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Zöldebb városok Európában, fenntartható 
megoldások az energia területén, valamint az 
információs és kommunikációs technológia 
voltak a fő témái a régiók a Gazdasági Változásért 
kezdeményezés 2010. május 20-21-én megtartott 
éves konferenciáján.
Az innováció és a gazdaság korszerűsítése terén betöltött 
iránymutató szerepéhez híven a konferencia azt vizsgálta, hogyan 
tehető fenntarthatóvá a növekedés célzott fellépéseken, fokozott 
együttműködésen és politikai konszenzuson keresztül.

„A kohéziós politika különösen hozzájárulhat az EU fenntartható 
növekedést célzó célkitűzéseinek megvalósításához” – mondta 
bevezető előadásában Janez Potočnik környezetvédelmi biztos, 
kifejtve, hogy az segítheti az elmozdulást egy forráshatékonyabb, 
versenyképesebb és zöldebb gazdaság felé.

A konferencia műhelymegbeszélések szervezésével, helyi 
cselekvési tervek indításával, a 2010. évi RegioStars díjak 
átadásával, valamint kapcsolatépítésre és jó gyakorlatok cseréjére 
vonatkozó lehetőségek biztosításával járult hozzá e cél eléréséhez.

Régiók akcióban
Az alkotóműhelyekben új perspektívákat kerestek számos aktuális 
témával kapcsolatban. A fenntartható IKT megoldásokkal 
kapcsolatban Luc Soete, az UNU-MERIT Focus elnevezésű 
maastrichti kutató- és képzőközpont előadója kijelentette, hogy 
a hosszú távú kutatási és innovációs politikák létfontosságúak 
lennének az intelligens, fenntartható és társadalmilag befogadó 
növekedéshez. „Látva a tagállamok költségvetésére nehezedő 
fiskális nyomást az elkövetkezendő években, elengedhetetlen 
hangsúlyozni az európai kormányok szerepét és felelősségét  
a kutatás és innováció támogatásában vállalt hosszú távú 
elkötelezettség tekintetében” – mondta.

A régiókban és városokban elérendő nagyobb energiahatékony-
ságról szóló vitához való hozzájárulásként a Barcelona Tartományi 
Tanács bemutatott egy modellprojektet a szén-dioxid-kibocsá-
tás csökkentésére irányuló célkitűzés hatékony végrehajtásáról. 
A városok hálózata fenntarthatósági mutatók kidolgozásával és 
támogatási szolgáltatások biztosításával járult hozzá a regioná-
lis környezetgazdálkodás ügyéhez.

A zöldebb városokról szóló műhelymegbeszélés a belterületi 
barnamezős területek és szennyezett hulladéklerakó telepek 
újrafelhasználásának fontosságára koncentrált a városok és régiók 
fejlesztése érdekében.

Akciótervek „Fast Track” 
hálózatokra
A konferencián indították útjára az innováci-
óra, fenntarthatóságra, integrációra és  
társadalmi befogadásra összpontosító, 
úgynevezett „Fast Track” hálózatok lét-
rehozására irányuló helyi cselekvési ter-
veket. A konferencia folyamán több 
ilyen hálózat gyakorlati tapasztalatai-
ról is beszámoltak. A torinói városi  
tanács bemutatta az „Egészséges 
Közösségek Építése” elnevezésű helyi 
cselekvési tervet, egy olyan kezdemé-
nyezést, mely a fenntartható növeke-
dés társadalmi aspektusait illusztrálja:  
az egészséggel kapcsolatos ügyeket  
városi környezetben népszerűsítő projekt 
az összehangolt fellépések szükségességét 
hangsúlyozza különböző politikai területeken, 
mint a környezet, a társadalom vagy a gazdaság-
politika. Példának okáért a társadalmi sebezhetősé-
gen keresztül kialakult egészségügyi problémákat nem 
lehet egyedül az egészségpolitikán keresztül megoldani.

háLózAtépítés

RÉGIÓK A GAZDASÁGI VÁLTOZÁSÉRT –  
A FENNTARThATÓ NÖVEKEDÉS ÚTJÁN

rEGIOStArS 2010: INNOVAtíV ötLEtEK DíJAZáSA

A konferencia keretében szervezett ceremónián hat regionális 
finanszírozású innovatív projekt kapta meg a RegioStars Díjat. 
A nyertesek között van többek között a belga C-Mine Központ 
egy ipari telep vállalkozói és látogatói központtá történő 
átalakításáért, egy svéd mikrofinanszírozási intézmény, amely 
migráns nőknek segít tőkéhez jutni saját vállalkozásuk számára, 
a litván „Langas į ateitį” szövetség, mely e-szolgáltatásokat 
népszerűsít az idősek, fogyatékossággal élők és távoli vidéki 
területeken élő emberek számára, egy új német üzleti modell 
járóbetegek megfigyelésére, egy gyéren lakott területeket 
ellátó francia nagysebességű, szélessávú internetprojekt, 
valamint az esparama.lt honlap-projekt, amely az uniós 
strukturális alapokról biztosít információt Litvániában.
A RegioStars díjat, mely most először foglal magába két 
CityStars kategóriát, olyan kiemelkedő projekteknek ítélik, 
melyek ösztönzőek lehetnek más régiók számára.
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Példamutató régiók
A résztvevők sok konkrét példát mutattak be 

