mats-rune.bergstrom@ac.lst.se 
www.stiment.net

ÉSZAK

VINTUR: a borturizmus európai tere

Összköltség: 1 319 900 EUR
EU-s hozzájárulás: 759 950 EUR

„A VINTUR művelet globális célkitűzése a bortermelő váro-
sok és régiók azon európai térségének létrehozása, továbbfej-
lesztése és konszolidálása, amely a gazdasági szereplők és ha-
tóságok közötti intenzívebb együttműködés és a bevált gya-
korlatok hasznosításának táptalaja lehet. A várható eredmé-
nyek közül a következőket említenénk meg: egy olyan állandó 
fórum létrehozása, mely minőségi információkat gyűjt, a köl-
csönös ismeretek javítása, a szőlőre alapuló turisztikai straté-
gia kidolgozása, az »európai borturisztikai alapokmány« 
megfogalmazása és kiadása, valamint a borturizmust és a 
borkultúrát promováló új módszerek kidolgozása.”

Toni Alujas, Vilafranca del Penedès polgármesteri hivatala
talujas@ajvilafranca.org
www.vintur.org

DÉL

DICE: együttműködés a numerikus 

technológiák terén

Összköltség: 1 319 900 EUR
EU-s hozzájárulás: 624 000 EUR

„A DICE (»Digitális újítás az európai együttműködés révén«) 
művelet azon nyolc régió közötti tapasztalatcserét akarja elő-
mozdítani, amelyek felkészültek a földi numerikus televíziós 
hálózat és az ez által lehetségessé váló összes többi szolgálta-
tás területükön történő felszerelésére. A DICE a regionális 
fejlődésre és a média és a telekommunikációs szektorok KKV-
inak (kis- és középvállalkozások) promoválására helyezi a 
hangsúlyt. A projekt az ezzel az új technológiával kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkozik: üzleti kapcsolatok a fogyasztóval, 
közös szabványok, új alkalmazások, új piacok és kereskedelmi 
modellek, a törvényalkotási keret. E műszaki haladás regioná-
lis fejlődésre kifejtett hatásának felméréséről van szó. A bevált 
gyakorlatok azonosításának és terjesztésének (könyv formá-
jában) legfőbb célkitűzése a versenyképes, dinamikus és 
munkahelyteremtő, tudásalapú gazdaság promoválása a pro-
jektben részt vevő minden egyes régióban.”

Ingrid Walther, Berlin önkormányzata, Információs és Kom-
munikációs Technológiák egysége
ingrid.walther@senwaf.verwalt-berlin.de 
http://www.dice-online.net

NYUGAT

Az IQ-Train (IQ-vonat): az Interreg 

ügyintézőinek hálózata

Összköltség: 540 000 EUR
EU-s hozzájárulás: 270 000 EUR

„Az IQ-Train (IQ-vonat) az Interreg közösségi kezdeménye-
zés felelőseinek és ügyintézőinek hálózata. Ez az Interreg ed-
digi tapasztalataira alapuló mintaprojekt az együttműködési 
kezdeményezés szereplői és elsősorban az irányító és nyomon 
követési bizottságok tagjai számára és révén olyan hozzáér-
tést továbbító eszköz létrehozását tervezi, mely a bővítési si-
ker érdekében megkönnyíti az Unióba újonnan érkezett tag-
országok irányító hatóságainak integrálását.”

Sabine Rosenberger, az IQ-Train titkára
Sabine.Rosenberger@noel.gv.at 
www.iq-train.net

INTERACT
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Európai Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság
01. egység – „Tájékoztatás és kommunikáció”
Th ierry Daman
41, avenue de Tervuren, B-1040 Bruxelles
Fax: (+32-2) 296 60 03
E-mail: regio-info@cec.eu.int
Internet: http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm

Tájékoztatás az Európai Unió regionális támogatásairól:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
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2007–2013: a programok új generációjának előkészítése az Inforegio weboldala segítségével

A tagországok és a régiók a következő, a 2007–2013-as programozási időszakot készítik elő. Az Inforegio webol-

dala számos információt és fontos dokumentumot közöl az ebben a munkában részt vevő összes szereplő számá-

ra. Ennek célja az információcsere megkönnyítése és a nagyközönség haladást illető tájékoztatása. Kérdéseivel és 

hozzájárulásával keresse fel a Regionális Politikai Főigazgatóságot.

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/debate/forum_hu.htm


