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Február 19. 
Informális miniszteri találkozó a kohéziós politikáról  
http://www.eu2010.es/ 

Madrid (ES)

Február 22–24. 
Helyi önkormányzatok – együtt egy új Európáért
http://www.europeansummit2010.eu/ 

Barcelona (ES)

Március 12. Területi kohézió: a politikai beavatkozás mértéke Brüsszel (BE)

Március 15–18. 
A Kutatási Főigazgatóság által a Regionális Politikai Főigazgatósággal 
együttműködésben szervezett magas szintű találkozó az innovációról
http://www.eu2010.es/

Granada (ES)

Március 16–18. 
Informális miniszteri találkozó a területi együttműködésről
http://www.eu2010.es/ 

Malaga (ES)

Április 19. 
(megerősítendő)

Kohéziós politika 2000–2006: eddigi eredmények Brüsszel (BE)

Május 19–21. 
A fenntartható városok témáját tárgyaló 6. európai konferencia
http://www.dunkerque2010.org/ 

Dunkerque (FR)

Május 20–21. 
Régiók a gazdasági változásért konferencia és a 2010-es RegioStars díjak 
kiosztása 

Brüsszel (BE)

Május 24–26. 
„Regional Responses to Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations” 
konferencia (http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/) 

Pécs (HU)

Május 27–28. A legkülső régiók témáját tárgyaló fórum Brüsszel (BE)

Június 4. 
Roma integrációs konferencia: Az adatgyűjtéstől és -értékeléstől a bizonyíték-
alapú politikáig

Brüsszel (BE)

Június 9. Európai Duna stratégia konferencia Bécs (AT)

Június 21–22.
Informális miniszteri találkozó a lakásellátásról és a városfejlesztésről
http://www.eu2010.es/ 

Toledo (ES)

Október 4–7. 
Open Days – a régiók és városok 8. európai hete – „2020-as célkitűzés: 
versenyképesség, együttműködés és kohézió valamennyi régió számára” 

Brüsszel (BE)

Kihirdetésre kerültek a 2010-es Open Days témái

A 2010-es Open Days körülbelül 100 különböző rendezvényre (szemináriumok, műhelyek, viták, kiállítások, hálózatépítési lehetőségek stb.) 
várja az esemény mintegy 6000 résztvevőjét. A „2020-as célkitűzés: Versenyképesség, együttműködés és kohézió valamennyi régió számára” 
címszó alatt immár 8. alkalommal megrendezésre kerülő Open Days három fő témát helyez előtérbe – versenyképesség, együttműködés és 
kohézió – és igyekszik ezzel egyidejűleg a kohéziós politikai programok során bevált gyakorlatokat is bemutatni: 

•  a „versenyképesség” témáját tárgyaló szemináriumok az innováció, a regionális fejlesztés és a zöld gazdasági növekedés mellett az 
európai kohéziós politikai programok regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzése keretében támogatott régiók által elért 
eredményekre összpontosulnak majd;

•  az „együttműködés” témáján belül a területi és a határon átnyúló együttműködésről, az európai területi együttműködési csoportosulásról 
(EGTC) és a „makrorégiókról” folytatott viták igyekszenek majd kihangsúlyozni a legfrissebb fejleményeket, és elősegíteni a gyakorlati 
szakemberek közötti eszmecserét;

•  a „kohézió” témakörében folytatott viták kitérnek arra a kérdésre, hogy Európa régióiban milyen mértékben beszélhetünk konvergenciáról, 
és hogy hogyan határozható meg a területi kohézió; szó lesz emellett a társadalmi kohézióról, és a helyi szintet érintő szakpolitikák 
integrált megközelítéséről.

Ha szeretne Ön is partnerként hozzájárulni a 2010-es Open Days programjához, kérjük látogasson el az OPEN DAYS weblapra, ahol további 
tájékoztatást talál a jelentkezés módjáról:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm

eseMÉnYnAPtÁR

A fenti eseményekről Inforegio weboldalunk Eseménynaptár rovatában talál bővebb tájékoztatást:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/agenda/index_en.cfm
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