az innovatív és fenntartható megoldások  
terén. Juan Alario az EBB-től ismertette  

az Európai Helyi Energia Támogatás 
(European Local Energy Assistance, 
ELENA) elnevezésű technikai segítség-
nyújtási eszközt, mely segít a városok-
nak és régióknak az EBB-finanszírozású 
fenntarthatóenergia-projektek  
előkészítésében. Elmondta, hogy az 
ELENA projekteket úgy tervezték 
meg, hogy máshol is megvalósítha-

tók legyenek, ezáltal segítve a jó  
gyakorlatok terjedését. Az Intelligens 

Energia európai uniós program által fi-
nanszírozott ELENA olyan projekteknek 

biztosít támogatást, mint a fenntartható 
építkezés vagy a környezetbarát közlekedés.

A Cseh Köztársaságban az ERFA által társfi-
nanszírozott energiahatékonysági intézkedések 

az építőiparban a légszennyezés és a CO2-kibocsátás 
csökkenését, a cégek számára működési megtakarításo-

kat, valamint zöld munkahelyeket és egészségesebb környeze-
tet eredményeztek.

Egyéb példaértékű projekt többek között az e-kormányzati 
szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító PIKE-projekt és a B3-
régiók „Jobb szélessávú kapcsolatokért” fellépései a digitális 
megosztottság csökkentése érdekében.

A Régiók a Gazdasági Változásért kezdeményezés 2006-ban indult 
azért, hogy lehetőséget biztosítson a régióknak a politikák 
hatékony és koordinált befolyásolására. Finanszírozása az 
INTERREG IVC és az URBACT II programokon keresztül történik.

A tÉmáróL BőVEBBEN:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-
growth/home_en.cfm

A Régiók Bizottságának fóruma  
a kirekesztésről 
Az Európa 2020 stratégia a „befogadó növekedés” stratégiai 
célkitűzéssel és a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem 2010-es európai évével erőteljesen a reflektorfénybe 
állította a szegénységet és társadalmi kirekesztést. 

Ezzel összefüggésben az EU Régiók Bizottsága június 8-án  
fórumot szervezett a szegénységre és a társadalmi kirekesz-
tésre adott helyi és regionális válaszokról. A cél az volt, hogy be-
mutassanak néhányat a számos folyamatban levő fellépésből, 
ezzel segítve a helyi fellépések beemelését a nemzeti és euró-
pai politikákba. A gazdasági válság nyomában járó növekvő  
munkanélküliség és pénzügyi megszorítások fényében ezek  
a fellépések még fontosabbá váltak.

A konferencia három szélesebb témára koncentrált: ezek a helyi 
szociális szolgáltatások elérhetőbbé tétele mindenki számára,  
az emberek felkészítése a munkaerő-piaci integrációra, valamint 
a befogadó állampolgárság előmozdítása a városi és vidéki 
területeken. A szerte az EU-ból érkező helyi projektvezetők  
és más regionális szereplők megosztották saját tapasztalataikat 
e kérdések sokféle lehetséges megközelítéséről. A széles  
skálán mozgó legjobb gyakorlati példákban közös volt, hogy  
a társadalom hátrányos helyzetű csoportjaira – szegénységben 
élő gyermekekre, menekültekre és menekültjogot kérőkre, fiatal 
munkanélküliekre, fogyatékossággal élő vagy hajléktalan 
emberekre – fókuszáltak.

A záró ülésszakon a résztvevők a hátrányos helyzetű egyének 
sokféle szükségleteinek, valamint az egyéni erősségekre – 
tehetségre, érdeklődésre, képességekre és képesítésekre – építő 
szemléletnek a mélyrehatóbb megértése mellett érveltek. Ez  
a szemlélet tükröződött sok olyan sikeres projektben, melyek 
különösen a lelkesedés és motiváció erősítésére koncentráltak, 
illetve abban segítettek az embereknek, hogy újra saját kezükbe 
vegyék életük irányítását. Ahogy egy skóciai projekt összefoglalta: 
„Ami rólunk szól, de nélkülünk, az nem értünk van”.

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/home_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/home_en.cfm

