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Agóra (Agora Village) 

A fenntartható légkörben és környezetben létrehozott Agóra 
(Agora Village) a hálózatépítés központjául szolgált, lehető-
séget biztosítva a látogatóknak arra, hogy az erre kijelölt terü-
leteken különféle workshopokon vegyenek részt, illetve hogy 

FOTÓKBAN ELMESÉLVE

az előadásokat fejhallgatók segítségével hallgassák meg, nem 
zavarva a többieket. Az Agóra továbbá 42 kiállítónak biztosított 
helyszínt, és az érdeklődők 11 régió ételkülönlegességeit kós-
tolhatták meg.

 Az Agórán jó hangulatban 
eltöltött pillanatokhoz hasonló 

élmények mutatják meg igazán, 
hogy mit is jelent az egységes Európa 

kifejezés.

A 2019-es Régiók és Városok Európai Hetén 
történt legfőbb események felelevenítése
A 17. Régiók és Városok Európai Hete több mint 9000 résztvevővel és 400 választott partnerrel – ide-
értve 21 bizottsági szolgálatot is – túlszárnyalta az eddigi legmagasabb részvételi arányokat.

Az eseményen közel 400 workshop, vita, kiállítás és hálózatépítési lehetőség tette lehetővé a résztvevők 
számára, hogy felfedezzék és megosszák a legjobban bevált módszereket arra vonatkozóan, hogy a 
régiók és városok hogyan működhetnek együtt az erősebb kohéziós politika érdekében.

Már most elkezdtük a következő Régiók és Városok Európai Hetének előkészületeit, amelyet 2020. 
október 12-e és 15-e között rendezünk meg (Önt is várjuk!). 

Reméljük, hogy jövőre újból üdvözölhetjük a rendezvényünkön!
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 Tökéletes volt, köszönöm, 
hogy részt vehettem 
az eseményen. 

 Boldog vagyok, hogy részt 
vehettem egy ilyen nagyszerű 

eseményen! 

 Tetszett a helyszín, és nagyra 
értékelem a hálózatépítés lehetőségét. 
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Az EWRC-t a „Régiók és városok, az EU jövőjének pillérei” című, magas szintű  
politikai vitával nyitották meg

Az eseményhez csatlakozva 26 tagállamból érkező 100 fiatal megválasztott politikus 
is képviseltette magát helyi és regionális szinten

Karl-Heinz Lambertz, a Régiók Bizottságának elnöke 
és Younous Omarjee, az Európai Parlament Regionális 
Fejlesztési Bizottságának kohéziós szövetséget 
népszerűsítő elnöke

A BoerenBruxselPaysans projekt hozzájárul 
ahhoz, hogy Brüsszel minden lakosa helyi, 
egészséges, minőségi ételhez jussonVárosi élő laboratórium: Olyan, a társalkotást elősegítő társasjáték, amelynek lényege, 

hogy a játékosok egy éghajlathoz kapcsolódó kihívás témájában dolgozzanak ki egy 
történetet

A rendezvény lehetőséget biztosított a 70 országból 
rekordszámban érkező érdeklődők számára a különféle 
workshopokon, vitákon, kiállításokon és hálózatépítési 
programokon való részvételre.
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A médiaprogram

Habár nehéz volt túlszárnyalni a tavaly közzétett publikációk 
számát, a 2019-es médiaprogram továbbra is arra törekedett, 
hogy bemutassa a kohéziós politika Európa-szerte látható 
befektetéseinek eredményeit. A közzétett 36 cikk további bete-

kintést nyújtott a 2020 utáni költségvetés előkészületeinek 
állapotába, és lehetőséget biztosított a médiának arra, hogy 
párbeszédet kezdjen az új biztosi testülettel. 

Civil párbeszéd

A hagyományosabbnak mondható események mellett ebben az évben a Régiók és Városok Európai Hete vitával és 
workshoppal nyitotta meg a kapuit a polgárok előtt. Az eredmény körülbelül 100 fiatal polgár élénk eszmecseréje volt 
olyan, az Európai Unióval kapcsolatos témákról, mint például a polgárokhoz közelebb álló Európa, Európa jövője, a régiók 
és a városok szerepe, a zöldebb Európa vagy az intelligensebb Európa. 
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A legígéretesebb újságíróknak járó Megalizzi-Niedzielski-díj díjátadó ünnepsége
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REGIOSTARS díjátadó ünnepség 

A korábbi évekhez hasonlóan az Európai Bizottság idén is azt 
az öt, uniós támogatásból megvalósított projekteket jutalmazta 
meg, amelyek kiválóságot és új megközelítéseket képviseltek 
a regionális fejlesztés területén. 

Az első, „A digitális transzformáció előmozdítása” nevet viselő 
kategória győztese az Energiacellák NR (Energy Cells GR), egy 
határokon átnyúló együttműködési projekt, amelyben Német-
ország, Belgium, Franciaország és Luxemburg vett részt, és 
amely a fenntartható energiafogyasztással és az innovatív 
megújuló energiatermeléssel foglalkozik. 

Az egyesült királyságbeli CobBauge a második, „A zöld, kék és 
szürke infrastruktúrák összekapcsolása” nevű kategóriában 
kapott díjat a földből és rostokból készült falazóanyag 
kidolgozásáért. 

A harmadik, az „Egyenlőtlenségek és szegénység elleni küz-
delem” címet viselő kategóriában a lengyel Jó támogatás 
(Good Support) online platform győzött, amely Nyu-
gat-Pomeránia lakosait köti össze a helyi szociális 
szolgáltatásokkal. 

A klíma-aktív szomszédság (Climate Active Neighbourhoods, 
CAN), egy belga, francia, német, holland és egyesült király-
ságbeli közös projekt nyerte „Az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben reziliens városok építése” elnevezésű negyedik kate-
gória díját. A projekt a helyi irányítású stratégiákat támogatja 
abban, hogy növeljék az energiahatékonyságot a hátrányos 
helyzetű városi területeken található háztartásokban. 

Az ötödik kategória az „Egészségügyi szolgáltatások moder-
nizálása” címet viseli, ahol a belgiumi Orsi Academy győzött, 
amely a minimálinvazív és robotikai sebészet új technikáival 
foglalkozó képzési és szakértői központ. 

Végezetül a közönségdíjat a Duna Interreg program kapta 
a CityWalk projektért, amelynek célja, hogy a Duna régióban 
fekvő városokat járhatóbbá tegye.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/regio-stars-awards/

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/regio-stars-awards/

