
A 2014. ÉV NYERTESEI

A RegioStars 2014. március 31-i, brüsszeli díjátadó 
ünnepségén Johannes Hahn regionális politikáért fele-
lős biztos és Luc Van den Brande, a Régiók Bizottságá-
nak volt elnöke, bejelentették a magas színvonalú 
RegioStars verseny 2014. évi győzteseit. A RegioStars 
Európa legígéretesebb és leginnovatívabb regionális 
projektjeit díjazza. 

2014-ben Európa jelenlegi négy alapvető problémájának meg-
felelő négy kategóriában osztottak ki díjakat. Ezek a következők: 
növekedés és munkahelyteremtés, a fiatalok munkanélkülisé-
gének kezelése, a zöld gazdaság előmozdítása és a fenntart-
ható városi mobilitás újragondolása.

Az idén hetedik alkalommal meghirdetett RegioStars verseny 
előző körében a RegioStars zsűrije a 80 részt vevő projektből 
négy szempont (innováció, hatás, fenntarthatóság és part-
nerség) alapján választotta ki a 19 döntőst. A döntős projek-
tek bemutatására 2013 októberében „A régiók és városok 
európai hete – OPEN DAYS 2013” keretében került sor, majd 
ezt követően kiválasztották a győzteseket.

Az idei díjátadóra emblematikus időpontban került sor, mivel 
a tagállamok éppen ebben az időszakban véglegesítették stra-
tégiai beruházási terveiket, azaz az ún. „partnerségi megálla-
podásokat” arra vonatkozóan, hogyan fogják elkölteni az európai 
strukturális és beruházási alapokat a következő hét évben.

▶ REGIOSTARS 2014  
AZ EURÓPA ALAPVETŐ 
PROBLÉMÁIRA IRÁNYULÓ 
REGIONÁLIS PROJEKTEK 
ÜNNEPE
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▶REGIOSTARS



▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regiostars/
regiostars_en.cfm

INTELLIGENS NÖVEKEDÉS  
ART ON CHAIRS 
(MŰVÉSZI SZÉKEK) 
– NORTE, 
PORTUGÁLIA
INNOVATÍV FORMATER-
VEKKEL A NÖVEKEDÉS 
ELŐMOZDÍTÁSÁÉRT 
Ez a kreatív formaterveket 

bemutató projekt képes volt új életet lehelni a portugál regio-
nális gazdaság egyik fő ágazatának számító bútorgyártásba. 
A bútorgyártás évek óta az egyik legfontosabb iparág az 
észak-portugáliai Paredes városban. Paredes egész Európa leg-
nagyobb székgyártója, és a portugál bútorgyártás 65 %-át adja. 
Az iparág nagyon eredményes, ugyanakkor ódivatú és konzer-
vatív volt. Az „Art on Chairs” projekt célja az volt, hogy tőkésítse 
a régió bútorgyártás terén felhalmozódott szaktudását, és ösz-
tönözze a kreativitást az ágazatban. A projekt csúcspontja 
a Paredes városában 2012-ben megrendezett nemzetközi kiál-
lítás volt, amely a világ legnagyobb székkel, művészettel és 
formatervekkel foglalkozó eseményei közé sorolható.
▶További információ: www.artonchairs.com/en/index

