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HÍREK [RÖVIDEN]

ELINDULT A COVID-19 IPARI 
KLASZTEREK VÁLASZADÁSI 
PORTÁLJA

Az új oldal az európai klaszteregyüttmű-
ködési platform (European Cluster Colla-
boration Platform, ECCP) oldalán található, 
és célja az ipari klaszterek által tett erő-
feszítések támogatása a COVID-19 koro-
navírus-járvány által támasztott kihívások 
leküzdésére Európában. A portál célki-
tűzése kettős:

k  Egyablakos ügyintézési pontként meg-
bízható információkat nyújt az ipar-
ágaknak (kü lönösen az ipar i 
klasztereknek) az Európai Bizottság és 
az Európai Unió tagállamai által hozott 
azon intézkedésekről és határozatok-
ról, amelyek kihatnak a belső piac 
működésére.

k  Nyílt internetes fórum támogatása, 
ahol a résztvevők megoszthatják egy-
mással tapasztalataikat, megoldása-
ikat, kéréseiket és kérdéseiket.

A Bizottság máris több mint 1 100 felaján-
lást kapott az Európai Klaszterszövetség 
(European Clusters Alliance) által támoga-
tott klaszterek révén orvosi eszközökre, 
például maszkokra és lélegeztetőgépekre. 
Egy nyílt internetes fórumot is létrehoztak 
annak érdekében, hogy a klaszterek sze-
replői minél gyorsabban és egyszerűbben 
kommunikálhassanak egymással. 

A közigazgatási szervek kéréseit az ipari 
szereplők felé a klaszterszervezetek jut-
tathatják el az EU-n belül és kívül. Az 
olaszországi Lombardia régió például szá-
mos nemzetközi ajánlati felhívást indított 
orvosi felszerelések megvásárlására a 
súlyosan beteg páciensek kórházi keze-
lése, valamint az orvosok és az egészség-
ügyi személyzet védelme céljából.  

A közigazgatási szerveket az alábbi 
e-mail-címen érheti el: covid19res-
ponse@clustercollaboration.eu 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.clustercollaboration.eu/
coronavirus

UNIÓS PÉNZÜGYI TÁMOGA-
TÁS A KORONAVÍRUS ELLEN 
KÜZDŐ ORSZÁGOS, REGIO-
NÁLIS ÉS HELYI KÖZÖSSÉ-
GEK SZÁMÁRA

2020. március 18-án Elisa Ferreira, a 
kohézióért és a reformokért felelős biztos 
és Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a 
szociális jogokért felelős biztos levelet kül-
dött az összes uniós tagállamnak, amely-
ben tájékoztatták őket a koronavírusra való 
reagálást célzó beruházási kezdeményezés 
(CRII) keretében rendelkezésre álló egyedi 
támogatásról. 

A levelek tartalmazzák az egyes országok 
számára rendelkezésre álló összegeket, az 
uniós strukturális és szolidaritási alapok 
révén már elérhető kiadástípusokat – pél-
dául az egészségügyi rendszerek támoga-
tása, orvosi felszerelések beszerzése, vagy 
a veszélyeztetett csoportoknak az egész-
ségügyi ellátás igénybevétele lehetősé-
gének biztosítása céljából –, illetve 
részletezik a jelenlegi lehetőségeket arra 
vonatkozóan, hogyan mozgósíthatnák a 
finanszírozást az ERFA és az ESZA révén. 

A bizottsági szolgálatok ezenkívül integ-
rált támogatást nyújtanak a tagállamok-
nak a CRII ezzel a feladattal megbízott 
országos munkacsoportjai segítségével. 
A csapatok a lehető leggyakorlatiasabb 
szinten biztosítják a megfelelő informá-
cióáramlást és a gyors döntéshozatalt, 
valamint megvitatják az állami támoga-
tással, a pénzügyi szabályozást érintő 
megfelelési problémákkal és az Európai 
Beruházási Alap által nyújtott támoga-
tással kapcsolatos ügyeket. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezés:
https://europa.eu/!uH33bD
A kohéziós politika és az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja hozzájárul a 
koronavírusra való reagálást célzó 
beruházási kezdeményezéshez:
https://europa.eu/!cq43qb

A 2020-AS REGIOSTARS 
DÍJÁTADÓ: MÁR LEHET 
JELENTKEZNI

Az Európai Bizottság 
bejelentette a 13. REGI-
OSTARS verseny meg-
nyitójának időpontját, 
ahol az uniós kohéziós 
politika által finanszíro-
zott legjobb projekteket 
díjazzák öt tematikus 
kategóriában. 2020 
különleges témája az 
Interreg 30. évfordulóját ünneplő rendez-
vényekhez kapcsolódik – az Interreg az 
Európai Unió emblematikus rendszere a 
határokon átnyúló együttműködés terén, 
amely különös hangsúlyt fektet a fiatalok 
határokon átnyúló együttműködésének 
megerősítésére:
k  Ipari átalakulás egy intelligens Euró-

páért (intelligens növekedés)
k  Körforgásos gazdaság egy zöld Euró-

páért (fenntartható növekedés)
k  Kompetenciák és oktatás egy digitális 

Európáért (inkluzív növekedés)
k  Polgárok szerepvállalása összetartó 

Európai Városokért (városfejlesztés)
k  Az ifjúság támogatása határokon 

átnyúló együttműködésekben – 
30 éves az Interreg (az év témája).

Az online pályázati platform 2020. május 
17-éig fogadja a jelentkezéseket. A pro-
jektpályázatokat magas szintű tudomá-
nyos szakemberekből álló független zsűri 
értékeli és nevezi ki közülük a nyerteseket 
a REGIOSTARS díjátadó ünnepség keretein 
belül, amelyet 2020 októberében rendez-
nek meg Brüsszelben, a Régiók és Városok 
Európai Hetén. Egy nyilvános szavazás 
keretén belül a közönség is kiválaszthatja 
a kedvenc projektjét.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://regiostarsawards.eu/ 
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