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HÁLÓZAtÉPÍtÉs

Íme, a RegioStars nyertesei
Kihirdették a leginnovatívabb európai regioná-
lis projekteknek odaítélt RegioStars-díjak 2010-
es nyerteseit: a hat díjazott projekt Belgiumból, 
Svédországból, litvániából (két díj), 
németországból és franciaországból érkezett. 
A nyertesek névsorát a 2010. május 20-án 
Brüsszelben tartott díjátadó ünnepségen  
hirdették ki, amelyen részt vett johannes hahn, 
a regionális politikáért felelős európai biztos is. 
Idén hat díjért lehetett versenybe szállni: a két „CityStar”-díjon 
kívül három díjat IKT-témákkal kapcsolatban lehetett elnyerni, 
egyet pedig a tájékoztatás és a kommunikáció témakörében.  
A díjnyertes projektek a következőkkel foglalkoztak: egy volt bánya 
üzleti innovációs központtá történő átalakítása a belgiumi Genkben; 
mikrohitelezési intézet svédországi bevándorló nőknek;  
a számítógépes írástudás szintjének javítása Litvániában; új 
távfelügyeleti eszköz kifejlesztése a járóbeteg-ellátás számára a 
németországi Brandenburgban; nagysebességű szélessávú 
kapcsolatokkal való lefedettség növelése a franciaországi 
Auvergne-ben; valamint az EU által Litvániának nyújtott strukturális 
támogatás hivatalos honlapja.  
A győzteseket csillagot formázó kristálykupával és a projektről 
készült kisfilmmel jutalmazták. A 24 döntősről, a részvételi 
feltételekről, valamint a zsűri összetételéről szóló információk  
a következő címen érhetők el: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/
ecochange/regiostars_en.cfm.

A 2011-es díjak kategóriáit 2010 januárjában tették közzé, a pályázatok 
leadásának határideje 2010. július 16.

ToVáBBi infoRmáCiÓK:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/video/regiostars2010/
genk_fr.wmv 

KÖzKINCCsé TETT ÖTLETEK,   
KÖzÖs EREdMéNyEK

URBACT éVES KonfEREnCiA, 2010. noVEmBER 30. – 
DECEmBER 1., liègE (BElgiUm) 

Ezen az éves konferencián összegyűlnek az URBACT-ban részt 
vevő 300 nagyváros és egyéb partner fontos szereplői: választott 
képviselők, gyakorlati szakemberek, a civil szféra tagjai, szakértők, 
a tagállamok és az Európai Bizottság képviselői, továbbá 
mindazok, akiknek szükségük van a városokkal kapcsolatos 
legfontosabb kihívásokról folytatott interaktív és konkrét vitákra.  

Idén az URBACT „A városok reakciói a válságra” című tanulmányának 
eredményeit mutatja be a résztvevőknek, majd megvitatja velük azokat. 

Nagysebességű széles sávú kapcsolat a franciaországi Auvergne-ben

C-Mine Központ, Genk, Belgium

Új üzleti modell a járó betegek felügyeletére, Brandenburg, Németország

Egy litván e-állampolgár elsajátítja a számítógépes írástudás alapjait, Litvánia

Mikrohitelezési intézet, Kelet-Közép-Svédország

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/video/regiostars2010/genk_fr.wmv
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/video/regiostars2010/genk_fr.wmv
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Európa 2020: versenyképesség, együtt-
működés és kohézió minden régióban
2003 óta évente, így idén 8. alkalommal rendezik 
meg a Régiók és Városok Európai hete – oPEn 
DAyS rendezvénysorozatot, amely 2010. október 
4-étől 7-éig fog tartani. Ez a kulcsfontosságú 
rendezvény, amelyet az Európai Bizottság 
Regionális Politikai főigazgatósága (Dg REgio) 
szervez a Régiók Bizottságával közösen, több 
mint 100 konferenciát és szemináriumot fog 
felvonultatni Brüsszelben. 

Azonban az OPEN DAYS nem pusztán brüsszeli rendezvény:  
a partnerek ezenkívül 260 helyi eseményt is lebonyolítanak szerte 
Európában. Összesen több mint 6000 résztvevőt várnak, köztük a 
helyi, regionális és országos szintű hatóságok képviselőit, az EU 
tisztségviselőit, tudósokat és újságírókat.

