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Már javában tartanak az 
előkészületek A régiók és 
városok európai hete 

(a korábbi OPEN DAYS) megszer-
vezésére, amelyre Brüsszelben kerül 
sor október 10–13. között. A rendez-
vény neve ugyan megváltozott, de 
az elképzelés nem: a körülbelül 
130 műhely, vita és hálózatépítési 
tevékenység központi témája idén 

a régiók és városok fenntartható és inkluzív növekedése. Ha nem 
tud elutazni Brüsszelbe, szeptembertől november végéig egész 
Európában programokat szervezünk az állampolgárok számára.

A régiók és városok európai hetének három fő témája össz-
hangban van a Bizottság és a Régiók Bizottságának politikai 
prioritásaival, amelyek a tartós és fenntartható gazdasági 
növekedés, az inkluzív növekedés és az esb-alapok egyszerű-
sítése. 28 ország körülbelül 187 régiója és városa keresi majd 
annak lehetőségét, hogy hogyan tudná magához vonzani és 
végrehajtani az uniós beruházásokat, emellett megbeszélik a 
beruházások eredményeit, bemutatják a bevált gyakorlatokat, 
valamint elősegítik a párbeszédet a jövőbeli fejlesztésekről.

A rendezvény egyik kiemelt eseménye a régiók és városok 
európai hete egyetem, amelynek célja a regionális és város-
fejlesztéssel kapcsolatos legújabb kutatási eredmények hoz-
záférhetővé tétele a politikai döntéshozók és a szakemberek 
számára, valamint a kutatási eredmények szélesebb közön-
séggel történő megismertetése. Idén a PhD-hallgatóknak és 
a pályakezdő kutatóknak szervezett népszerű mesterkurzus 
fő témája az uniós kohéziós politika.

Egy másik fő esemény az idei RegioStars-díjak átadó ünnep-
sége, amelyen a kohéziós politikai alapok által támogatott, 
a regionális fejlesztésben alkalmazott bevált gyakorlatokat és 
az inspiráló, innovatív projekteket ünneplik. A 2015-ös OPEN 
Urban DAY hagyományát folytatva idén is különböző esemé-
nyek várják a városfejlesztéssel foglalkozó szakembereket, 
valamint kihirdetik az éves fotópályázat eredményeit is.

Magas szintű vita
Ha azt akarjuk, hogy az európai strukturális és beruházási 
alapok kedvezményezettjei a legtöbbet hozzák ki az elérhető 
lehetőségekből, létfontosságú, hogy a finanszírozáshoz a 
lehető legegyszerűbben hozzáférhessenek. A Bizottság korábbi 
alelnöke, Siim Kallas jelenleg az egyszerűsítéssel foglalkozó 

magas szintű munkacsoport elnöke. A vele készített interjúnk 
bemutatja, hogyan követi nyomon tizenkét független szakértő 
az eljárásokat, és hogyan támogatják az egyszerűsítést a beru-
házások uniós régiókban történő jobb felhasználásának elő-
segítése érdekében. Alig egy év alatt a csoport megvizsgálta 
az e-kormányzást, az egyszerűsített költségelszámolást, az 
uniós finanszírozás kkv-k előtt történő megnyitását és a pénz-
ügyi eszközöket, valamint következtetéseket vont le, amelyek 
alapján ajánlásokat fogalmazott meg az érdekelt felek szá-
mára. A magas szintű munkacsoport jelenleg a 2020 utáni 
egyszerűbb végrehajtási keretről szóló jelentésén dolgozik, 
amelyet a Bizottság figyelembe vesz a kohéziós politika 
jövőjével kapcsolatos elgondolásaiban.

Újragondolva
A Panorama friss számában új rovatokat talál, és igyekeztünk 
a kialakítást jobban a tartalomhoz igazítani. A lengyel 
Pomerániai vajdaságot részletesen tárgyaló cikk bemutatja a 
régió előtt álló kihívásokat és a leküzdésükre használt 
„tárgyalásos megközelítés” módszerét. Több partnerrel 
együttműködésben a régió a városi térségekben az intelligens 
szakosodásra, a rehabilitációs projektek fejlesztésére, valamint 
a tevékenységek koordinálására összpontosít. A Mieczysław 
Strukkal, a Pomerániai vajdaság vezetőjével készített interjú 
részleteiben feltárja, hogyan járult hozzá a kohéziós politika 
a régió gazdasági fejlődéséhez, valamint szó esik a különböző 
beruházási eszközök egymást kiegészítő jellegéről is.

Megvizsgáljuk közelebbről a BAYinTRAP projektet: bekukkantunk 
a színfalak mögé, hogy bemutassuk, hogyan vonták be egy nyári 
egyetem hallgatóit a városi közlekedési rendszerek vizsgálatába, 
és hogyan bátorították őket arra, hogy hallassák hangjukat 
a fenntartható városi közlekedéspolitika fejlesztésében.

Lezárul egy korszak

Végül pedig a Walter Deffaa, a Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság vezetője mesél az Európai Bizottságnál eltöltött 
harmincéves karrierje hányattatásairól és sikereiről, miközben 
nyugdíjba készülve új és izgalmas kihívásokat keres...            
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