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HÍREK [RÖVIDEN]

INTERREG-ÖSSZEFOGLALÓK –  
INTERREG EGYSZERŰEN

Bizonytalan világunkban egy dolog biztos: sokkal jobban elma-
gyarázhatnánk az adófizetőknek, hogy hova kerül a pénzük, 
és ennek milyen eredménye van. Ez az új, Interreg-összefog-
lalók nevet viselő blog feladata. A blog az Interreg-közösség 
közös vállalkozása, amelyben az Interreg-együttműködések 
emberi és regionális hasznát bemutató történetek jelennek 
meg szerte Európából. Ez az a hivatkozás, amelyet örömmel 
küld majd el a barátainak és a családtagjainak, ha arról 
kérdezik, hogy mi is az az Interreg.

Az elmúlt évtizedben a kommunikációnk legnagyobb része a 
nyomtatott médiáról az online platformokra tevődött át, és 
sokan elsősorban a közösségi médiára figyelnek. Ugyanakkor 
minden éremnek van egy másik oldala is. Az elkerülhetetlen 
bőséges információáradat kapcsán a kutatások azt mutatják, 
hogy az emberek 280 karakternél hosszabb üzenetekre kíván-
csiak. Rendkívül nehéz bármilyen témát alaposan megérteni, 
ha csak információtöredékek állnak rendelkezésünkre. Az Inter-
reg-összefoglalók célja, hogy megbízható és érdekes európai 
információs forrásként szolgáljanak, eközben pedig sokoldalú 
és könnyen érthető cikkeket tegyenek közzé az Interregről.

Az Interreg-összefoglalók blog várja az Interreg-együttmű-
ködésekről szóló, érdekes szemszögből megírt írásokat, ame-
lyek a programok által a polgárok életében, a régióban, 
a szakpolitikákban vagy a polgárok ismereteiben bekövetkezett 
változásokat mutatják be.

Az Interreg-összefoglalók blog az Interreg információs portálon 
található: www.interreg.eu/interreg-highlights

Írjon nekünk, ha meg szeretné osztani a történetét: 
linda.talve@interact-eu.net vagy  
eva.martinez@interact-eu.net  

2019. ÉVI REGIOSTARS DÍJÁTADÓ 
ÜNNEPSÉG 

Az Európai Bizottság minden évben 
azokat az uniós támogatásból meg-
valósított projekteket jutalmazza 
meg, amelyek kiválóságot és új meg-
közelítéseket képviselnek a regionális 
fejlesztés területén. A pályázó pro-
jektek kiemelt szerepet kapnak az 
európai szintű kommunikációs tevé-
kenységekben, azzal a céllal, hogy 
ötletekkel szolgáljanak más régiók 
és projektvezetők számára.

2019-ben a REGIOSTARS-díj középpontjában az alábbi öt, az 
uniós regionális politika jövője szempontjából kulcsfontosságú 
terület áll:

k a digitális transzformáció előmozdítása;
k a zöld, kék és szürke infrastruktúrák összekapcsolása;
k egyenlőtlenségek és szegénység elleni küzdelem;
k  az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens városok 

építése;
k egészségügyi szolgáltatások modernizálása.

A projektpályázatokat magas szintű tudományos szakem-
berek értékelik és választják ki közülük a nyerteseket. 
Emellett a nagyközönség közönségdíjjal jutalmazza az 
egyik projektet, amelyet online szavazás keretében válasz-
tanak ki. Az öt kategória és a közönségdíj nyertesei a 2019 
októberében, Brüsszelben megrendezendő RegioStars díjá-
tadó ünnepség keretében vehetik át méltán megérdemelt 
díjukat.

A Pályázati útmutató az online pályázati platformon érhető 
el, amely 2019. február 19-e és május 9-e között várja a 
jelentkezőket. Ez tartalmazza az összes szükséges infor-
mációt, az idei évben díjazott kategóriák részletes leírását, 
valamint a részvételi és odaítélési kritériumokat. 

The European Awards for innovative projectsCategory 1 • Smart growth: Promoting digital transformationCategory 2 •  Sustainable growth: Connecting green, blue and grey   Category 3 • Inclusive growth: Combatting inequalities and povertyCategory 4 • Urban development: Building climate-resilient citiesCategory 5 • Topic of the year 2019: Modernising health services

Regional and
Urban Policy

For more information on  the competition and to apply:
ec.europa.eu/regiostars@euinmyregion  #RegioStars@euinmyregion
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