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▶INTELLIGENS NÖVEKEDÉS

A kkv-k növekedési potenciáljának felszabadítása a digitális gazdaság fejlődése érdekében.
▶DIGITÁLIS TURIZMUS 

Wales (Egyesült Királyság)

A projekt a turizmussal foglalkozó, az elektronikus kereskedelemre viszonylag felkészületlen walesi kkv-kat vezette
át a digitális korba.
▶w ww.visitwales.com
▶AGRIPIR

Európai területi együttműködés –
País Vasco, Cataluña (Katalónia,
Spanyolország), Midi-Pyrénées,
Aquitaine (Akvitánia, Franciaország)

Az Agripir innovatív technológiákat vezetett be a hagyományos gazdálkodás terén, versenyképesebbé téve a Pireneusok
fennsíkján elhelyezkedő régiót.
▶www.agripir.com
▶SKANDINÁV JÁTÉKFEJLESZTŐK

Európai területi együttműködés –
Midtjylland (Dánia), Västsverige (Svédország)

A projekt üzleti tanácsokat és képzést biztosít a digitális játékfejlesztésben tevékenykedő fiatal vállalkozók számára.
▶w ww.videndjurs.dk
▶A TORUN TECHNOLÓGIAI PARK FEJLESZTÉSE

Kujawsko-Pomorskie (Lengyelország)

A Torun technológiai parkban kialakított világszínvonalú infrastruktúra új vállalkozások indításához nyújt támogatást.
▶w ww.smartspace.io/en
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Az immár nyolcadik éve kiosztott RegioStars díjat az
Unió kohéziós politikájának részeként fenntartott
alapjainak támogatásával végrehajtott leginspirálóbb
és leginnovatívabb regionális projektek kapják meg.
A négy kategóriában – Intelligens növekedés, Fenntartható
növekedés, Inkluzív növekedés és CityStars – kiválasztott idei
döntősök Európa jelenlegi legnagyobb problémái ellen veszik
fel a küzdelmet.
A 17 döntőst a 143 nevező közül választotta ki a RegioStars
díj Lambert Van Nistelrooij európai parlamenti képviselő által
vezetett független zsűrije. Az egyes kategóriák döntőseinek
felsorolása alább látható – a hivatkozások a sikeres projektekkel kapcsolatos további információkra mutatnak. A nyerteseket az OPEN DAYS hetében fogják kihirdetni Brüsszelben,
2015. október 13-án.

▶FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS

Beruházások mobilizálása az energiahatékonyság terén a polgárok és a társadalom
számára.
▶MILD HOME 

Európai területi együttműködés –
Burgenland (Ausztria), Yugozapaden
(Bulgária), Thesszália (Görögország),
Közép-Dunántúl (Magyarország),
Veneto, Emilia-Romagna (Olaszország),
Vest (Románia), Belgrád (Szerbia)

A hét országból származó partnerek közös erőfeszítéssel
fejlesztettek ki fenntarthatóbb építési módszereket és egy
ökofalu-koncepciót.
▶w ww.mildhome.eu/
▶F ENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI PROGRAM

Andalucía (Spanyolország)

Az andalúziai fenntartható fejlődési program környezetbarátabbá tette a régió építési ágazatát, és segített új munkahelyeket teremteni.
▶w ww.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/
programa-de-impulso-la-construccion-sosteniblede-andalucia/
▶LONDONI ZÖLD ALAP

London (Egyesült Királyság)

Az uniós és más állami finanszírozások által biztosított
támogatás a londoni zöld infrastruktúra bővítését és megvalósításának felgyorsítását szolgálja.
▶w ww.leef.co.uk/

panorama [2015.

„

Izgalmas látni,
ahogy a regionális
politika innovatív
megoldásokat
eredményez olyan
helyi érdekeltek támogatásával,
akik újszerű ötleteiket valóra
tudják váltani.

”

▶ L AMBERT VAN NISTELROOIJ, AZ EURÓPAI PARLAMENT
KÉPVISELŐJE, A REGIOSTARS 2015 ZSŰRIJÉNEK ELNÖKE
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▶CITYSTAR

A városok felkészítése a jövő kihívásaira.
▶FÖRETAGSAMMA VH

Västsverige (Svédország)

Az üzleti élet és a vállalkozó kedv felpezsdítését ösztönző
projekt tanácsokkal látta el a fiatal vállalkozókat, az induló
vállalkozásokat és a már működő vállalatokat.
▶w ww.foretagsammavastrahisingen.se
▶IMAGINE

▶INKLUZÍV NÖVEKEDÉS

A társadalmi kirekesztéssel fenyegetettek
integrációja a társadalomba.
▶MUNKALEHETŐSÉG

Prága, Střední Čechy, Severozápad
(Cseh Köztársaság)

Büntetett előéletűek és munkaadók találkozására teremtettek lehetőséget, hogy megvizsgálják, milyen munkalehetőségek állnak a börtönviseltek rendelkezésére.
▶w ww.rubikoncentrum.cz
▶MOMENTUM

Írország

Európai területi együttműködés –
Severoiztochen (Bulgária), Oberbayern
(Németország), Syddanmark (Dánia),
Cataluña (Spanyolország), Nord-Pas de
Calais (Franciaország), Emilia-Romagna
(Olaszország), Nord-Vest (Románia),
Berkshire, Buckinghamshire és
Oxfordshire (Egyesült Királyság)

Nyolc partnerváros szakemberei és szervezetei közös munkával fenntarthatóbb energiafelhasználási módszereket
fejlesztettek.
▶www.imaginelowenergycities.eu
▶TORRENT DELS MADUIXERS

Cataluña (Spanyolország)

A teljes Írországra kiterjedő projekt olyan embereket segített
munkához, akik már régóta munkanélküliek.
▶www.momentumskills.ie

Barcelona CO2-kibocsátását egy modern hulladékkezelő
létesítmény segítségével csökkentik, ezzel egyidejűleg új
közösségi helyszíneket teremtve a városnak.
▶http://w2.bcn.cat/obres/es/europa

▶CSALÁDI JELLEGŰ KÖZPONTOK BURGASZBAN

▶EUROCITY – CHAVES-VERÍN

Yugoiztochen (Bulgária)

Új lakások és szociális szolgáltatások hátrányos helyzetű
gyermekeknek.
▶www.burgas.bg
▶FIT FOR WORK

Európai területi együttműködés –
Galicia (Spanyolország), Norte (Portugália)

A városi szolgáltatások és létesítmények közös biztosításával két város egyesült az „Eurocity” koncepció keretében.
▶http://en.eurocidadechavesverin.eu/

Wales (Egyesült Királyság)

▶IMPLEMENT

▶DIRITTI A SCUOLA

A biogáz szállításban és fűtésben való felhasználására való
átállás felgyorsítása érdekében az Implement fenntartható
kezdeményezéseket és eszközöket hozott létre.
▶www.energibyenskive.dk

A fizika és mentális egészséget egyaránt támogató Fit
for Work program több mint 1 600 munkavállaló számára
tette lehetővé a hosszú távú betegszabadságok mennyiségének csökkentését.
▶www.rcs-wales.co.uk

Puglia (Olaszország)

Az oktatás és szociális szolgáltatások kombinált alkalmazásával ez a projekt drámai mértékben csökkentette
a régióban a korai iskolaelhagyás mértékét.
▶w ww.pugliausr.it/default.aspx?Page=
Office_Section&code=132&tipo=1

Európai területi együttműködés –
Midtjylland (Dánia), Västsverige (Svédország),
Sør-Østlandet (Norvégia)

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