
„PARTNERS”
(PARTNEREK) 
KÉPREGÉNYFÜZET 
A Regionális és Várospolitikai Főigazgató-
ság nemrég jelentette meg a „Partners” 
című képregényfüzetet, amelynek hat tör-
ténete a fiatalok számára mutatja be a regi-
onális és várospolitikát. A képregények által 
tárgyalt témák között van a kutatás és 
innováció, a városfejlesztés, a környezetvé-
delem, a kkv-k támogatása, a társadalmi 
befogadás, az ikt, a régiók közötti együtt-
működés, a közlekedés, valamint a régiók 
közötti szolidaritás természeti katasztró-
fák esetén. A férfiak és nők életszerű törté-
neteit elmesélő képregényeket olyan uniós 
finanszírozású projektek ihlették, amelyek 
jól szemléltetik az Európai Unió hozzájáru-
lását a régiók életszínvonala közötti eltérések 
csökkentéséhez és a régiók fejlesztéséhez. 

 

 

▶A képregény francia, angol és holland 
nyelven érhető el, és az EU Bookshop 
oldalon rendelhető meg: http://bookshop.
europa.eu/hu/partners-pbKN0414052/

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/bd/bd_euregio_en.pdf

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖ-
DÉSI NAP: HARMADIK KIADÁSA: 
VEGYEN RÉSZT ÖN IS!
Tavaly az Európai Együttműködési Nap kampányának sikerült megszólítania 
azt a több ezer európait, akik részt vettek a 32 országban megrendezésre 
kerülő 176 helyi eseményen. A nagy sikeren felbuzdulva idén is megszervezik 
a kampányt. Az INTERACT program koordinálásával és az Európai Bizottság, 
az Európai Parlament, valamint a Régiók Bizottsága támogatásával vala-
mennyi együttműködési programot meghívják, hogy vegyenek részt a hatá-
rokon átnyúló együttműködés ünnepének napján. 

 A helyi események keretében a programok szórakoztató és érthető módon 
mutatják be az aktuális programozási időszak legjobb projekteredményeit, 
bevonva a polgárokat a területi együttműködésbe. 
 Idén európai filmfesztiválokra, különböző versenyekre, koncertekre és még 
rengeteg remek programra számíthatunk! A kampány legfontosabb napja 
2014. szeptember 21-e lesz, de egész szeptemberben zajlanak majd az ese-
mények. Vegyen részt Ön is az Európai Együttműködési Napon, kövesse a kam-
pányt a Facebookon, Twitteren vagy a kampány hivatalos honlapján. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.ecday.eu

▶HÍREK RÖVIDEN

▶ HÍREK  
 [HÍREK RÖVIDEN]
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AZ ESB-ALAPOK IGAZGATÁSÁNAK 
REFORMJA FRANCIAORSZÁGBAN
Franciaországban 2014. április 2-án a regionális fejlesztési 
politikáért felelős, új szervet alapítottak. 
 A Commissariat général à l’égalité des territoires (regioná-
lis egyenlőségért felelős főbizottság – CGET) közvetlenül 
a miniszterelnöknek tartozik jelentéstétellel, feladata a régiók 
egyenlőségét célzó nemzeti politika kidolgozása és végrehaj-
tása, valamint minisztériumközi szinten történő nyomon köve-
tésének és koordinálásának biztosítása. A CGET szakvéleményt 
és támogatást nyújt a kormánynak a regionális egyenlőtlen-
ségek leküzdését és a regionális kapacitások fejlesztését ösz-
tönző politikákkal kapcsolatban.
 A CGET ezenkívül partnerként lép fel abban, hogy különböző 
szerződések (különösen az állam és a régiók közötti tervszer-
ződések, valamint városi szerződések) keretében egymásra 
találjanak a helyi társadalmi és gazdasági fejlesztési projektek. 
A CGET a helyi vezetőkkel és hatóságokkal együttműködve ins-
pirálja, tájékoztatja és támogatja a kormány adminisztratív for-
rásait, a szakmai hálózatokat, az egyesületek vezetőit, az 
intézményi partnereket és a helyi (vidéki, városi, partvidéki, 
hegyvidéki stb.) hálózatokat. Partnerként működik együtt a helyi 
szereplőkkel, és segíti azok projektjeinek sikeres megvalósítá-
sát (tapasztalatokra építkezés, regionális tervezés, képzés, 
támogatás az európai finanszírozás megszerzésében stb.). 

„EUROPE IN 
MY REGION”
(EURÓPA AZ  
ÉN RÉGIÓMBAN) 
FOTÓPÁLYÁZAT 
2014 
Idén nyáron harmadik alkalommal hirdet-
ték meg a „Europe in My Region” fotópá-
lyázatot, amelynek célja, hogy az uniós 
regionális politika keretében finanszíro-
zott projektekre hívja fel a figyelmet. 
 A fotópályázat ezúttal is az Európai 
Bizottság Facebook-oldalán zajlik majd. 
A pályázatot június 12-én hirdették meg. 
A pályázók 2014. augusztus 25-én 
délig küldhetik be a fotókat. A 100, leg-
több szavazatot kapott fotó és a három 

