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A sokszínűség normális, 
a sokszínűség természetes... 

A „Sokszínűség gyermeknyelven” 
projekt célja felkészíteni a gyerekeket 

és tinédzsereket egy elfogadóbb, 
nyitottabb és empatikusabb 

társadalomban való életre. 
Paul Jüttner, tanár 

Diversity4Kids (DE)

Ii szeretne befogadó településsé 
válni, és ez a projekt lehetővé tette 
ezt. Összehozta a döntéshozókat 

és a polgárokat, hogy 
együtt karbonszegény 

társadalmat teremtsenek. 
Teijo Liedes

Li település városi tanácsának és 
a környezetvédelmi egyesület (FI) elnöke

A 2017. évi RegioStars-díj döntőse: Innovatív 
karbonszegény közszolgáltatások

Segítséget jelent Európának, ha 
olyan projekteket finanszíroz, amelyek 
innovatívak ugyan, de nem feltétlenül 

profitorientáltak. Senki nem lenne 
képes egy ehhez hasonló helyet 

működtetni, mert a befektetők sokkal 
nagyobb hozamot várnak. 

Mi emberekkel dolgozunk, és 
tevékenységünk emberi hozadéka 

nagyon fontos. És ha Európa hozzá 
tud járulni a nagyobb emberi 

hozadékkal járó projektekhez, az 
nagyszerű dolog.

Sophie Desilly 
A Story2Work koordinátora 

Art2Work (BE) 

Ez a projekt segítséget nyújt 
számunkra ahhoz, hogy meggyőzzük 

a közösségeket, a betegápoló 
szolgálatokat, az egészségbiztosítókat, 

a lakásszövetségeket és – elsősorban 
– az időskorú polgárokat és 

hozzátartozóikat arról, hogy az 
intelligens technológia jelentős 

szerepet játszhat az általuk kínált 
megoldásokban, illetve életükben.

Bettina Horster, vállalkozásfejlesztési igazgató, 
VIVAI Software AG (DE)

A 2017. évi RegioStars-díj döntőse: 
Smart Service Power

A tapasztalat szól belőlük
A Panorama összegyűjtött egy csokorra valót azon 
projektrésztvevők és polgárok szívből jövő 
megállapításaiból és megfigyeléseiből, 
akik a mindennapi élet valamely területén 
részesültek a kohéziós politika és 
a regionális támogatások előnyeiből.



PANORAMA / 2017. ősz / 62. szám

45

A MAD egy brüsszeli divat- és dizájnstúdió – ez egy fantasztikus 
projekt, mert valódi segítséget nyújt a brüsszeli dizájnerek és alkotók 

számára projektjeik és karrierjük kialakításához, ráadásul remek 
terepet kínál munkáik bemutatására. 

Silvia Martinelli, kommunikációs projektvezető
MAD (BE)

Újra és újra lenyűgöznek a régiók és városok európai hetén 
szerezhető, határokon, régiókon és kultúrákon átívelő ismeretek és 

kapcsolatok. A hét során jövőbeli konzorciumok alakulnak, 
tapasztalatátadó eseményekről döntenek, kérdések röpködnek és 

tanácsok hangzanak el, spontán ebédek szerveződnek és ami 
a legfontosabb, tartós barátságok alakulnak – ezek összessége teszi 

a rendezvényt a helyi demokrácia legnagyobb uniós dicséretévé. 
Anya Margaret Baum, ügyvezető igazgató, The Keryx Group, Lengyelország

A nyílt partnerség és az átlátható 
tevékenységek a kölcsönösen erős 

bizalom alapkövei, amely szolgáltatások 
és termékek létrehozására inspirál, 
valamint tartós kapcsolatokat és 

perspektívákat alakít ki.

Irena Krivienė
Ügyvezető igazgató, Vilniusi Egyetem, Tudományos 

Kommunikációs és Információs Központ Könyvtára és 
Központi Könyvtár 

A 2016. évi RegioStars-díj döntőse: Jonvabaliai (LT)

„A BEACON sikerrel segítette 
elő a vállalkozások növekedését, ami 
a projekt nélkül nem valósult volna 

meg. A vállalkozások növelték 
eladásaikat, új termékeket és 

folyamatokat fejlesztettek ki – és új 
munkahelyeket hoztak létre.

Iain Donnison, projektigazgató 
A 2014. évi RegioStars-díj nyertese: BEACON (UK)


