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HÍREK [RÖVIDEN]

Projektek bemutatása Görögországban

Az egész Európára kiterjedő „Európa a régiómban” című, 
a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság által szer-
vezett kampány keretén belül a Görögországban élőknek 

májusban és júniusban lehetőségük nyílt arra, hogy többet tud-
janak meg az EU által a régiójukban társfinanszírozott projek-
tekről. Huszonhat, Athénban és kilenc régióban, a Nemzeti 
Gazdasági, Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium nemzeti 
stratégiai referenciakeretet koordináló hatósága és a régiók 
irányító hatóságai által megszervezett esemény keretén belül 
elsősorban az oktatás, a kultúra, a közlekedés és a városi 
környezet területén mutattak be projekteket.

Kréta régióban az egyetemi hallgatók a Kutatási és Technoló-
giai Alapítvány Informatikai Intézetében dolgozó kutatók által 
kifejlesztett mesterséges intelligenciával működő alkalmazást 
láthattak. A régióban, valamint Kioszban és Trípoliban a 2007–
2013-as nemzeti stratégiai referenciakeret támogatásával 
épített, kibővített vagy korszerűsített öt iskolában tájékoztató 
eseményeket szerveztek. 

A közlekedési ágazatban a Nemzeti Gazdasági, Fejlesztési és 
Turisztikai Minisztérium nemzeti stratégiai referenciakeretet 
koordináló hatósága kezdeményezésére a görög főváros egyik 
nagy uniós társfinanszírozással létrejött projektje más uniós 
támogatású projekteket mutatott be. 

Az Európa-napon Kelet-Macedónia és Trákia régió megnyitotta 
a nemzeti stratégiai referenciakeret támogatásával renovált 
xanthi helyőrség főhadiszállását, és kiállítást szervezett arról, 

hogyan alakítottak át Drámában egy régi dohányraktárat 
ötcsillagos hotellé a JESSICA finanszírozásával. A különböző 
régiókban több kulturális projektet is bemutattak, így többek 
között Epíroszban, az Ión-szigeteken, Thesszáliában, Nyu-
gat-Görögországban, a Peloponnészoszon és Görögország 
kontinentális részén. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/greece/

Sikeres évet zár az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap  

Tizennyolc hónappal azután, hogy Jean-Claude Juncker bizott-
sági elnök útjára indította az európai beruházási tervet, és egy 
évvel az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) elindítása 
után a Bizottság számba vette az eddig elért eredményeket. 

Az Európai Beruházási Bank (EBB) Csoport által irányított Euró-
pai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) a legjobb úton halad afelé, 
hogy 2018 közepéig legalább 315 milliárd eurót mozgósítson 
a reálgazdaságba történő további beruházásokra. Az ESBA első 
veszteségi fedezetet biztosít, ami azt jelenti, hogy az EBB több, 
néha kockázatosabb projektbe tudott befektetni, és mindezt 
hamarabb, mint az ESBA nélkül tehette volna. Az Alap már 
huszonhat tagállamban aktív, és az eddigi jóváhagyások alapján 
várhatóan 100 milliárd eurós beruházást indít majd be. 

Februárban a Bizottság iránymutatást adott ki az európai struk-
turális és beruházási alapok és az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap együttes igénybevételére vonatkozóan, hogy a lehető 
legtöbb beruházás valósulhasson meg. Az első projektek már 
élvezik az együttes igénybevételi rendszer nyújtotta előnyöket, 
amelyet tovább egyszerűsítenek a jövőben.                          

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!XC78YN 

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/greece/