 
FENNTARTATÓ NÖVEKEDÉS  
BEACON – NYUGAT-
WALES ÉS A VÖLGYVIDÉK, 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
AZ EGYRE NÖVEKVŐ NÉPESSÉG 
SZÜKSÉGLETEINEK KIELÉGÍTÉSE
A népességnövekedés és az 
éghajlatváltozás egyre fenyege-
tőbb veszélye a bolygó erőforrá-
sai iránti kereslet drámai növekedéséhez fog vezetni. A BEACON 
kezdeményezés integrált „zöld ellátási láncok” kialakítására, 
olyan új útvonalak létrehozására irányul, amelyek olaj helyett 
biomasszából készülő funkcionális és olcsó termékeket jut-
tatnak el a fogyasztókhoz. A BEACON projekt lényegi eleme 
a biofinomítás folyamata, amelynek során a fogyasztásra nem 
alkalmas növényi nyersanyagból – a nyersolaj olajfinomítók-
ban történő feldolgozásához hasonló módon – termékek széles 
spektrumát állítják elő. A biofinomítást alapvető fontosságú-
nak tartják a gyerekcipőben járó uniós zöld gazdaság szem-
pontjából. A BEACON projekt tudományos-szakértői hálózatot 
épített ki, amelynek központját három walesi egyetem, az abe-
rystwyth-i, a bangori és a swansea-i egyetem képezi. A hálózat 
révén a projekt új munkahelyeket hozott létre a vidéki Walesben, 
ösztönözte a belső beruházásokat, és globális szinten támo-
gatta a walesi tudományos kiválóságot. A BEACON már számos 
különböző ágazat vállalkozásait segítette különböző innovatív 
termékek előállításában. Példának okáért együttműködtek az 
aberystwyth-i Aber Instruments céggel, amelynek következmé-
nyeképpen a biomassza-méréssel foglalkozó walesi vállalkozás 
megkapta első biomassza-vizsgálatra vonatkozó megbízását.
▶További információ: beaconwales.org/en/

INKLUZÍV NÖVEKEDÉS  
FIFTEEN CORNWALL 
(CORNWALL TIZENÖT) 
– CORNWALL ÉS  
A SCILLY-SZIGETEK, 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 
ÚJ ÉLETET KEZDENI 
A KONYHÁBAN 
A főzés szenvedélye megvál-
toztatja a fiatalok életét Anglia egyik leghátrányosabb hely-
zetű régiójában. A Jamie Oliver sztárséf által inspirált „Fifteen 
Cornwall” több mint étterem. Szociális vállalkozás, amely lehe-
tőséget nyújt a 16-24 év közötti fiataloknak, hogy szakács 
képesítést szerezzenek. Az úttörő kezdeményezés keretében 
csaknem 130 fiatal vett részt a képzésen. Közülük sokan olyan 
komoly problémákkal küzdenek, mint a bűnözés, a kábító-
szer-fogyasztás, a mentális betegségek vagy fogyatékosság. 
A képzésben részt vevő fiatalok közül 89 szerzett szakács 
képesítést, és több mint 90 %-uknak sikerült elhelyezkedni is. 
A projekt minden évben kb. 1,2 millió eurót visszaforgat a helyi 
gazdaságba, ezáltal munkahelyeket teremtve a régióban alap-
vetőnek számító turisztikai ágazatban.
▶További információ: www.fifteencornwall.co.uk/

CITYSTAR  
GDYNIA TROLIBUSZ-
HÁLÓZATA – GDYNIA, 
LENGYELORSZÁG
ZÖLD TROLIBUSZOKKAL 
A VÁROSI ÉLETMINŐSÉG 
JAVÍTÁSÁÉRT 
A projekt célja a környezetba-
rát közösségi közlekedés ver-

senyképességének növelése és a szolgáltatás minőségének 
fejlesztése. A projekt keretében Gdynia trolibusz-hálózatának 
jelentős mértékű korszerűsítésével olyan infrastruktúrát hoz-
tak létre, amely rövidebb utazási idők mellett több utast képes 
kiszolgálni. Huszonnyolc új, alacsonypadlós trolibusz beszer-
zésével növelték a modern, környezetbarát és akadálymentes 
járműállományt. A projekt átalakította Gdynia város közösségi 
közlekedésének arculatát. Ennek köszönhetően nőtt az uta-
sok száma. A projekt közvetlen előnyöket hozott a lakosok és 
a helyi gazdaság számára egyaránt.
▶További információ: www.pktgdynia.pl/?lang=en
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