
RegioStars 2014

▶ InnováCIó A rEgIonálIs 
FEJlEsztésBEn és 
A városFEJlEsztésBEn 

 A 2014. éVi rEgiOSTArS díj

A regiostars díjat az európai bizottság írja ki minden 
évben a regionális fejlesztés és a városfejlesztés 
helyes gyakorlatának jutalmazására. célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a más régiók számára esetleg ins-
piráló eredeti és innovatív projektekre.

A 2014. évi regioStars díj esetében a következő kategóriá-
kat fogják jutalmazni:

1 ▶ iNTElligENS NöVEkEdéS  
kkV-k iNNOVációjA

Az ebben a kategóriában javasolt projektek ideális esetben 
olyan rendszereket vagy intézkedéseket fognak tartalmazni, 
amelyek más közigazgatási szerveket arra ösztönözhetnek, 
hogy a kkV-k innovációját elősegítő politikát dolgozzanak ki. 
Ezek lehetnek például olyan projektek, amelyek új kapcsolatok 
kialakításával segítik új szektorok felemelkedését és a hely-
alapú gazdasági átalakulást, támogatják az innováció új for-
máinak alkalmazását, innovatív pénzügyi támogatást 
biztosítanak kkV-k részére, illetve megteremtik a kkV-k szá-
mára az innovációk piaci elérését és gyakorlati alkalmazását.

2 ▶ FENNTArTHATó NöVEkEdéS  
körNYEzETBAráT NöVEkEdéS éS mUNkAHElYEk 
BiOgAzdálkOdáSSAl

A kohéziós politika már most is számtalan lehetőséget kínál 
a helyi és a regionális hatóságok, települések és érintettek szá-
mára a biogazdálkodási szektoron belüli projektek kivitelezé-
sére. Ebben a kategóriában például olyan projekteket lehet 
jelölni, amelyek a hulladék csökkentését célozzák, amelyek 
innovatív kis széndioxid-kibocsátású technológiák kifejleszté-
sére törekszenek, illetve amelyek a bioenergia felhasználásával 
kapcsolatban folytatnak innovatív tevékenységet. 

3 ▶ iNklUzíV NöVEkEdéS  
álláSTErEmTéS A FiATAlOk SzámárA 

Ez a kategória a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelmet 
segítő, kohéziós politikai forrásokból támogatott projektekre 
terjed ki. Az ebbe a típusba tartozó projektek között lehet-
nek olyanok, amelyek segítséget nyújtanak olyan kis- és 
középvállalatoknak, amelyek fiataloknak teremtenek mun-
kahelyeket, támogatják a fiatal vállalkozók induló cégeit stb.

 

4 ▶ ciTYSTAr  
A FENNTArTHATó VárOSi közöSSégi közlEkEdéST 
SzOlgáló BErUHázáSi PrOjEkTEk

Ez a kategória a fenntartható városi közlekedést érintő nagy-
léptékű projektek kialakítására terjed ki, és segíti az ehhez 
kapcsolódó számos probléma integrált kezelésére szolgáló 
stratégiák kidolgozását. Tipikusan az ilyen projektek közé 
sorolhatók például a villamos- vagy metróhálózat területén 
zajló jelentős beruházások, illetve a több közlekedési módot 
összekapcsoló átszállóhelyekre irányuló beruházások. 

5 ▶ jElENTőS BErUHázáSi PrOjEkTEk  
ENErgiAHATékONYSág éS AlAcSONY  
SzéNdiOxid-kiBOcSáTáSÚ gAzdASág

Az Európai Unióban az épületekből származik a széndioxid-
kibocsátás körülbelül 40 %-a. Ezért elengedhetetlen, hogy 
javítsuk az energiahatékonyságot ebben a szektorban. Ebben 
a kategóriában a nagyléptékű regionális, multiregionális vagy 
országos rendszerek tartoznak a célközönségbe. Ezek az 
energiahatékonyságra áldozott források hasznosságát nép-
szerűsíthetik, ösztönözhetnek a közösségi bérlakások vagy 
a hátrányos helyzetűek számára épülő lakások energiahaté-
konyságának javítására. A díjra jelölt projektek értékelése 
a kohéziós finanszírozással elért javulás szintje, a felújított 
épületek mennyisége négyzetméterben, illetve egyéb rele-
váns mutatók alapján történik. 

Az eddigi sikerekre építkezve

A 2014. évi regioStars díj célja, hogy tovább fokozza a 2013-
as időszak sikerét. Ekkor rekordmennyiségű, 149 pályázat 
érkezett be a projektpromóterektől és a régiókból az Európai 
Unió minden tájáról. A 2014. évi regioStars díjra 2013. április 
19-ig lehet pályázni. 

▶ továbbI InforMácIó  
 A kategóriákról és a pályázati eljárásról itt található 
további tájékoztatás:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_
for_economic_change/regiostars_en.cfm
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