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A Régiók Bizottsága  virtuális szabadegyeteme 
(Massive Open Online Course, MOOC) az első 
a maga nemében. Célja, hogy megkönnyítse a 
regionális és helyi hatóságok számára az Európai 
Unió politikai döntéshozatalában történő 
eligazodást, külön kiemelve az uniós 
finanszírozáshoz való hozzáférést és 
a költségvetési kérdéseket.

Az első, 2015-ös MOOC-tanfolyam általános áttekintést 
nyújtott az EU intézményi felépítéséről és döntéshozatali 
eljárásairól, különösen a regionális és helyi ügyekhez 

kapcsolódóan. Több mint 50 szakértő, köztük helyi politikusok 
és EP-képviselők, uniós intézmények magas szintű képviselői, 
valamint egyetemi szakértők osztották meg tudásukat videókon 
és élő viták során, amelyeket a Régiók Bizottságának brüsszeli 
székhelyéről internetes közvetítés segítségével követhettek az 
érdeklődők. 

Több mint 70 ország mintegy 8500 résztvevője bizonyította 
a MOOC azon potenciálját, hogy helyi szinten megerősítse az 
adminisztratív kapacitást, valamint azt, hogy jelentős az igény 
uniós ügyekkel kapcsolatos online tanulási lehetőségekre. 
Következésképpen október 31-e és december 9-e között egy 
második tanfolyam indul, amely a „későn érkezők” számára 
a 2017-es év folyamán is hozzáférhető marad.

Az idei tanfolyamot az Európai Beruházási Bank és az Európai 
Bizottság két Főigazgatósága (Regionális és Várospolitikai, 
Költségvetési) közösen szervezik. 

A virtuális szabadegyetem hat fő témát jár körül – mindegyik 
téma egy héten át lesz elérhető az interneten, egyenként kb. 
kétórányi tanulást igényelve –, az uniós költségvetésre és 
annak elosztására összpontosítva. A tanfolyam eszközei – 
ideértve a videókat, az élő vitákat, az adatlapokat és a kví-
zeket – egyensúlyt teremtenek az uniós finanszírozás elméleti 
alapjai, az eljárások és az értékelés, valamint a projektterve-

zéssel és -végrehajtással foglalkozó szakértők gyakorlati 
tanácsai között. A tanfolyam ingyenesen elérhető a fun-mooc.
fr oldalon, a résztvevők pedig itt regisztrálhatnak: https://
www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about.

Az 1. modul bemutatja a régiók és városok szerepét az uniós 
ügyekben, különös tekintettel a pénzügyekre. A 2. modul az 
aktuális uniós költségvetés áttekintését nyújtja, amelyet 
a költségvetési ciklus, az eredmények, az átláthatóság és 
a beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása követ. 
A 3. modul részleteiben megvizsgálja az európai strukturális 
és beruházási alapokat és végrehajtásukat.

Az Európai Stratégiai Beruházási Alapról és az Európai Beruhá-
zási Bank egyéb eszközeiről, valamint a bevált gyakorlatokról 
és a hálózatépítésről a 4. modulban esik szó. Az uniós progra-
mokat, az eljárásokat és a régiókhoz és a városokhoz kapcsolódó 
ügynökségeket az 5. modul mutatja be. Végül pedig a 6. modul 
megvizsgálja az EU 2014–2020-as költségvetésének félidős 
értékelését, valamint a 2020 utáni kilátásokat. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/CoR-online-MOOC.aspx

TAKE 2
A második virtuális szabadegyetem célja a 10 000 
résztvevő elérése, ideértve a következő csoportokat:

 > a Régiók Bizottsága tagjai, valamint uniós és nem 
uniós regionális és helyi politikusok;

 > az uniós intézmények, a brüsszeli regionális irodák, 
egyesületek stb. munkatársai; 

 > az uniós pénzügyekkel foglalkozó regionális és 
helyi önkormányzatok tisztségviselői;

 > nem kormányzati szervezetek munkatársai és az 
uniós finanszírozás egyéb potenciális 
kedvezményezettjei;

 > pénzügyi intézmények, pl. (regionális) fejlesztési 
bankok munkatársai;

 > tanárok, hallgatók és újságírók.

MOOC: tanfolyamok az 
uniós költségvetésről és 
finanszírozásról
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