
High-tech vidéki gazdaság  
Fundào, Portugália

Fundão egy kis vidéki város, amely az Üzleti és megosztott 
szolgáltatási központ (Business and Shared Services Centre, 
CNSP) projektnek köszönhetően vonzó a befektetők számá-
ra, munkalehetőségeket teremt, és ösztönzi az innovációt. 
Üzleti központot fejlesztett ki, valamint készségfejlesztést 
és informatikai vállalati képzési támogatást nyújt (TICE). A 
csúcstechnológiás kísérlet sikeres volt. A központ 14 szako-
sodott vállalkozást vonzott be, 500 magas szakképesítést 
igénylő munkahelyet teremtett, valamint 68 induló innova-
tív vállalkozást és 200 magánberuházási projektet indított 
útjára különböző ágazatokban.

Rongyokból kincsek újrafeldolgozással, 
Helsinki-Uusimaa, Finnország

A TeKiDe projekt keretében kidolgozott folyamatdemonst-
rációs rendszer pamutalapú textilhulladékot új rostokká 
alakít. A vizsgálatok során a bemutató platform régi pamu-
tanyagokat viszkózszerű rostokká alakított. A rostok minő-
sége elég magas volt ahhoz, hogy egy nemzeti gálára ruhát 
készíthessenek belőlük. A jövőben a bemutató platform 
hozzájárul a cellulózszálak regenerálását célzó fenntartható 
folyamatok kifejlesztéséhez, valamint a textilhulladék újra-
hasznosításával és feldolgozásával kapcsolatos problémák 
megoldásához.

Az Európai Bizottság idei RegioStars-díja újból 
ráirányította a figyelmet Európa leginnovatívabb 
regionális projektjeire. A győzteseket Creţu biztos 
jelentette be egy látványos brüsszeli ünnepségen 
október 9-én a régiók és városok 2018. évi európai 
hetének részeként. Öt kategóriában osztottak ki 
díjakat: ipari átalakulás, alacsony szén-dioxid-kibo-
csátású gazdaság, közszolgáltatásokhoz való hozzá-
férés, migrációs kihívások és kulturális örökség. Az 
izgalom fokozása érdekében egy hatodik győztest is 
díjaztak, amelyet a 21 döntős közül választottak 
nyilvános szavazással.     
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Városi kísérleti szociális lakások,  
Ostrava, Csehország

Ostrava városa kísérleti szociális lakásrendszert próbált ki 
olyanok számára, akiknek nincs magánlakásuk, mivel a cseh 
jog nem tér ki az országos szociális lakások kérdésére. A város 
a kerületekkel együttműködve eljárásokat hozott létre a szo-
ciális lakások igényléséhez és a lakáshiány felméréséhez. A 
bérlők szükség esetén szociális támogatást is kapnak. A projekt 
eddig 105 lakásban helyezett el családokat – ebből 5 sürgős-
ségi lakás és 100 szociális bérlakás –, és visszajelzést is kap-
nak a bérlőktől a rendszer optimalizálása érdekében.

Ílhavo porcelángyártásának 
újraélesztése, Ílhavo, Portugália

A porcelán Ílhavo ipari örökségének fontos része, és a Fábrica 
da Vista Alegre porcelángyár 1842-es alapítására vezethető 
vissza. A projekt során helyreállították és kibővítették a Vista 
Alegre Múzeumot az alaposabb ipartörténeti bemutató érde-
kében, és egy 30 000 darabos, 19. és 20. századi porcelánokat 
felvonultató egyedi gyűjtemény is helyet kapott. A múzeum 
szinte hússzor nagyobb az eredeti méretnél, illetve 
a közelben lévő kápolnát és színházat is felújítot-
ták, amelyek most kulturális eseményeknek és 
magánrendezvényeknek adnak otthont, fellen-
dítve a régió turizmusát.

Nagyobb hozzáférés a walesi örökséghez,  
Nant Gwrtheyrn, Wales

Egy kőbánya melletti, elhagyott 19. századi faluban, Nant Gwrt-
heyrnben egy felújítási projekt keretében walesi nyelvközpontot 
hoztak létre egy népszerű walesi örökségi és idegenforgalmi 
központ megteremtése érdekében. A festői tengerparti hely-
színhez vezető új út, nyelvoktatáshoz szükséges termek, az 
oktatási központ, egy kávézó és egy étkező egész évben várja 
a látogatókat. Nant Gwrtheyrn most több mint 30 főt foglal-
koztat, és évente több mint 50 000 látogatót vonz, 2018-ban 
pedig a forgalma meghaladta az 1,7 millió EUR-t. 

