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A YAMMEr HáLó-
zATON kereSzTüLI 
öSSzeköTTeTéS
Kívánta-e valaha, hogy legyen egy hatékonyabb 
munkavégzési mód a partnereivel, mint a hosszú 
ülések vagy a végeláthatatlan e-mail váltások? 
Jobban tudná végezni a dolgát, ha megoszthatná 
tapasztalatait olyan emberekkel, akik hasonló kihí-
vásokkal néznek szembe? 
 A regioNetwork egy online közösség az EU 
regionális és várospolitikáját alakító szakemberek 
számára. A részvétel ingyenes, és számos olyan 
elérhetőséget biztosít, amelyet arra terveztek, 
hogy munkáját támogassák: 
 ▶  Specifikus célok megvalósításán dolgozó cso-

portok együttműködésének lehetővé tétele;
 ▶  Könnyű információkeresés és szűrés, valamint 

olyan beszélgetések megtekinthetősége, 
amely releváns számára;

 ▶  Megoszthatja eredményeit, és kapcsolatot 
tarthat hasonló érdeklődéssel bíró szakem-
berekkel;

 ▶  Szavazás megszervezésével tesztelheti a külön-
böző véleményeket, illetve lehetőségeket.

 Az EU regionális és várospolitikával foglalkozó 
szakemberei, akik a regioNetwork lehetőségét hasz-
nálják, kiegészülve az irányító hatóságok kommuni-
kációs szakembereivel, illetve az értékelők azok, akik 
az operációs programok hatását értékelik. 
 Keresse fel a regioNetworköt, és csatlakozzon 
hozzá még ma!

▶TOVáBBI INFOrMácIÓ
https://www.yammer.com/regionetwork

„euróPA Az éN régIóM-
BAN” FOTÓPáLYáZAT 
Hallani és látni akarjuk azt, hogyan használják az EU által támo-
gatott beruházásokat ott, ahol élsz, és ünnepelni szeretnénk azokat 
a projekteket, amelyek a helyi közösségeknek valójában jelentős 
fejlődést hoznak.
 A részvételhez semmi más nem kell, mint egy fényképfelvétel egy 
olyan projektről, amit láttál, vagy tudod, hogy EU-forrásból valósult 
meg, egy plakát vagy EU-s forrásra vonatkozó információt, illetve EU-s 
zászlót tartalmazó tábla kíséretében. 
 Ezután oszd meg fotóid itt, abban a reményben, hogy nyersz 
1000 EUr-t, amelyet digitális kamera vásárlására költhetsz, továbbá 
egy két fő részére szóló utazást Brüsszelbe 2013 októberében. 
A leadási határidő 2013. augusztus 23-a, közép európai idő szerint dél.
 Az ez évi Európa az én régiómban fotóverseny keretében fotókat 
várunk nemcsak az ErFA által vagy a Kohéziós Alap által társfinanszí-
rozott projektekről, hanem más EU-s forrásokból finanszírozott pro-
jektekről is, amelyen a fénykép egyértelműen bizonyítja, hogy az adott 
projekt EU-s társfinanszírozásból valósult meg.
 Tudtad, hogy Európa-szerte minden évben projektek ezrei kapnak 
az EU-tól regionális finanszírozást? A projekt bármi lehet, a megújított 
városi közlekedéstől a zöldebb energia használatáig vagy a kisvállal-
kozók támogatásáig. Tudj meg többet az EU regionális politikájáról és 
más EU-s forrásokról.

▶TOVáBBI INFOrMácIÓ 
https://www.facebook.com/pages/Europe-in-my- 
region-community/243923382392812?sk=app_ 
386310531430573
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▶ HÍrEK  
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A MáSODIK 
EUrÓPAI 
EgYÜTTMűKÖ-
DÉS NAPjA: 
Légy Te IS 
réSzeSe!  

A tavalyi évben az Európai Együttműködés 
Napja kampány több ezer európai embert ért 
el, akik a 36 ország által rendezett 281 helyi 
rendezvény valamelyikén részt vettek. A sikerek 
révén a kampány idén is megrendezésre kerül. 
Az INTErAcT program által koordinált, az Euró-
pai Bizottság, az Európa Parlament és a régiós 
Bizottság által támogatott esemény minden 
együttműködést érintő programját meghívták, 
hogy vegyen részt annak megünneplésében, ami 
a határokon túlnyúlóan az emberek együttmű-
ködését célozza. A helyi eseményeken át a prog-
ramok vidám és érthető módon mutatják be 
a legjobb projekteredményeket a jelen program-
szakaszban, amely lehetővé teszi egy európai 
polgár részvételét a területi együttműködésben. 
Ebben az évben számíthatunk filmfesztiválra, 
egyetemi vetélkedőkre, zenei bemutatókra, étel-
kóstolókra és még sok másra! A kampány leg-
fontosabb napja 2013. szeptember 21-e lesz, de 
egész szeptember folyamán zajlanak majd az ese-
mények. Ha részese akarsz lenni, kövesd a kam-
pányt a Facebookon, a Twitteren vagy a speciális 
kampányoldalakon. 

 

▶TOVáBBI INFOrMácIÓ
www.ecday.eu

EUrÓPAI INNOVATÍV 
rÉgIÓK HeTe 
Negyedik alkalommal került megrendezésre az Európai Innovatív régiók 
Hete, amelyet az írországi cork Egyetemen tartottak meg június 5–7. 
között. A rendezvény társszervezője az Ír vállalkozások, valamint az Euró-
pai Bizottság, támogatója a FP7, a hetedik Keretprogram a Kutatásért és 
Technológiai Fejlődésért szervezet. A magas szintű konferenciára, amely 
az Európai Unió Tanácsa Ír Elnökségének védnöksége alatt áll, mintegy 
20 ország 500 képviselője látogatott el annak érdekében, hogy a Horizon 
2020 nevű EU-s kutatási és innovációs keretprogram témájában a regio-
nális szempontokra koncentráljanak.
 Az esemény fénypontjaként az EU kutatásért, innovációért és tudomá-
nyért felelős biztosa, Máire geoghegan-Quinn kihirdette az Innováció 
a Közszférában pályázat 9 győztesének nevét, amely pályázat a leginno-
vatívabb, előremutató kezdeményezéseket díjazta a közszférában. A nyer-
tesek Horvátországból, Spanyolországból, Portugáliából, Svédországból, 
Finnországból, Angliából és Hollandiából jönnek. „Ezen kezdeményezések 
igazolják, hogy az innováció az üzleti világban nemcsak úgy magától tör-
ténik meg, továbbá azt, hogy ezzel az EU gdP-jének átlagosan a felét 
kitevő közszféra is változásoknak van kitéve” – mondta a biztos. 

 

▶TOVáBBI INFOrMácIÓ
http://wire2013.eu/

▶

▶

máire geoghegan-Quinn, az Európai 
Kutatás, innováció és tudomány 
Bizottságának tisztségviselője beszél 
az Európai innovatív régiók Hete 
alkalmával az írországi corkban.
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