 A 2014-2020 közötti időszakban a CGET fogja koordinálni 
az európai strukturális és beruházási alapok franciaországi 
végrehajtását, és felügyelni a partnerségi megállapodást. 
A CGET fog felelni két európai program (Europ’Act és Urbact) 
irányításáért is. Emellett megerősített megfigyelési, felügye-
leti, vizsgálati, előirányzási és értékelési feladatokat is ellát, 
ami a kormány és a többi érdekelt fél javát szolgája, és hoz-
zájárul a nemzetközi együttműködés továbbfejlesztéséhez.
 A CGET három ügynökség összevonásával jött létre: a Délé-
gation interministérielle à l’aménagement du territoire et 
à l’attractivité régionale (Helyi tervezésért és regionális ver-
senyképességért felelős minisztériumközi küldöttség – DATAR), 
a Secrétariat général du comité interministériel des villes (Város-
fejlesztésért és társadalmi fejlesztésért felelős főtitkárság − 
SGCIV) és az Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances (Társadalmi kohézióért és esélyegyenlőségért felelős 
nemzeti ügynökség − Acsé). 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.cget.gouv.fr/

profi fotósból álló zsűri által kiválasztott 
további 50 fotó közül a zsűri választja ki 
a három győztest. A győzteseknek az októ-
beri OPEN DAYS 2014 alkalmával adják 
át a díjakat: egy brüsszeli utat és digitális 
fotófelszerelésre költhető 1 000 eurót. 
 A jobb láthatóság és a megosztások 
számának növelése érdekében a beküldött 
pályamű Facebookon vagy Twitteren tör-
ténő megosztásakor használja a verseny 
hivatalos hashtagjét: #EUmyRegion

▶Merítsen ihletet a tavalyi fotókból: 
www.flickr.com/photos/euregional/
sets/72157635684967356/

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.facebook.com/
EuropeanCommission
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A LEGKÜLSŐ RÉGIÓK 3. FÓRUMA:  
KILENC RÉGIÓ NAPJAINK ÉS A JÖVŐ 
EURÓPÁJÁNAK SZÍVÉBEN 
A legkülső régiók harmadik fórumát 2014. szeptember 
30-án és október 1-jén rendezik meg Brüsszelben.
 A 2010-ben és 2012-ben megrendezett fórum nyomán 
az idei összejövetelre több száz résztvevőt várnak. Köztük 
a legkülső régiók és az érintett országok szakemberei és kép-
viselői mellett az Unió intézményeinek, érdekcsoportjainak és 
érdekelt feleinek részvételére is számítanak.
 A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, megreformált 
kohéziós politikával és a partnerségi megállapodások végle-
gesítésével összefüggésben az összejövetel célja az, hogy 
a résztvevők a legkülső régiók speciális igényeinek megfelelő 
stratégiát dolgozzanak ki: ennek megfelelően a legkülső régiók 
szerepet játszhatnak az Európai Unió céljainak teljesítésében, 
és a fenntartható fejlődés útján haladhatnak tovább.
 Ezenkívül számos uniós üzleti partner is meghívást kapott 
a fórumra, hogy megismertesse platformját a legkülső régiók-
kal, amely alkalmas lesz a régiók akcióterveiben kidolgozott 
stratégiai tengelyek alapján kialakított egyedülálló előnyök 
bemutatására. 

 A rendezvényt a következő személyek vitaindító beszédei 
nyitják: José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke; 
Johannes Hahn, az Unió regionális politikájáért felelős biztos; 
és a guadeloupe-i régióból vendégül látott Victorin Lurel, a leg-
külső régiók ügyeivel foglalkozó Elnökök Értekezletének elnöke.
 A beszélgetések résztvevői a foglalkoztatástól kezdve, 
a társadalmi kihívásokon keresztül a legkülső régiók fejlődé-
sét leginkább előmozdító ágazatok és azok regionális integ-
rálása mellett fontos, vitára ösztönző kérdéseket fognak 
boncolgatni, a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb 
felhasználásának ösztönzése és a helyileg elérhető eredmé-
nyek maximalizálása érdekében.

▶KÖVESSE A VITÁKAT ÉLŐBEN  
Az internetes közvetítés hivatkozásai a rendezvény napján 
lesznek elérhetők. #RUP2014 / @EU_Regional
www.flickr.com/euregional

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rup2014/
index_en.cfm

AZ UNIÓS POLITIKÁK 
VÁROSI DIMENZIÓJA – 
ONLINE KONZULTÁCIÓ 
Az Európai Bizottság idén februárban „CITIES – A holnap városai: beruházás Európa 
régióiba” címmel nagyszabású fórumot tartott. A rendezvény célja az volt, hogy 
vitát indítson arról, milyen szerepet tölt be a városi dimenzió az Európai Unió poli-
tikájának alakításában. 
 Most internetes nyilvános konzultációra hívják az érdekelt feleket az uniós 
városi menetrend szükségességével kapcsolatos további kérdések tisztázása érde-
kében. Azzal kapcsolatban várnak észrevételeket, hogy milyen célokra és intézke-
désekre van szükség ahhoz, hogy a menetrend ellássa funkcióját. A különböző 
szinteken elhelyezkedő érdekelt felek véleményét és javaslatait a Bizottság és az 
új Európai Parlament figyelembe veszi majd, különösképpen az Európa 2020 stra-
tégia jövőbeli fejlesztése során. 
 A nyilvános konzultáció 2014. július 22-től szeptember 16-ig tart.

▶ A KÖVETKEZŐ HIVATKOZÁSON 
KERESZTÜL KAPCSOLÓDHAT  
BE A VITÁBA:  
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
pc_eu_urb_agenda
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