
A regionális és Várospolitikai Főigazgatóság valamint 
a régiók Bizottsága ez év október 7. és 10. között szervezi 
meg az OPEN DAYS nevű sikeres éves fórumot, amely az 
„Európai régiók és városok 2020-as felemelkedése” szlo-
gen alatt fut majd. 

megváltozott témák, megváltozott 
prioritások

A 2014–2020-as időszakban a kohéziós politikának meg kell 
küzdenie a jelenlegi gazdasági helyzet kihívásaival, ezzel egy-
idejűleg az Európa 2020 stratégia prioritásait is figyelembe kell 
vennie. Nagyobb mértékben kell hasznosítania az EU-s régiók 
és városok erejét, és a beruházásokat úgy kell tervezni, hogy 
azok fenntartható fejlődést biztosító projektek legyenek. Annak 
érdekében, hogy az ilyen változások szükségességére reflek-
táljunk, az új tervezési időszak előtt az oPEN dAyS 2013 az 
alábbi témák körül szerveződik: 
▶ változáskezelés 2014–2020
▶ Szinergiák és együttműködés
▶ Kihívások és megoldások

munkaülések/viták: a szervezők 
és a tartalom 

Mintegy 100 ülés/vitanap valamint két kapcsolódó esemény 
kerül megrendezésre Brüsszelben, a Bizottság, a régiós Bizott-
ság, a 25 partnerségbe szervezett 200 régió, valamint egyéb 
partnerek szervezésében. Ezen túlmenően kb. 400 helyi ese-
mény megrendezése várható szeptember és november során 
egész Európában. 

▶   Változáskezelés 2014–2020: A főként bizottsági szakembe-
rek által megrendezett üléseket a 2014–2020-as program-
időszak új témáinak szentelik, mint például a végrehajtási 
keretrendszernek és a közös akcióterveknek.

▶ OPEn DAys 
2013 

  EUróPAI régIóK éS 
vároSoK 2020-AS 
FElEMElKEdéSE

▶   szinergiák és együttműködés: Az üléseken és vitákon 
keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel biztosítható 
a szinergia a különböző EU-s, nemzeti és regionális politi-
kák és források között. 

▶   Kihívások és megoldások: A három közül a legnépszerűbb 
témában, ezek az ülések a gyakorlati megoldásokkal kap-
csolatos véleménycserét célozzák általánosságban a régi-
ókat és városokat érintő olyan kihívásokra vonatkozóan, 
mint például az ifjúsági munkanélküliség, a demográfiai 
változások és a mobilitás.

A harmadik témához speciális események kapcsolódnak, ame-
lyek az EU határain túlmenően, az EU és a világ gazdaságai 
közötti regionális politikai együttműködéssel, nevezetesen 
a „VIII. EU–Kína magas szintű szeminárium a regionális politikai 
együttműködésről” és az „EU–Japán programcsere a fenntart-
ható városfejlesztésről” témájával kapcsolatosak.

OPEn DAys egyetem és mesterprogramok

A Bizottság és a regionális Tanulmányok Egyesülete által szer-
vezett oPEN dAyS Egyetem új kutatási eredményeket mutat be 
a regionális és városfejlesztéssel kapcsolatosan. Ez lehetővé 
teszi akadémikusok és gyakorlati szakemberek véleménycseré-
jét, valamint akadémiai koncepciók tesztelését. A nyolc egyetemi 
műhelymunka a harmadik tematikus prioritáshoz kapcsolódik, 
olyan témákhoz kapcsolódóan, mint például a városok problé-
mái, irányítás és innovációs politikák.

Az OPEn DAys minden októberben több mint 6 000 résztvevőt 
vár több mint 100 workshop, vitanap, kiállítás és networking 
rendezvény megszervezésével.
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Az oPEN dAyS 2013 egyik kiemelkedő eseménye a most induló 
Mesterkurzus Program. Ez a program 75, az EU-ból, valamint 
harmadik országokból érkező diákot és ifjú szakmai kutatót hoz 
össze a regionális politika területéről. A témákat neves akadé-
mikusok fogják a résztvevőkkel megvitatni. A nyitó ülésen a poli-
tikák jelenlegi reformjának alapjait körvonalazzák, valamint azok 
jövőjét a 2020 utáni időszak vonatkozásában. A nyitó ülésen 
regisztrálhat minden oPEN dAyS résztvevő.

„100 EUrbánus megoldás” kiállítás

A „100 EUrbánus megoldás” témának szentelt kiállítás szerve-
zése jelenleg is folyamatban van. A regionális és várospolitikai 
Főigazgatóság szervezésében a kiállítás a regionális Bizottság, 
valamint számos regionális partner irodájában beltéri bemu-
tatókat fog rendezni, amelyek bemutatókat egy külső szekció 
fog összekötni. A kiállítás az egész EU területéről inspiráló 
városfejlesztési projekteket fog bemutatni. A kiállításról szóló 
információkat a 2013. év közepétől a kiállításról szóló webla-
pon lehet majd elérni. 

▶ TOVáBBI INFOrMácIÓ
oPEN dAyS 2013 webhely:  
www.opendays.europa.eu

regionális Tanulmányok Szövetsége:
http://www.regionalstudies.org/news/article/
open-days-2013

gYAKOrLATI INFOrMácIÓK 

oNlINE rEgISzTrácIó KEzdETE 
2013. július 8.

KAPcSolAT
Európai Bizottság – regio-opendays@ec.europa.eu 
A régiók Bizottsága – opendays@cor.europa.eu 

KÖvESS BENNüNKET Az AláBBI KÖzÖSSégI 
HálózAToKoN
A Twitteren kövesd az #euopendays címkével megjelölt  

@EU_regional és @EU_cor témát 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/opendays/

▶
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http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm
http://www.regionalstudies.org/news/article/open-days-2013
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mailto:regio-opendays@ec.europa.eu
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https://twitter.com/EU_Regional
https://twitter.com/EU_CoR
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