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BELGIUM 
Oost-Vlaanderen 
Az Európa-napot Kelet-Flandria tartományban 
minden évben különböző helyen rendezik meg. 
Az idén már negyedik alkalommal megtartott 
rendezvény május 6-án várta a látogatókat  
a tartomány keleti részén található Waaslandban. 
A rendezvény célja kettős volt: egyrészt konkrét 
projektekre rávilágítva megmutatni, mi minden 
érhető el uniós finanszírozással, másrészt infor-
mációt nyújtani arról, hogy az EU hogyan hat az 
állampolgárok mindennapjaira. A fő programok 
között szerepelt egy kiállítás Sint-Gillis-Waas 
utcáin a kiemelt projektekből, hét „Open Door” 
projekt és egy határokon átnyúló kerékpártúra.
▶további információ: www.europadag.be

▶ EurÓPA-nAPi 
rEnDEzVényEK Eu-szErtE

május 9-e különleges nap az összes európai állam-
polgár számára, ekkor ünneplik ugyanis a híres Schu-
man-nyilatkozatot. 1950. május 9-én, öt évvel a ii. 
világháború befejezése után robert Schuman francia 
külügyminiszter először állt elő az európai unió gon-
dolatával, az európai Szén- és Acélközösség megala-
pításának ötlete formájában.

1985. június 29-én a milánói európai tanács során az 
állami vezetők megállapodtak, hogy az „európa-napot” 
május 9-ére tűzik ki. Az 1986 óta minden évben meg-
ünnepelt európa-nap különböző programokra és 
ünneplésre ad lehetőséget, amelyek célja, hogy köze-
lebb hozza európát a polgáraihoz. Az itt bemutatott 
programok közül több is olyan előnyökre összpontosít, 
amelyeket az európai regionális fejlesztési Alap 
(erfA) valósít meg az eu különböző régióiban.

▶

▶
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CSEHORSZáG
Prága
Május 9-én egy prágai sajtókonferencián hivatalosan megjelent 
egy online térkép az uniós finanszírozású projektekről. A térkép 
az Európai Bizottság csehországi képviseletének és a cseh 
Regionális Fejlesztési Minisztérium közös projektje, amely  
a www.mapaprojektu.cz címen tekinthető meg.

LETTORSZáG 
riga
Az elsőként 2009-ben megrendezett EU Kertfesztivál 2012-
ben Lettország európai uniós csatlakozásának ötéves évfor-
dulóját ünnepelte. Az idei ünnepséget 10 tematikus sátor 
köré építették fel, amelyek különböző intézményeket, például 
nagykövetségeket és kormányzati szerveket képviseltek. Az 
eseményen 70 szervezet 400 képviselője vett részt, a több 
ezer látogató mellett. A Pénzügyminisztérium a „Virágzó 
Európa” sátorban az euróval és az EU-forrásokkal kapcsola-
tos tájékoztatást nyújtott. Emellett a Lettország és Litvánia 
közötti határokon átnyúló együttműködési program, valamint 
Lettország öt regionális strukturális alapjainak egyike (Riga) 
is képviseltette magát. 
▶további információ: http://www.latlit.eu/

BULGáRIA ÉS ROMáNIA  
silistra, illetve Calarasi
Május 9-én a Románia és Bulgária közötti határokon átnyúló 
együttműködési program a romániai calarasi Mihai Eminescu 
Elméleti Gimnázium és a bulgáriai silistrai Nicola Vaptsarov 
Gimnázium tanulóit látta vendégül. Az esemény célja a prog-
rammal kapcsolatos tájékoztatás mellett az volt, hogy felhívja 
a fiatalok figyelmét az aktív európai állampolgári tevékenység 
fontosságára. A diákok érdeklődése és változatos kérdései iga-
zolták az esemény sikerét. A rendezvényen részt vevő román 
Georgiana is megerősítette: „Megtapasztalhattam, hogy az 
Európai Unió több, mint egy közös zászló: szó szerint és átvitt 
értelemben is közel van hozzánk. Az együttműködést, a tole-
ranciát és a kommunikációt képviseli – az »egységet a sokfé-
leségben«. Rájöttem, hogy a köztünk és a bolgárok között lévő 
kapocs erősebb, mint hittem.” ▶további információ: 
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php

