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A BIZOTTSÁG ÚJABB 
IPARI RÉGIÓKAT TÁMOGAT 
AZ ELLENÁLLÓ, VERSENY-
KÉPES GAZDASÁGOK 
ÉPÍTÉSÉBEN

A Bizottság hét további uniós régiót és tag-
államot választott ki személyre szabott 
segítségnyújtásra a 2017 decemberében 
elindított ipari átalakulással kapcsolatos 
kísérleti felhívás keretében: Cantabria (Spa-
nyolország), Centre-Val de Loire (Francia-
ország), Észak-Kelet Finnország, Grand Est 
(Franciaország) and Nagy-Manchester 

(Egyesült Királyság), valamint Litvánia 
és Szlovénia is. Ezek csatlakoznak 
a 2017 decemberében már kiválasztott öt 
régióhoz: Hauts-de-France (Franciaország), 
Norra Mellansverige (Észak-Közép-Svédor-
szág), Piemonte (Olaszország), Szászország 
(Németország) és Vallónia (Belgium).

A kiválasztott hatóságok az intelligens 
szakosodási prioritásaik alapján stratégi-
ákat dolgozhatnak ki vagy tervezhetnek 
újra a regionális gazdasági átalakulás 
vonatkozásában. Ebben testre szabott 
támogatást kapnak a Bizottság szolgála-

taitól, külső szakértőktől és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet-
től (OECD), hogy felkészülhessenek a jövő 
munkahelyeire, növeljék az innovációt, 
támogassák az alacsony széndioxid-kibo-
csátású gazdaságra történő átállást, ösz-
tönözzék a vállalkozásokat, valamint hogy 
előmozdítsák az inkluzív növekedést.

A regionális átalakulási stratégiákat 
2018 végéig kell kidolgozni. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://europa.eu/!JY97UP

2018. ÉVI REGIOSTARS 
DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG: 
IDEJE BEKÜLDENI A LEG-
JOBB PROJEKTEKET!

A RegioStars-díj célja a regionális fejlesz-
tésben alkalmazható bevált gyakorlatok 
megkeresése, valamint olyan eredeti és 
innovatív projektek kiemelése, amelyek ins-
piráló ötletekkel szolgálhatnak más régiók 
számára. A 2018-as kategóriákat nemrég 
jelentették be, ezek pedig a következők:
A 2018-as díjkategóriák a következők:
kk az intelligens ipari átalakulás 
támogatása;

kk a fenntarthatóság elérése alacsony 
szén-dioxid-kibocsátás révén;
kk a közszolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés létrehozása;
kk a migrációs kihívások kezelése;

kk A 2018. év témája: befektetés 
a kulturális örökségbe.

A pályázatokat április 15-ig lehet benyúj-
tani. Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt-
menedzserek idén az irányító hatóság 
támogatásával programonként két projek-
tet nyújthatnak be. k

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.regiostarsawards.eu/login.php

folytatása, hozzájárulva ezzel – hangsú-
lyozom – az értelmes szubszidiaritáshoz. 
Ugyanígy a partnerség elvét konszolidálni 
és szentesíteni kell a szabályozásokban. 

A fokozottabb kohézióval rendelkező 
Európa elérésére a területi együttműködés 
tűnik a legjobb eszköznek. A határokon 
átnyúló együttműködés alapvető fontos-
ságú, és nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a transznacionális együttműködés 
fontosságát sem. A nehézségek ellenére 
a makrorégiók bizonyították a területekre 
gyakorolt jótékony hatásukat. Ezeket 

a dinamikákat tehát fenn kell tartani és 
terjeszteni kell (pl. az atlanti ív esetében). 

Ezen a kohéziós politikának is a többéves 
pénzügyi keretnek nem szabadna elfeled-
nie az Európai Unió városi szerkezetét. 
A következő időszakban az uniós városfej-
lesztési menetrendnek a saját költségve-
tési keretén belül hozzá kell járulnia egy 
valódi városfejlesztési politika kialakításá-
hoz, és nem korlátozódhat pusztán a rom-
landó eszközökre (például partnerségekre) 
vagy a bevált gyakorlatok megosztására. 
Ugyanez vonatkozik az erős tengerpoliti-

kára is. A „tengeri lehetőséget” hatalmas 
növekedési forrásként határozták meg, így 
2020 után a többéves pénzügyi keretnek 
meg kellene ragadnia a kék lehetőséget. 

Zárójelben megjegyezném, hogy tavaly 
ugyanezek a gondolatok ösztönöztek arra, 
hogy az Ibériai-félszigeti Határon Átnyúló 
Egyesülettel (RIET), a Medcities szervezet-
tel és az Adriai és Ión-tengeri Fórummal 
(FAIC) együtt létrehozzuk a „Városok az 
együttműködésért” platformot. A területi 
városi hálózatok most együttműködnek 
egy összetartóbb Európa érdekében.  


