
Az idei rendezvény fő helyszíne  
a brüsszeli Mont des Arts téren található  

Square konferenciaközpont volt

Maroš Šefčovič alelnök és Corina Creţu biztos a 
„Mozgásban az energiaunió – a kohéziós politika 

támogatja az átalakulóban lévő széntermelő 
régiókat” című magas szintű eseményen

A több mint 6 000 résztvevőnek és a 
140-nél is több európai régiót és 
várost képviselő 300 partnernek 
köszönhetően a régiók és városok 
európai hetének idei eseménye bizo-
nyult az eddigi legsikeresebbnek. 
Ezen a pillanatképen megtekintheti 
mindazokat az eseményeket, 
műhelytalálkozókat, kiállításokat és 
bemutatókat, amelyek hozzájárultak 
ahhoz a vitához, amely az erős kohé-
ziós politika szerepét járták körül az 
EU jövőbeli kihívásainak 
vonatkozásában.

FOTÓKBAN 
ELMESÉLVE

A RÉGIÓK ÉS VÁROSOK 2018.  
ÉVI EURÓPAI HETE
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/regions-and-cities/_en

Megvan a régiók és városok 2019. évi európai hetének időpontja: 2019. október 7-10.

A 17. alkalommal megrendezett #EURegionsWeek alkalmából felkérik a partnereket, hogy nyújtsák be javaslataikat 
(műhelytalálkozók, Regio-megbeszélések, részvételen alapuló laboratóriumok vagy bemutatók, amelyeket kérdezz-felelek 
követ) és/vagy kiállítások és esetleges kóstolók az Agora Village keretén belül. Jelentkezni 2019. január 30-a és március 
29-e között lehet.

A RegioStars-díjak 12. díjátadója alkalmából legfeljebb 5 projektet díjaznak programonként, a kategóriától függetlenül.  
Creţu és Andriukaitis biztosok február 19-én hirdetik meg a pályázatot. A pályázatok benyújtási határideje május 9.

A #Youth4Regions programot 3. alkalommal rendezik meg újságírást tanuló diákok és friss diplomások számára, a pályázatot 
április 8-án írják ki. A jelentkezési határidő július közepe.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen: https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
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Minden szem az #EUandME kampányra tapad, 
amely öt rövidfilmet mutat be arról, hogyan 

javítják mindennapi életünket az EU által 
biztosított jogok és előnyök

Középpontban az innovatív városfejlesztési 
tevékenységek (UIA) kezdeményezés díjazottjai 

– a kezdeményezés erőforrásokat biztosít a 
városoknak innovatív projektek finanszírozásához

Creţu biztos és a 2018-as díjátadó zsűritagjai 
megtapsolják  

az idei RegioStars nyerteseit

Öröm a portugál Üzleti és megosztott szolgáltatási 
központ (Business and Shared Services Centre, CNSP)  

képviselői arcán, a 2018-as RegioStars nyertesei az   
intelligens ipari átalakulás támogatása kategóriában

A Greenbizz üzleti inkubátorházban tett látogatás 
során a résztvevők többet tudnak meg a 

fenntartható gazdasági projektekhez elérhető 
létesítményekről és szolgáltatásokról

Személyes tapasztalatok a területfejlesztési 
kiállításon 

URBACT az Urban Centre központban:  
a virtuálisvalóság, 

a találkozó- és játéksarok  
és egy nyitott színház találkozása

Az Írországból érkező Kenneth és az  
észtországi Susann bemutatják az autós túra 

projekt során megélt kalandjaikat  

Anthony Gardner, az EU korábbi amerikai 
nagykövete lezárja a rendkívül sikeres 

rendezvényt

A résztvevők megosztják egymással 
elképzeléseiket a „Szociális gazdaság és 

vállalkozó szellem az uniós régiókban” című 
műhelytalálkozón

Kávészünetet tartanak az  
„Európa egészségügyének jövője” című 

műhelytalálkozón

Fiatal közreműködők felszólalása „A fiatalok 
részvételének  

ereje a közepes méretű városokban”   
című vitában
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