Versenyképesség, együttműködés és kohézió
Az EU új Európa 2020 stratégiájával és az Unió 2013 utáni kohéziós 
politikájáról folytatott vitákkal összhangban az idei OPEN DAYS 
három fő témának lesz szentelve: a versenyképességnek,  
az együttműködésnek és a kohéziónak. 

•  A versenyképességről szóló szemináriumok az innováció,  
a fejlesztés és a fenntartható gazdasági növekedés regionális 
dimenzióját állítják majd előtérbe. 

•  Az együttműködésről szóló műhelyek a területi és határokon 
átnyúló együttműködésre, az európai területi együttműködési 
csoportosulásra (EGTC), valamint a makrorégiókra mint  
a regionális kooperáció lehetséges jövőbeli eszközére fognak 
összpontosítani. 

•  Végül a kohézió témája alá sorolt rendezvények a területi  
és társadalmi kohézió fogalmát fogják taglalni. Ezenkívül azon 
is elgondolkodnak, hogyan integrálhatók sikeresebben  
a különböző politikák helyi szinten.

Hálózatépítési lehetőségek
A szemináriumokon és műhelyeken kívül az OPEN DAYS bőven 
kínál majd alkalmat az informálisabb eszmecserékre is. Például 
a Régiók Bizottsága által szervezett „találkozóhelyen” informális 
megbeszélések rendezhetők, és lehetőség lesz a hálózatépítésre 
is. Emellett ez a helyszín egy sor kiállításnak is otthont ad majd, 
ahol a partnerek bemutathatják projektjeiket, szemléltethetik a 
bevált módszereket, valamint az állami és a magánszektor közötti 
partnerségeket ismertethetnek meg a közönséggel a regionális 
környezetbarát gazdaság, a fenntartható környezetbarát 
megoldások, valamint a területi együttműködés témakörökben. 

Az elsőrangú tudósokat és kutatókat vendégül látó OPEN DAYS 
Egyetem a regionális fejlesztést és az EU kohéziós politikáját a 
tudomány nézőpontjából is megvilágítja, és további ösztönzéseket 
kínál majd a vitára. Végül az Európai Bizottság főépületének 
főbejáratánál újból fel fogják állítani a hagyományos OPEN DAYS 
színpadot, ahol a régiók kreatívabb módokon is bemutathatják 
bevált gyakorlataikat, például zenei, színházi és táncelőadások 
formájában. 

Reflektorfényben a regionális politika
Azóta, hogy 2003-ban először megrendezték, a Régiók és Városok 
Európai Hete – OPEN DAYS rövid idő alatt az év egyik legfontosabb 
regionális politikai eseményévé vált, amely évről évre egyre több 
résztvevőt vonz. Csak idén 34 országból 245 régió és nagyváros 
– több, mint valaha – jelentkezett különböző rendezvényekre 
partnerként. Az OPEN DAYS hatalmas sikerét a közelmúltban egy 
díjátadó ünnepség alkalmával is elismerték a Brüsszeli Értekezletek 
Hete keretében, amely a konferenciaágazatban dolgozó 
specialisták európai szintű kongresszusa. 

A 2009-es OPEN DAYS a „Legjobb 2009-es rendezvény” díját 
vehette át a „Szövetségek és intézmények találkozói” kategóriában; 
a zsűri dicsérte innovatív voltáért és azért, hogy hozzájárult 
Brüsszel országos és nemzetközi presztízsének emeléséhez.  
Ez még inkább arra ösztönzi a szervezőket, hogy mindent 
megtegyenek annak érdekében, hogy az idei OPEN DAYS ismét 
átütő siker legyen.

A végleges program és az online regisztráció az OPEN DAYS 
honlapján érhető el a következő címen:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.
cfm?nmenu=1&sub=100

A konferenciához kapcsolódó workshopok a következőkről fognak szólni:

•  A fiatalok, a bevándorlók és az idősek helye a jelen és a jövő városaiban, 
valamint a fenntartható és integrált várospolitika hozzáadott értéke 
e problémakörök kezelése tekintetében. 

•  A kis- és középméretű városok sikerének legfontosabb elemei.

•  Fenntarthatóság, energiahatékonyság és pénzügyi döntések.

•  Az URBACT félidős értékelése. Hogyan erősíthető az országok közötti 
kapcsolatok helyi szintű hatása?

Szeptembertől a következő oldalon regisztrálhat: www.urbact.eu

További információkért hívja ezt a számot: URBACT kommunikációs 
osztály – 00 33 (0)1 4917 4581

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm?nmenu=1&sub=100
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm?nmenu=1&sub=100

