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A nyilvános konzultáció során az Ön véleményét is várjuk
Magazinunk mostani számát a kohéziós politika jövőjéről szóló zöld könyvnek szenteltük. Ha még nem volt alkalma elolvasni a 
dokumentumot, kérjük látogasson el az alábbi internetes címre, ahol tanulmányozhatja a zöld könyvet, és a konzultációs időszakban 
hozzá is szólhat a témához. Ne feledje, hogy a nyilvános konzultáció február végén lezárul, úgyhogy ha a témával kapcsolatban 
bármilyen ötletét, reményét vagy aggodalmát meg szeretné osztani velünk, most van itt az alkalom, hogy megtegye!    
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/index_hu.htm 

Kapcsolatfelvétel

Online
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/ 

Az európai kohéziós politika válasza a pénzügyi válságra 
Ha érdekli, hogyan járul hozzá a kohéziós politika az Európai Bizottság által jegyzett 
„gazdasági fellendülés tervéhez”, látogasson el az Inforegio honlap erről szóló oldalára. 
A jelenleg zajló gazdasági válság és az európai gazdaságban tapasztalható lassulás láttán 
az Európai Bizottság november 26-án egy átfogó fellendítési tervet fogalmazott meg 
Európa számára. Az uniós kohéziós politika jelentős szerepet játszik ebben a tervben. 
Részben törvényalkotási, részben a jogszabályoktól független intézkedések egész 
sorára került sor, hogy sikerüljön felgyorsítani a projektek gyakorlati megvalósítását, 
valamint bizalmat és dinamizmust vinni az európai gazdaságba. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/index_en.htm 

REGIONS 2020: már elérhető a jövőbeli kihívásokról szóló bizottsági jelentés  
Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának gondozásában megjelent 
„Regions 2020” című kiadvány elsőként szolgál elemzéssel az Európa előtt álló négy 
legnagyobb kihívás – a globalizáció, a demográfiai változások, az éghajlatváltozás 
és az energiaellátás – várható regionális hatásairól. A jelentés számos mutató 
segítségével feltérképezi, milyen szinten kiszolgáltatottak az egyes európai régiók 
ezen kihívásokkal szemben. Számbaveszi a potenciális különbségeket is, melyet az 
említett szintek közötti eltérések eredményezhetnek Európa különböző részei között. 
A jelentés várhatóan ösztönzőleg hat majd az európai kohéziós politika jövőjéről 
folyó reflexióra.

http://www.interreg4c.eu/ 
Az INTERREG IVC az európai területi együttműködési célkitűzésbe illeszkedik.  
Kellő tapasztalatokkal rendelkező régiók és az előbbiek tudására igényt tartó térségek 
közötti együttműködések révén igyekszik segíteni az ismeretek és a bevált gyakorlatok 
átadását. Honlapján pályázati kiírások, támogatás-igénylő csomagok és az Önök 
közelében található kapcsolattartó pontok elérhetőségei egyaránt megtalálhatók. 

http://lisbon.cor.europa.eu/lisbon-monitoring-platform.html
A Régiók Bizottságának honlapjának „Lisszaboni Monitoring Platform” rovata   
a kohéziós politika és a lisszaboni stratégiában megfogalmazott növekedési és 
munkahely-teremtési célkitűzések közötti összefüggéseket vizsgálja. Számos 
célja között szerepel például annak feltérképezése, hogy milyen akadályokkal kell 
szembenézniük a helyi hatóságoknak a stratégia végrehajtása során. A honlap 
praktikus megoldási lehetőségeket is kínál a helyi és regionális hatóságok számára 
készült, nemzeti szintű vitákban alkalmazható érvgyűjtemény révén, továbbá 
nyomon követi, miként veszik ki részüket a helyi és regionális szintű kormányzatok 
a növekedéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatos nemzeti reformprogramokból. 
A honlap összességében számos elemzést és útmutatás kínál látogatóinak. 