Egyablakos ügyintézés a menekültek 
beilleszkedéséhez Murcia, Spanyolország

A Murciai Regionális Foglalkoztatási és Képzési Szolgálat négy 
civil szervezettel együttműködve kidolgozott egy protokollt 
a menekültek beilleszkedésének elősegítése érdekében. A pro-
tokoll koordinálja a foglalkoztatási szolgálatokat, a szociális 
szolgáltatásokat és a civil szervezeteket a menekültek haté-
konyabb, teljes körű támogatása érdekében, hogy a helyi 
közösségek független tagjaivá válhassanak. A menekültek 
személyre szabott tanácsadáshoz, képzéshez és nyelvórákhoz 
férnek hozzá, amelyek segítenek nekik munkát keresni és új 
életet kezdeni egy olyan folyamatban, amelynek célja a stressz 
minimalizálása és a siker esélyének maximalizálása.
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A közösségi részvétel ...  
jelentősen hozzájárult  
a sikerünkhöz.

Üzleti és megosztott szolgáltatási központ,  
Fundão, Portugália

Vállalj kockázatokat és keress 
megoldásokat.

TeKiDe, Finnország

Izgalmas élmény volt olyanokkal 
találkozni, akik az EU különböző 

pontjairól érkeztek, és mégis hasonló 
kihívásokkal néztek szembe.

Nant Gwrtheyrn, Wales, Egyesült Királyság

A SIKER KULCSAI
A győztesek a közösség vagy az érintettek részvételével létrehozott, fenntartható, integrált projektekből kerültek ki. Ennek eredmé-
nyeként számos projekt annyira sikeres volt, hogy a kezdeményezéseket a nemzeti közpolitikába is beépítik, vagy pedig megerősítették 
a régiók hírnevét. A negatív tendenciák megfordítását célzó projektekben az innováció is fontos volt – akár azért, mert új indokokat 
dolgoztak ki egy kulturális helyszín meglátogatására, akár pedig műszaki problémákra kerestek megoldásokat.

A DÍJAK TANULSÁGAI
A projektek mindenekelőtt bemutatták, milyen hatással voltak az európai alapok a közösségekre, és hogyan kezelték a különféle 
problémákat. A díjak lehetővé tették azt is, hogy a résztvevők alaposabban megismerjék a többi régiót, valamint hogy egyéb 
problémákra is megoldásokat keressenek. A győztesek élvezték az este kreatív légkörét, ahol megosztották ötleteiket, tapasz-
talataikat és az új dolgok létrehozása iránti elkötelezettségüket. Az ünnepség végére számos résztvevővel építettek ki szoros 
kapcsolatot, és megerősítést kaptak munkájuk folytatásához.
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Láthattuk, ahogyan az európai  
alapok igazi dolgokká 

változtak, és pozitív hatást 
fejtettek ki.

Ostrava városa, Csehország

A közönségdíj ... sokakat 
ösztönözmajd arra, hogy 

felkeressék Ílhavo városát.
Ílhavo önkormányzata, Portugália

A díj kiemelt jelentőséggel ruházza 
fel a migráció jelentette kihívás során 
végzett munkánkat.

Murciai Regionális Foglalkoztatási és Képzési Szolgálat, 
Spanyolország

MI A KÖVETKEZŐ LÉPÉS?
A projektek támogatását és a díj jelentette nemzetközi elismerést minden projekt üdvözölte. Ami a személyesebb szintet illeti, 
sokan megtiszteltetésnek érezték, hogy az Európai Bizottság értékeli munkájukat. A nyertesek szerint ez a kiemelt láthatóság 
könnyebbé teszi a megoldások bemutatását, a tevékenységek előmozdítását, amely új lehetőségeket és új partneri kapcsolatokat 
hoz létre. Izgatottan várják tevékenységeik folyamatos növekedését a fenntartható, virágzó jövő érdekében.
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