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Idén ünnepeljük a RegioStars-díj 10. évfordulóját. Az alábbiakban néhány 
beszámolót olvashat olyan kedvezményezettektől, akik részesültek ezen sike-
res, EU-szerte hozzáférhető innovatív projektek által nyújtott előnyökben.

A Green Tech klaszternek köszönhetően 
termékünk sikeres a piacon, és együttműködhettünk 
egy jelentős kutatóintézettel, amely ígéretes új 
fejleményekhez vezethet. 

Werner Färber, az EcoCan GmbH ügyvezető igazgatója
Ausztria – Green Tech klaszter – 2012-es RegioStars-díj

Az új készségek és a naprakész tudás rendkívül 
fontos a gazdálkodásban. Az EkoBiz révén új termelési 
technikákat, növényvédelmi és finanszírozási 
információkat tanultam. Most már rendelkezem a 
gazdaságom irányításához szükséges tudással.

Božo Vukušić, olajbogyó-termesztő
Horvátország – EkoBiz – 2017-es RegioStars-díj

Jelentős gyakorlati előnnyel járt az a projekt, amelynek során 
egy bank képviselője világos és átfogó magyarázatot adott az 

időseknek arról, hogy miért nem kell félniük az online banki 
szolgáltatások használatától, és hogyan kell biztonságosan 

használni ezeket a szolgáltatásokat, valamint válaszolt a 
kérdéseikre is.

Regina Dovidavičiūtė, az időskorúak tanulását lehetővé tevő egyetemek egyesületének alelnöke
Litvánia – IKT-alkalmazások az e-befogadás érdekében – 2010-es RegioStars-díj

A program megváltoztatta az életemet azzal, hogy irányt és 
egyértelmű célt adott, és ez most már mindig velem marad. 

Ösztönzést és önbizalmat adott ahhoz, hogy tegyek a 

céljaimért.

Katie Gillmon, a Wood and Green tulajdonosa és főszakácsa
Egyesült Királyság – Fifteen Cornwall – 2014-es RegioStars-díj
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Nemrég fejeztem be az iskolát, és hamarosan elkezdek 
egy vízvezeték-szerelői tanulószerződéses gyakorlati 
képzést, úgyhogy szerencsére jól mennek a dolgok. A Diritti a 
scuola tanácsadója által adott iránymutatás adott elég 
önbizalmat ahhoz, hogy higgyek magamban, és hogy 
felfedezzem a készségeimet és a vágyaimat. 

Antonio Grassi, Olaszország – Diritti a scuola – 2015-ös RegioStars-díj

A buszutak kényelmesebbé váltak, és most egy 
alkalmazáson ellenőrizhetem a menetrendet. Az új útvonalak 

létrehozása sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé tette az 
ingázást, és lerövidítette az átszállási időt. Remélem, hogy az 

Horários do Funchal folytatja a kiváló munkát.

Joana Sousa
Portugália – CIVITAS MIMOSA – 2011-es RegioStars-díj

A SÖM Fosie társadalmi befogadási projekt javította a 
terület helyzetét, de személy szerint nekem is hasznos volt. A 

projektet megelőzően eszköz- és forráshiány volt, de a SÖM 
Fosie révén megerősödtem, és a projekt az oktatásomba 

történő beruházást is lehetővé tette.

Safija Imsirovic
Svédország – SÖM Fosie – 2012-es RegioStars-díj

A RegioStars-díjak: Tíz év sikertörténet jelöli a kiemelkedő uniós finanszírozású 
regionális projektek lenyűgöző eredményeit, amely a nyertesek és a kedvezmé-
nyezettek beszámolóiból is tartalmaz részleteket: 

http://europa.eu/!PJ39Yg
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http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/brochures/2017/regiostars-ten-years-of-success-stories

