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A régiók és városok európai 
hete közelebb hozta egymáshoz 
a régiókat  

A Brüsszelben 2016. október 10–13. között, 
immár 14. alkalommal megrendezett régiók és 
városok európai hetének keretében mintegy 5300-
an vettek részt a műhelyekben, vitákban, társasági 
eseményeken és projektlátogatásokon, amelyek 
a „Régiók és városok a fenntartható és inkluzív 
növekedésért” témája köré szerveződtek. 

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigaz-
gatósága és 13 másik főigazgatóság, az Európai 
Régiók Bizottsága, valamint 187 régiót és várost fel-

ölelő 22 kiválasztott regionális partnerség közösen mintegy 
130 eseményt szervezett. Idén az intézményi partnerek az 
Európai Parlament Kutatószolgálatát is bevonták, amely 
a Mesterkurzus és a Média programokhoz is hozzájárult. 

Bár Brüsszelnek 2016-ban igen sajátos kihívásokkal kellett 
megküzdenie, a régiók és városok európai hetét a regionális 
politikában és annak végrehajtásában érintettek még mindig 
kihagyhatatlan eseménynek tartják. 

SZÁMPARÁDÉ

 > Több mint 4000 résztvevő (összesen több mint 
5300 főből) érkezett több mint 30 országból.

 > 600 magas szintű felszólaló képviselte az EU-t, a nemzeti, 
a regionális és a helyi hatóságokat.

 > A Média programban 170 újságíró vett részt.
 > 28 PhD-hallgató vett részt a Mesterkurzuson. 
 > 14 tagállamból 23 döntős vett részt a RegioStars díjátadó 
eseményén (lásd a 20. oldalt).

 > A régiók és városok európai hete résztvevőinek több 
mint a fele (56 %) most először vett részt az eseményen.

 > Öt interaktív ülésre került sor, többek között az egész 
napos „Szakpolitikai műhely irányító hatóságoknak” 
című rendezvényre.
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VÁROSI ESZKÖZÖK ÉS AMBÍCIÓK

Az uniós városfejlesztési menetrendről szóló, 400 résztvevőt 
vonzó politikai eseményen Creţu és Šefčovič uniós biztosok 
útjára indították az „Egyablakos rendszer a városoknak” 
elnevezésű új eszközt, amely a városi energiarendszerek 
átalakításával kapcsolatos törekvések kezelésére szolgál. 
A párhuzamos közös REGI-COTER ülés során a kohéziós 
politika hatás- és eredményorientáltsága is szerepelt az 
Európai Parlament, a Bizottság és a Régiók Bizottsága 
képviselőinek vitatémái között.

KÖZÉPPONTBAN A KOHÉZIÓS POLITIKA

A régiók és városok európai hetének népszerűsége újra 
megerősítette a politikai kommunikáció terén intézmé-
nyközi platformként betöltött szerepének fontosságát. 
A nyitóülést – „A kohéziós politika beruházásai Európa 
régióiban és városaiban” címmel – az Európai Parlament 
plenáris üléstermében tartották, amelyen Creţu biztos 
is részt vett. Ez az esemény értékes lehetőséget bizto-
sított a Régiók Bizottsága frakciói és az esemény egyéb 
résztvevői számára, hogy kifejezésre juttassák vélemé-
nyüket és kérdéseket tegyenek fel a kohéziós politikáról.

AZ EWRC 2016 A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

Az #EUWRC hashtaget mindössze egy hét alatt közel 
12 000-szer használták, ami potenciálisan több mint 
72 millió emberhez jutott el, akik az esemény hashtagét 
használva bármely bejegyzést megtekinthettek és mego-
szthattak. Október 10. és 14. között a régiók és városok 
európai hetének honlapját 26 657 alkalommal látogatta 
meg legalább 22 253 egyedi látogató. A honlapon mind-
ennap megjelent egy, a fő tevékenységeket összefoglaló 
beszámoló, amelyet összesen 6900-an tekintettek meg. 
Egy október 18-án megjelent Storify bejegyzést már az első 
napon 650-szer tekintettek meg. Idén használták először 
azt a mobiltelefonos alkalmazást, amelyet több mint 2398 
résztvevő töltött le, hogy megtekinthesse a programot és 
a dokumentumokat, üzenetet, névjegyet és fotókat osszon 
meg egymással, és találkozókat szervezzen. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
http://europa.eu/!tR89Fb

OLVASSON RÓLA!
A Média program egy, a sajtóval tartott kerekasztal-be-
szélgetéssel kezdődött, amelyen Creţu biztos és a Régiók 
Bizottságának elnöke, Markkula úr is részt vett. Ezt sajtó-
tájékoztatók követték, amelyeken beszámoltak arról, 
hogyan teljesítenek az uniós alapok a tagállamokban, 
a legutóbbi Eurostat és OECD-trendekről, valamint a régió-
fejlesztéssel kapcsolatos adatokról, a 2007–2013-as 
időszak utólagos értékeléséről, valamint a kohéziós poli-
tika 2020 utáni főbb lehetőségeiről. A televíziós vitákat 
a nemzeti tévécsatornák is közvetítették; a molenbeeki 
projektlátogatáson pedig 57 újságíró vett részt. Az első 
hét végére több mint 40 cikk jelent meg a sajtóban. 

INTERAKTÍV OSZTÁLYTEREM
Az uniós kohéziós politikáról szóló mesterkurzuson 17 
uniós tagállamból 28 PhD-hallgató és fiatal docens 
vett részt. Az interaktív vita középpontjában az inkluzív 
növekedés és társadalmi kohézió elősegítése állt, bele-
értve a területi dimenziót, valamint a város- és vidék-
fejlesztés integrációját ; a hálózati gazdaságot ; 
valamint a kohéziós politika teljesítési rendszerének, 
azaz a teljesítménynek, az egyszerűsítésnek és az 
elszámoltathatóságnak a javítását. 

ODAKINT
A hét folyamán a városi tematika mind a 20 műhelyben 
nagy érdeklődésre tartott számot, különösen a városi 
innovatív intézkedésekkel kapcsolatos témákban. Az 
uniós társfinanszírozású projekteknél tett látogatások 
is sikeresek voltak, mint például: a Port Sud, amely 
a fenntartható életminőség érdekében a szellemi örök-
séget támogatja; a RECY-K, amely egy újrafeldolgozás-
sal kapcsolatos projekt; a Greenbizz, a fenntartható 
fejlődés és környezetbarát vállalkozói szellem csomó-
pontja; valamint a brüsszeli közösségi földalap, amely 
egy innovatív lakásügyi kezdeményezés.


