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JÁTSZVA TANULNI
A Regionális és
Várospolitikai Főigazg at ó s á g a z el m ú lt
néhány év során számos szórakoztató
oktatási segédanyagot
fejlesztett ki a (körülbelül 8–13 éves korosztályhoz tartozó) fiatalok és tanáraik
számára. Ezek közül a legújabb és a leginnovatívabb a „Partners” webdokumentum, egy nyomozó játék, amely a multimédiás eszközök teljes tárházát felvonultatva az Európai
Unió 6 régiójába kalauzolja a résztvevőket. A nyomozás
során olyan regionális politikai tevékenységek kerülnek terítékre, amelyek elősegítik az EU régióinak és polgárainak
fejlődését, valamint a közöttük lévő kapcsolat szorosabbra
fűzését. Ez a „Partners“ képregényen alapuló digitális
változat egyszerre szórakoztató és informatív.
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/edu

Továbbá számos projekt a „kincskeresésben” is részt vesz:
a projekthelyszíneken nyomokat rejtenek el, amelyeket
a látogatóknak meg kell találniuk. Díjat kapnak a legjobb fotók
és azok is, akik részt vesznek a „kincskeresésben”. A korábbi
évekhez hasonlóan idén is lesz Facebookos fotópályázat, de
a pályázatok benyújtására több idő áll rendelkezésre (májustól
augusztusig). Az összes információ megtalálható az Inforegión
vagy a Europe in My Region (Európa az én régiómban)
Facebook oldalán.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!WV98rM

CEMR

Idén az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsának
(CEMR) kongresszusát Nicosiában (Ciprus) rendezik meg április
20−22 között. Az esemény lehetőséget nyújt a polgármesterek,
tanácsosok és regionális elnökök számára, hogy találkozzanak
egymással, és olyan témákat vitassanak meg, mint például
a migráció, éghajlatváltozás, helyi pénzügyek, területi reformok
stb. Az eseményen uniós vezetők, az ENSZ képviselői, szakértők,
tudósok és a civil társadalom képviselői is részt vesznek.
Regisztrálni az alábbi linkre kattintva lehet.

TÁGABB TERÜLETTEL
FOGLALKOZIK A REGIONÁLIS FOTÓPÁLYÁZAT
Idén az „Európa az én régiómban” fotópályázat egy szélesebb körű kampány részét képezi, amelynek célja, hogy rávegye a polgárokat arra, hogy látogassák meg saját régiójukban
az EU által finanszírozott projekteket és tudjanak meg többet
róluk. 2016 májusa során egy szélesebb körű figyelemfelkeltő
kampány részeként Európa-szerte számos projekt nyitja meg
kapuit a nagyközönség előtt. Az irányító hatóságok az Inforegio weboldalán található interaktív térképre tölthették fel
a tervezett eseményekre vonatkozó információkat (lásd az
alábbi hivatkozást).
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▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.cemr2016.eu
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KÖZBESZERZÉSI
TERV
Az Európai Bizottság által közzétett, az európai strukturális
és beruházási (esb-) alapokra vonatkozó adminisztratív
kapacitásról szóló új tanulmány egyedülálló és példátlan
áttekintést nyújt az EU-szerte meglévő kapacitásokról,
struktúrákról, rendszerekről és gyakorlatokról, célja pedig
a közbeszerzések minőségének javítása.
Az „Eredményközpontú uniós költségvetés” című kezdeményezéssel összhangban a Bizottság annak biztosítására
törekszik, hogy az adófizetők pénzét a jobb eredmények
elérése érdekében hatékonyan és átlátható módon költsék
el. Az esb-alapokból származó támogatásoknak mintegy fele
közbeszerzésen keresztül jut el a reálgazdaságba.
A tanulmány, amely mind a 28 tagállamra kiterjedő
s zekunder kutatáson, 15 tagállamban tartott helyszíni megbeszéléseken, a Cseh Köztársaságra és Portugáliára vonatkozó esettanulmányokon és a szakemberek körében az egész
EU-ra kiterjedően végzett online felmérésen alapul,
a 28 ország profiljában minden egyes rendszer erősségeit
és gyengeségeit értékeli. 35 bevált gyakorlatból álló listát
is tartalmaz, amelyet a döntéshozók felhasználhatnak az
adminisztratív kapacitások javításához, különösen az emberi
erőforrások, rendszerek és eszközök, valamint az irányítási
struktúrák terén. A gondos elemzésen alapuló dokumentum
valójában külön ajánlásokat fogalmaz meg az eredmények
EU- és tagállami szinten történő javítására.
▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!vF38WH

A TELJESÍTMÉNYT
TÁMOGATÓ NYÍLT
ADATOK
1) MILYEN TÍPUSÚ INFORMÁCIÓ ÉRHETŐ EL AZ ESB-ALAPOK NYÍLT ADATPLATFORMJÁN?
A platform elsősorban a 2014–2020 közötti támogatási
időszakra, mind az öt esb-alapra és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre vonatkozik. Az esb-alapok programjaival kapcsolatos finanszírozást és közös mutatókat jeleníti

meg. A platform mögött álló adatkatalógus a kohéziós
politikával kapcsolatos finanszírozás (Kohéziós Alap, ERFA
és ESZA) 2007–2013 közötti eredményeihez kapcsolódó
adatkészleteket is tartalmaz.
2) MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT A PLATFORM?
Az online megjelenítés révén világos képet ad az esb-alapokból származó beruházásokról és azok várható eredményeiről. A felhasználók a katalógusban található nyers
adatkészletekhez is hozzáférhetnek, saját szűrőket és nézeteket is létrehozhatnak, amelyeket beilleszthetik saját honlapjukra vagy megoszthatják a közösségi médián keresztül.
3) HONNAN SZÁRMAZIK AZ INFORMÁCIÓ?
A platformon található adatok a Bizottság által az érintett
nemzeti és regionális hatóságokkal folytatott tárgyalásokat
követően az esb-alapok keretében elfogadott több mint
530 nemzeti, regionális vagy régiók közötti programból
származnak.
4) MILYEN FRISSÍTÉSEK VÁRHATÓAK 2016-BAN?
Megjelenítésre jelenleg országos és tematikus szinten van
lehetőség, de a cél az, hogy 2016 végéig már programszinten
is bemutathatók legyenek az adatok.
Meg lehet majd jeleníteni a programoknak a várható
eredmények irányába tett előrehaladását is.
Az adatkatalógust az uniós politikákhoz kapcsolódó egyéb
adatkészletekkel is bővíteni fogják.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://europa.eu/!tY69KR
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