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Régiók és városok
18. európai hete

A városok és régiók online éves 
bemutatója rekordlétszámban

A Covid19 okozta bizonytalanság ellenére a Régiók 
és városok 18. európai hete rekordlétszámú résztve-
vővel zajlott. Az online rendezvény közel 
12 000 résztvevőt számlált mintegy 500 virtuális  
eseményen, és egy virtuális kiállítást is közzétett. 

Az „Európa.Újraindítása.Együtt” mottójú, három hétig 
tartó esemény minden héten külön téma köré 
szerveződött.

Az első hét A polgárok felelősségvállalásának ösztönzésére 
fókuszált, a szóban forgó témák a következők voltak: 
e-demokrácia, társalkotás a közszolgáltatás területén, 
vállalkozói készség stb. 

A második héten A kohézió és együttműködés került a közép-
pontba a legtöbb üléssel és valamennyi szakpolitikai 
újdonsággal.

A harmadik hét a Környezetvédelmi Főigazgatóság által szer-
vezett Zöld Héttel indult, a téma a „Zöld Európa” volt. A prog-
ram alaposan megvizsgálta a Zöld Európa témakört, ülései 
során olyan témákról volt szó, mint például a zöld megálla-
podás lokalizálása, az energiahatékonyság és biológiai 
sokféleség.

Az idei év újdonsága a Live&Replay platform volt, amely 
valamennyi előadás felvételét tartalmazta, így a rendezvény 
még szélesebb körben elérhetővé vált.

A rendezvény az „Együtt építettük Európát” („Together, we have 
built Europe”) című mini-dokumentumfilmmel kezdődött, a hét 
részből álló sorozat az EU fejlődését, valamint a kohéziós 
politika születését és Unióra gyakorolt hatását mutatta be. A 
vetítések után minden alkalommal két előadó (egy korábbi 
uniós képviselő és egy fiatal uniós polgár) beszélgetett az 
aktuális online epizódról.



Margaritis Schinas, az Európai Bizottság alelnöke volt az „Együtt építettük 
Európát” mini-dokumentumfilm első epizódjának fő előadója

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en?theme=22
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en?populate=&theme=21
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en?populate=&theme=23
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions_en?populate=&theme=23


Civil párbeszéd

„Inspiráló”, „informatív”, „értékes” – ezekkel a szavakkal mél-
tatták az előadást a fiatal résztvevők a 2020. október 12-én 
megrendezett Civil párbeszédben. Az intergenerációs vita kere-
tében a kohéziós politika fiatalabb generációkra gyakorolt hatá-
sáról tárgyalhatott az ifjúság Elisa Ferreirával, a kohézióért és 
reformokért felelős biztossal. 

REGIOSTARS díjátadó ünnepség

2008 óta minden évben független zsűri választja ki a legjobb 
uniós kohéziós politikai projekteket a REGIOSTARS-díjra. Idén 
a következő kategóriákban lehetett indulni: Intelligens növe-
kedés: Ipari átalakulás egy intelligens Európáért, Fenntartható 
növekedés: Körforgásos gazdaság egy zöld Európáért, Inkluzív 
növekedés: Kompetenciák és oktatás egy digitális Európáért, 
Városfejlesztés: A polgárok szerepvállalása az összetartó euró-
pai városokért, és 30 éves az Interreg: Az ifjúság támogatása 
határokon átnyúló együttműködésekben. A közönségdíjról a 
nagyközönség – szavazás útján – döntött.

A 2020. évben érkezett az eddigi legtöbb – 206 – pályázat, 
„ez is azt bizonyítja, hogy a verseny egyre nagyobb értéket 
képvisel: reflektorfénybe helyezi az uniós kohéziós politika 
legjobb gyakorlatait és díjazza az elkötelezett projektkedvez-
ményezetteket az uniós finanszírozás kiváló gyakorlati meg-
valósításáért”, nyilatkozott Elisa Ferreira.

Az „Intelligens növekedés” kategória nyertesét, a portugáliai 
Centro régiót képviselő „ESA BIC” projektet Paolo Gentiloni, gaz-
daságpolitikai biztos jelentette be. A „Fenntartható növekedés” 
kategóriában az Interreg Franciaország (Channel) programhoz 

tartozó „Take the Cool Food Challenge” (Étrendváltozással a klí-
maváltozás ellen) elnevezésű projekt nyerte el a díjat, a nyertest 
Virginius Sinkevičius, a környezetért, az óceánokért és a halásza-
tért felelős biztos hirdette ki. Az „Inkluzív növekedés” kategória 
nyertesét, a horvátországi „E-SCHOOLS” projektet Nicolas Schmit, 
a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos tette 
közzé. A „Városfejlesztés” kategóriában az Európai Bizottság érté-
kekért és átláthatóságért felelős alelnöke, Věra Jourová hozta 
nyilvánosságra: „SHICC – Az összetartó és befogadó városok 
fenntartható lakásszektorának kialakítása” az Interreg Északnyu-
gat-Európa program finanszírozásában. „Az év témája” díj nyer-
tesét, az Interreg Central Europe által finanszírozott „ENERGY@
SCHOOL” projektet az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az 
oktatásért és az ifjúságért felelős biztos, Mariya Gabriel hirdette 
ki. A közönségdíjat pedig Eric Mamer, az Európai Bizottság főszó-
vivője jelentette be: 8300 szavazattal az Interreg Litvánia–Len-
gyelország program „Eljött a változás ideje” című projektje kapta. 
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Regiostars 2020: Díjátadó ünnepség

Elisa Ferreira (balra elöl) fiatal újságírókkal és az „At the School of Open 
Cohesion” (A nyílt kohézió iskolájában) elnevezésű program résztvevőivel 
csatlakozott a „Civil párbeszéd” programhoz



A médiaprogram 

A világjárvány ellenére számos újságírónak sikerült szemé-
lyesen is eljutnia a brüsszeli programra. Az eseményről 
733 beszámoló készült EU-szerte és azon túl.

Antonio és Bartosz tragikus strasbourgi halála óta másodszor 
osztották ki a róluk elnevezett díjat, amellyel idén is Európa 
két legígéretesebb fiatal újságíróját ismerték el. A kohézióért 
és reformokért felelős biztos, Elisa Ferreira hozta nyilvános-
ságra 2020 két Megalizzi-Niedzielski-díjasát: eddigi lenyűgöző 
újságírói munkásságáért az ausztriai Anastasia Lopezt és 
a portugáliai Francisco Sezinandot díjazták.

Live&Replay

A Régiók és városok 18. európai hete a Live&Replay platformon 
is elérhetővé vált: a résztvevők és más érdeklődők valamennyi 
előadás felvételéhez hozzáférhetnek. A platform egy évig él. 

Már most elkezdtük a következő Régiók és városok európai 
hetének előkészületeit, amelyet 2020. október 11–14. között 
rendezünk meg (Önt is várjuk!). A résztvevők visszajelzéseinek 
tükrében 2021-ben 4 téma köré szerveződik a program: zöld, 
kohézió, polgárok és a digitális. Reméljük, hogy jövőre újból 
üdvözölhetjük a rendezvényünkön!
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Anastasia Lopez (Ausztria) és Francisco Sezinando (Portugália) átveszi a legígéretesebb fiatal újságíróknak járó Megalizzi-Niedzielski-díjat
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https://euregionsweek2020-video.eu/replay

