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A RegioStars díjkiosztó ünnepségén, amelyet a brüsszeli 
Bozarban tartottak 2015. október 13-án, Corina Creţu 
regionális politikáért felelős biztos és Lambert van Nis-
telrooij, a RegioStars zsűrijének elnöke és az Európai Parla-
ment képviselője együtt jelentették be a kohéziós alapokkal 
támogatott leginspirálóbb és leginnovatívabb projekteket 
jutalmazó, rangos RegioStars-díjak nyerteseit.

Az összesen 143 induló közül a zsűri 17 eredeti és innovatív 
városi és regionális fejlesztési projektet juttatott a döntőbe, 
és ezek közül kerültek ki a díjazottak. Ezek a modellértékű pro-
jektek az intelligens növekedés, a fenntartható növekedés, az 
inkluzív növekedés és a CityStar kategóriában versenyeztek.

A döntősök 15 tagállam régióiból és városaiból érkeztek: 
Ausztria, Bulgária, Csehország, Dánia, Franciaország, Görö-
gország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lengyelor-
szág, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország és az 
Egyesült Királyság. A projektek számos különböző területet 
öleltek fel, a kisvállalatok ikt-innovációkkal és energiahaté-
kony építkezésekkel való támogatásától kezdve a társadalmi 
befogadásig és a várostervezési kezdeményezésekig.

A RegioStars döntősei és nyertesei jól példázzák az euró-
paiak kreativitását és elkötelezettségét, valamint az uniós 
finanszírozás segítségével elérhető eredményeket.

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

▶FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS
Beruházások mobilizálása az 
energiahatékonyság terén a polgárok  
és a társadalom számára.
 
▶PICSA 
Andalúzia (Spanyolország)
Az andalúziai fenntartható fejlődési program keretében 
az épületek energetikai felújításába és a városi területek 
rehabilitációjába történő beruházások növelték az építési 
ágazat versenyképességét, és elősegítették a szakkép-
zett munkaerő megteremtését. A program egyrészt kör-
nyezetbarátabbá tette a régió építési ágazatát, és segített 
új munkahelyeket teremteni, másrészt – a kitűzött célnak 
megfelelően – hívta fel a nyilvánosság figyelmét az ener-
giahatékony és fenntartható építkezések fontosságára. 
A projektnek köszönhetően 26 ezer tonna/év energiameg-
takarítást értek el és 62 ezer tonnányi CO2 -kibocsátást vál-
tottak ki, a jövőben pedig várhatóan több ezer munkahely 
jön majd létre a programhoz kapcsolódóan.

▶INTELLIGENS NÖVEKEDÉS
A kkv-k növekedési potenciáljának felszabadítása 
a digitális gazdaság fejlődése érdekében.

▶„SKANDINÁV JÁTÉKFEJLESZTŐK” 
Midtjylland (Dánia), Västsverige (Svédország)
A projekt tanácsokat és képzést nyújt a skandináv játékfe-
jlesztési iparág fiatal vállalkozóinak, továbbá támogatja 
őket abban, hogy olyan életképes vállalkozásokat hozza-
nak létre, amelyek a kiélezett üzleti versenyben is megál-
lják a helyüket. A dániai Grenå városában működő üzleti 
inkubátor a svédországi skövdei partneregyetemen kife-
jlesztett üzleti modellt használja, és immár 22 új kisválla-
lat létrehozásában vett részt, amelyek jelenleg 67 embernek 
adnak munkát.
▶ www.videndjurs.dk

▶  INKLUZÍV NÖVEKEDÉS
A társadalmi kirekesztéssel fenyegetettek 
integrációja a társadalomba.

▶„DIRITTI A SCUOLA” 
Puglia (Olaszország)
Az oktatás és szociális szolgáltatások kombinált alkalma-
zásával ez a projekt jelentősen csökkentette a régióban 
a korai iskolaelhagyás mértékét. A projekt tanácsadást, 
oktatási útmutatást és interkulturális közvetítést biztosított, 
ami mind a tanulók, mind a tanárok számára hasznosnak 
bizonyult. A korlátozott olvasási képességekkel rendelkező 
15 éves tanulók arányát 2012-ben sikerült 16,7 %-ra – 
a 20 %-os nemzeti célkitűzés alá – csökkenteni. Ezzel 
egyidejűleg a korai iskolaelhagyás mértéke a 2003-ban 
mért 30,3 %-ról 2013-ig 19,9 %-ra csökkent. Összességében 
50 ezer tanuló és 10 ezer család számára járt előnyökkel 
a program, új lehetőségeket biztosítva számukra a jövőjük 
alakítása terén. 
▶ www.pugliausr.it/default.aspx?Page= 

Office_Section&code=132&tipo=1 

▶ www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/programa-
de-impulso-la-construccion-sosteniblede-andalucia/

▶CITYSTAR
A városok felkészítése a jövő kihívásaira.

▶„EUROCITY OF CHAVES- VERÍN” 
Galícia (Spanyolország) és Észak-Portugália 
(Portugália)
Chaves és Verín közös erőfeszítéssel bonyolították le az 
„Eurocity” elnevezésű projektet, amelynek részeként közös 
városi szolgáltatásokat és létesítményeket valósítottak meg, 
többek között kulturális rendezvényeket, kereskedelmi szol-
gáltatásokat, sporteseményeket és turizmushoz kapcsolódó 
tevékenységeket, valamint a vállalkozások ösztönzését célzó 
programokat. A projekt jól szemlélteti, hogy lehetséges két, 
határokon átnyúló város intézményi, gazdasági, társadalmi 
és kulturális integrációja, ami valódi előnyökkel szolgál a költ-
ségmegtakarítás terén, növelve a hatékonyságot és diverzi-
fikálva a lakosság számára nyújtott városi szolgáltatásokat.
▶ http://en.eurocidadechavesverin.eu/

▶  Lambert van Nistelrooij,  
a zsűri elnöke.

▶ JOBBRA
Corina Creţu és Lambert van Nistelrooij  
a négy nyertes projekt képviselőivel.

▶REGIOSTARS 2015 

24  25

panorama [2015. TÉL ▶ 55. SZÁM]

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards
http://www.videndjurs.dk/Default.aspx?ID=3992
http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Office_Section&code=132&tipo=1
http://www.pugliausr.it/default.aspx?Page=Office_Section&code=132&tipo=1
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/programa-de-impulso-la-construccion-sosteniblede-andalucia/
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/programa-de-impulso-la-construccion-sosteniblede-andalucia/
http://en.eurocidadechavesverin.eu/

