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2008-ban a regiostars – az innovatív projek-
tek díja – az Európai Unió kohéziós politikája 
által támogatott hasznos, innovatív kezde-
ményezések azonosításának, kommunikálá-
sának és terjesztésének céljával jött létre. 

Az évente kiírt pályázatra az első öt évben eddig nem keve-

sebb mint 377 nevezés érkezett a különböző díjkategóriák-

ban. A verseny szerteágazó jellegét jól szemlélteti, hogy 

a különböző témakörökben – például környezetvédelmi 

technológiák és gazdasági versenyképesség – 286 nevezés 

érkezett be, ebből 91 pályázat az információ és kommuni-

káció kategóriában. 

Az évek során az Európai Bizottság regionális politikai 

főigazgatósága (DG Regio) különböző szempontok alapján 

határozta meg a tematikus kategóriákat. A 2012-es és 2013-

as versenykiírás újdonságai azok a kategóriák, amelyek 

az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó 

Európa 2020 stratégiával kapcsolatos témákhoz kötődnek.

Annak érdekében, hogy a kiválasztott projektek megfelel-

jenek a minőségi elvárásoknak, a DG Regio minden évben 

független szakértőket hív meg a különböző témakörök 

bírálóbizottságaiba, a pályázati feltételekben pedig nagy 

hangsúlyt fektet a projektek várható hatására.

A 2012-es Regiostars pályázatra a DG Regio rekordszámú, 

107 jelentkezést regisztrált. A zsűri első feladata a döntőbe 

jutók kiválasztása. E szűk lista összeállítása jelenti a legfon-

tosabb lépést a DG Regio számára, mivel ez már azon pro-

jektek végleges listájának tekinthető, amelyek egy adott 

kihívásra adható különböző válaszokat jelenítenek meg. 

A zsűri ennek alapján már részletesebben is áttekintheti 

a továbbjutó néhány projektet, ami megkönnyíti számukra 

a díjazottak végső kiválasztását. A 2012-es verseny kereté-

ben a zsűri január 14-én tekinti meg a döntősök nyilvános 

bemutatóit, és 2012 júniusában hirdeti ki a nyerteseket.

A 2013-as Regiostars díjat a Bizottság rendhagyó módon 

már a 2011-es NYÍLT NAPOKON meghirdette; a nyílt napok 

egy évente megrendezett esemény, amelynek keretében 

a városok és a régiók bemutathatják a növekedés serkenté-

sében, a munkahelyteremtésben és az EU kohéziós politi-

kájának megvalósításában elért eredményeiket. Idén 

megváltoztatták a szokásos időrendet annak érdekében, 

hogy a RegioStars díj minél szélesebb körben népszerűvé 

váljon, és még vonzóbb legyen a régiók és a programok 

számára azáltal, hogy a döntősök a soron következő NYÍLT 

NAPOKON mutathatják be projektjeiket. A 2013-as Regiostars 

díjverseny nevezési határideje 2012. április 12.; nevezni 

a következő kategóriákban lehet:

1. intElligEns növEkEdés:

Az egyetemek bekapcsolódása a regionális növekedésbe

2. fEnntArtHAtó növEkEdés: 

A hatékonyabb kis- és középvállalati erőforrás-hasznosítás 

támogatása

3. inklUzív növEkEdés: 

Társadalmi innováció: kreatív válaszok a társadalmi 

kihívásokra

4. CitystAr kAtEgóriA: 

Integrált megoldások a fenntartható városfejlesztésben

5. informáCió és kommUnikáCió kAtEgóriA: 

Az EU regionális politikájának népszerűsítése rövid  

videók segítségével

Bővebb információért keresse fel  
a regiostars webhelyét:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/
regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm

Csatlakozzon a regio network 2020 szakmai fórumá-
hoz, amely internetes együttműködési platformot 
kínál az európai régiók képviselőinek és az EU regio-
nális politikája iránt érdeklődőknek:
https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/
node/9315 (keressen a fórumok alatt)

a REGiostARs öt éve – 
középpoNtbaN az erősségek
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