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Regionális csillagok ragyogtak 
a régiók és városok európai hetén
Idén a régiók és városok európai hetének egyik 
fénypontja a 2016-os RegioStars-díj díjátadó 
ünnepsége volt. Minden egyes projektkategóriában 
egy, azaz összesen öt szerencsés nyertes vehette 
át a díjat Corina Creţu biztostól és a RegioStars 
zsűrielnökétől, Lambert van Nistelrooij 
EP-képviselőtől.

Idén az öt díjkategóriában összesen 104 pályázat 
 érkezett be: 

INTELLIGENS NÖVEKEDÉS: új lehetőségek a globális 
gazdaságban
FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS: körforgásos gazdaság
INKLUZÍV NÖVEKEDÉS: integrált élet – inkluzív és nem szeg-
regált közösségek építése
C IT YSTAR :  innovat í v  megoldások a fenntar tható 
városfejlesztésben
A FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK HATÉKONY KEZELÉSE: a változás 
elősegítése az eszközök más módon történő kezelésével.

És a nyertesek ...

1.  COPENHAGEN CLEANTECH CLUSTER (KOPPEN-
HÁGAI TISZTA TECHNOLÓGIAI KLASZTER):  
Dánia fővárosi régiója (ERFA)  
http://cleancluster.dk/ – Intelligens növekedés

2.  CENTRO BIO: BIO-INDUSTRIES, BIOREFINERIES 
AND BIOPRODUCTS: Centro, Portugália (ERFA)  
http://www.blc3.pt/ - Fenntartható növekedés

3.  ACADEMY OF SOCIAL ECONOMY:  
Kis-lengyelországi vajdaság, Lengyelország (ESZA)  
http://www.rops.krakow.pl/ – Inkluzív növekedés

4.  REVITALISATION OF LOWER TOWN DISTRICT OF 
GDAŃSK: Pomerániai vajdaság, Lengyelország (ERFA) 
http://bit.ly/2be10Mm – CityStar

5.  TRANSPARENCY INITIATIVE JONVABALIAI 
( FIREFLIES): Országos projekt, Litvánia (ESZA és tech-
nikai segítségnyújtás)  
http://www.esinvesticijos.lt/ – Pénzeszközök haté-
kony kezelése

6.  CIRCULAR OCEAN (KÖRFORGÁSOS ÓCEÁN): (ERFA) 
a „Public Choice Award” (Közönségdíj) esemény résztve-
vőinek döntése alapján. 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy elnyertük az ERFA 
támogatását ... Nagy-Koppenhága térségének valóban 
szüksége volt egy ilyen erőfeszítésre. És arra is nagyon 

büszkék vagyunk, hogy volt valaki, aki velünk együtt hitt 
a társadalom zöld átalakulásán alapuló jövőképünkben.

Carsten Orth Gaarn-Larsen, a Clean ügyvezető igazgatója
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Nagyon büszke vagyok, és szeretném megköszönni 
a kollégáimnak, a világ legjobb csapatának! És a gdański 

polgároknak is szeretnék köszönetet mondani – akik nagyon 
örülnek, mert Gdańsk a szabadság és a szolidaritás városa 

lett, és nap mint nap tovább formálja a szolidaritást.
Paweł Adamowicz, Gdańsk polgármestere

A „Szentjánosbogarak” több ezer főből álló közösség, amely 
hisz abban, hogy több információt is nyilvánosságra hozhat, 

és megmutathatja az embereknek, hogy az átláthatóság 
egyszerű – mint a karikacsapás....
Sergej Muravjov – ügyvezető igazgató, Transparency International Litvánia 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
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A projekt fő jellemzője – amely egyúttal fenntarthatóságát  
biztosította – az, hogy valóban választ adott a helyi  

regionális lakosság problémáira.

Ana Abrunhosa, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento  
Regional do Centro elnöke, Portugália

Bizonyítottuk, hogy lehetséges az üzleti és a szociális 
tevékenységek kombinálása. Még ennél is fontosabb, hogy 

a termékünknek köszönhetően sok kirekesztett ember jutott 
munkához. És ami a legfontosabb: létrehoztunk egy olyan 
rendszert, amely másokat is megihletett Lengyelországban.

Jacek Krupa, Kis-lengyelországi vajdaság vezetője

Nagyon fontos köszönetet mondani az 
alapítóinknak, az Interregnek és az Északi Periféria 
és sarkvidéki térségnek, hogy nem csupán a projektbe, 

hanem az emberekbe is beruháztak. Nagyon fontos, hogy 
a megfelelő embereket hozzuk össze, és a régiók között 
együttműködés legyen – így lehetünk csak sikeresek.

Neil James, Circular Ocean, projektmenedzser