▶

▶
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PORTUGáLIA 
madeira
Május 9-én a Regionális Fejlesztési Intézet egy utcai kiállítást 
rendezett Funchal városában (a Travessa do Cabido 16. sz. 
alatt). Az esemény célja a nyilvánosság tájékoztatása volt az 
Európai Unió által támogatott különböző programokról. A nap 
során a látogatók feltehették kérdéseiket és beszélgetéseket 
folytathattak a projektekről, továbbá a témához kapcsolódó 
és jellegzetes apró ajándékokat kaphattak.
▶további információ: http://www.idr.gov-madeira.pt/

SZLOVÉNIA 
maribor
Az Európai Bizottság képviselete mellett az uniós források irá-
nyító hatóságaként a szlovén Gazdaságfejlesztési és Techno-
lógiai Minisztérium is részt vett május 7-e és 10-e között az 
Európai Fiatalok Hete elnevezésű rendezvényen. Az Európai 
Falu projekt keretében az esemény lehetőséget nyújtott  
a különböző EU-tagállamok számára az élet különböző terü-
leteiről vett példák bemutatására. A színes piaci standok sora 
és a vonzó szórakoztató program hűen tükrözte Európa kul-
turális sokszínűségét. A látogatókat zenével, tánccal, dalokkal, 
ételekkel és más, az adott országra jellemző jellegzetessé-
gekkel várták.
▶további információ: http://www.maribor2012.eu/en/nc/
project/prikaz/114505/

HOLLANDIA 
Dordrecht
Május 11-én és 12-én körülbelül 150, az EU által támogatott 
projekt nyitotta meg kapuit a nagyközönség felé az „Europa 
Kijkdagen”, vagyis az Európa-nap jegyében. Közülük az egyik 
a „Duurzaamheidfabriek”, azaz a „fenntarthatósági üzem” 
volt. A vadonatúj épület az innováció és a fenntarthatóság 
fellegváraként az új vállalatok, a „zöld” beruházók és a fiatal 
műszaki tehetségek számára kínált lehetőséget kreatív és 
életképes fenntartható megoldásaik és termékeik tesztelé-
sére és fejlesztésére. ▶további információ: 
http://www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

▶
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GÖRÖGORSZáG 
Kréta
Kréta kortól és érdeklődési körtől függetlenül mindenkinek 
szóló eseménysorozattal ünnepelte az Európa-napot. A szi-
get egyik jól ismert, könnyen megközelíthető helyszínén az 
érdekelt felek különböző szemináriumokon vehettek részt, 
míg a nagyközönséget változatos, interaktív információs és 
szórakoztató programok várták, többek között egy kültéri élő-
zenés koncert is. ▶további információ: http://www.espa.gr/
en/Pages/newsFs.aspx?item=361

FRANCIAORSZáG
midi-Pyrénées 
Május 12-én a látogatók az Európa-napi rendezvény irá-
nyításával a város Place du Capitole teréről induló hosz-
szú kerékpártúra keretében újra felfedezhették Toulouse 
városát. A túra, amelyen bárki részt vehetett, átszelte  
a várost, a csatornákat, a folyót, a mezőket és más zöld-
területeket is, útközben pedig tíz különböző uniós támo-
gatású projektet érintett. A résztvevők saját kerékpárt is 
hozhattak, vagy kölcsönözhettek egyet az indulási hely 
melletti kerékpárállomásról. 
▶további információ: http://www.europe-en- 
midipyrenees.eu/le-joli-mois/#event32468

  29

http://www.espa.gr/en/Pages/NewsFS.aspx?item=361
http://www.espa.gr/en/Pages/NewsFS.aspx?item=361
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/le-joli-mois/#event32468
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/le-joli-mois/#event32468

