
Idén október 12. és 15. között „Európa régiói és városai: 
a beruházások és a növekedés partnerei” mottóval ren-
dezik meg az OPEN DAYS 2015 eseménysorozatot. A fő 
esemény, az OPEN DAYS mellett az OPEN Urban Day, az 
OPEN DAYS University és a RegioStars díj 2015 előké-
születei is javában zajlanak.

3 téma 
Az OPEN DAYS 2015 három téma köré szerveződik, 
amelyek az új uniós regionális és várospolitikai 
programok irányításával és végrehajtásával kap-

csolatos kihívások és megoldások mellett a határon átnyúló, 
régiók közötti és transznacionális dimenzióval foglalkoznak.  

▶1. EURÓPA MODERNIZÁCIÓJA 
AZ ENERGIAUNIÓ ÉS A DIGITÁLIS  
EGYSÉGES PIAC RÉGIÓI
Az új programok fontos növekedési és munkahely-teremtési 
lehetőségeket nyújtanak ezeken a területeken. A programok 
segíthetnek, hogy az EU első számú szereplővé váljon a meg-
újuló energia és az energiahatékonyság terén, és dinamikus 
tudásalapú társadalmat hozzon létre.

▶2. ÜZLETI LEHETŐSÉGEKRE NYITOTT RÉGIÓK 
KKV-K FEJLŐDÉSE, INNOVÁCIÓ  
ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS
Az EU régiói nagy tapasztalattal rendelkeznek a kkv-k népsze-
rűsítésében, és meg tudják osztani a kkv-k támogatására alkal-
mas rendszerek végrehajtásával kapcsolatos bevált 
gyakorlatokat. Mindezzel elősegítik a kkv-k innovációját, így pél-
dául az intelligens szakosodási stratégiákban való részvételüket, 
és támogatják az új mikrovállalkozások megalakulását. 

▶3. HELYEK ÉS TEREK 
VÁROS- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS, VÁROSI  
ÉS VIDÉKI TERÜLETEK INTEGRÁCIÓJA
Az uniós regionális és városfejlesztési programok kiegyen-
súlyozottabb területi fejlődést tesznek lehetővé, versenyké-
pesebbé teszik a vidéki régiókat, és csökkentik a vidék és 
városok között jellemző népességsodródást, egyúttal segí-
tenek felülkerekedni a határ menti városok és vidéki hátor-
szágok előtt álló kihívásokon. 

▶ GŐZERŐVEL  
ZAJLANAK  
AZ OPEN DAYS 
2015 ELŐKÉ-
SZÜLETEI

OPEN 
URBAN 
DAY  

A brüsszeli csatorna kikötőrészén meg-
rendezésre kerülő egynapos rendezvény 
különféle városi kérdésekkel fog foglal-
kozni az új pénzügyi városfejlesztési esz-
közök, valamint például az „Intelligens 
városok”, az innovatív városfejlesztési 
tevékenységek, az URBACT és a zöld 

inkubátorok kezdeményezések témaköreiben megrendezett 
műhelytalálkozókon. A helyszínre látogatók megtekinthetik 
az újjávarázsolt csatornakerületet, egyúttal néhány érdekes 
projektben is részt vehetnek. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/ 
od2015/urban_day.cfm

 

REGISZTRÁCIÓ 
KEZDETE  
2015. JÚLIUS 8.  

REGISZTRÁCIÓ
http://ec.europa.eu/regional_policy/

opendays/od2015/register.cfm

ESEMÉNYNAPTÁR
OKTÓBER 12–15.

30

▶OPEN DAYS 
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AZ  
OPEN DAYS  
2014-RŐL 
DIÓHÉJBAN

REGIO 
STARS  
2015 

A RegioStars 2015 díjátadó ünnepségre 
az OPEN DAYS BOZAR-ban megrende-
zetett hivatalos ünnepségén kerül sor 
október 13-án, kedden. A nyertesek 
díjait Corina Creţu, a regionális poli-
tikáért felelős uniós biztos és Lambert 
Van Nistelrooij parlamenti képviselő, 

a RegioStars-zsűri jelenlegi elnöke adja át.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ 

OPEN DAYS 
UNIVERSITY

Az előadássorozatból és mode-
rált panelbeszélgetésekből álló 
OPEN DAYS University a rendez-
vény tematikus prioritásával 
fog foglalkozni, és a regionális 
fejlesztés terén jártassággal 

bíró európai akadémiai hálózatok részvételével zajlik majd. 
A rendezvény mesterkurzusán PhD-hallgatók és pályakezdő 
kutatók vesznek részt a kohéziós politikával kapcsolatos 
ismeretszerzés és a kutatási potenciál azonosítása céljából. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/ 
od_university.cfm

A rendezvénysorozat részeként min-
den régió és város legalább egy helyi 
szervezésű programmal várja az 
érdeklődőket, hogy közelebb hozza 
az OPEN DAYS üzenetét a polgárok-
hoz. Ezeket az eseményeket szep-
tember és november között „Európa 

az én régiómban/városomban” címmel, az OPEN DAYS 
tematikus prioritásait érintve rendezik meg. A nyilvános-
ságnak, az uniós regionális politika lehetséges kedvezmé-
nyezettjeinek, a szakértőknek, egyetemi oktatóknak és 
a sajtó munkatársainak szóló rendezvénysorozaton kon-
ferenciák, műhelytalálkozók, rádiós- és televíziós közve-
títések, illetve kiállítások fogják színesíteni a programokat. 
A helyi rendezvények megrendezésére akár a regionális 
szakpolitikai projektek indulásával, illetve az ESB-
alapokkal kapcsolatos rendeletekben előírt éves tájékoz-
tató intézkedésekkel összefüggően is sor kerülhet.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/ 
local_events.cfm

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/

▶  5 673  
RÉSZTVEVŐ

▶   192  
VÁROS ÉS  
REGIONÁLIS  
PARTNER▶107

MŰHELYTA-
LÁLKOZÓ 

HELYI  
RENDEZ-
VÉNYEK
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