
2012. január 16-án a 2012-es RegioStars díj 24 dön-
tőbe került versenyzője Brüsszelben, Belgiumban 
gyűlt össze, ahol személyesen bemutatta projekt-
jeit az Európai Bizottság által összehívott független, 
szakértő zsűrinek. 

A 2012-es RegioStars díjra rekordszámú, összesen 107 neve-
zés érkezett az Európai Unió tagállamaiból.
 
Ez azt jelzi, hogy a verseny nem csak azzal éri el célját, hogy 
felhívja a figyelmet a bevált gyakorlatokra, hanem azzal is, 
hogy minden résztvevő – nyertesek és döntősök egyaránt – 
jelentős előnyt kovácsol abból, hogy Európa reflektorfényébe 
kerül. A 2012-es RegioStars díj nyerteseinek 2012. júniusi kihir-
detésekor az összes döntős nyertesnek érezheti majd magát.

Független zsűri

2012-ben a zsűri elnöke Luc Van den Brande, a Régiók Bizott-
ságának korábbi elnöke (2008-2010), aki egy 11 személyes, az 
ipar, a tudományok és a tanácsadás területéről érkező szak-
értőkből álló csapat vezetője.

A zsűri többek között a következőket értékeli: 

•	 a projekt innovatív jellege;

•	 a projekt hatása (vagy várható hatása)  
a kezdeti célokra;

•	  a projekt várható fenntarthatósága; valamint

•	  a projekt eredményei a helyi, regionális és 
interregionális partneri kapcsolatok tekintetében.

Közben a 2013-as RegioStars díj szervezése is elkezdődött; 
számos nevezés érkezett be már a 2012. ápr. 20-i nevezési 
határidő lejárata előtt. 

REGIOSTARS DÍJ 
EGYRE INKÁBB LENDÜLETBE JÖN

A VERSENY

A RegioStars díjat ötödik éve ítélik oda az Európai 
Bizottság „Régiók a gazdasági változásért” kezdemé-
nyezésének keretein belül. Célja a regionális fejlesz-
tésben alkalmazott jó gyakorlatok felismerése, 
valamint az olyan eredeti és innovatív projektek 
kiemelése, amelyek más régiók számára is vonzóak 
és inspiráló hatásúak lehetnek.

A verseny a következő kategóriákban zajlik: Intelli-
gens növekedés, Fenntartható növekedés, Inkluzív 
növekedés, CityStar kategória, valamint Információ 
és kommunikáció kategória.

A zsűri első szűrését követően a legígéretesebb 24 pro-
jekt részt vehet egy egynapos eseményen, amelyen 
bemutatkozhatnak a zsűrinek, és válaszolhatnak a fel-
merülő kérdésekre, mielőtt az egyes kategóriában 
nyertest hirdetnek. 

A versenyen való részvételhez a projekteknek az EU 
strukturális alapjainak* közös finanszírozásában, és 
több nemzeti, regionális vagy együttműködési prog-
ramon keresztül kell megvalósulniuk. 

A pályázatokat a projektvezetőnek vagy a projekt 
készítőjének kell benyújtania a közös finanszírozá-
sért felelős nemzeti vagy regionális irányító hatóság 
által (illetve annak beleegyezésével).

*  Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az 
Európai Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap vagy az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) 2000. január 1. után.
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Kézzelfogható előnyök a nyertesek 
és a döntősök számára 

Az Európai Bizottság nemrégiben felkérte az elmúlt évek 
nyerteseit és döntőseit arra, hogy osszák meg a versennyel 
kapcsolatos érzéseiket, illetve számoljanak be arról, hogy 
a verseny milyen előnyöket hozott számukra.

Az általános vélekedés az volt, hogy a résztvevők minden 
bizonnyal másnak is ajánlani fogják, hogy mutassák be pro-
jektjeiket a jövőbeni RegioStars díjak keretében.

Legtöbbjük „kézzelfogható előnyöket” tapasztalt részvételé-
vel kapcsolatban – ezt a nyertesek 93 %-a megerősítette, 
a döntősök 73 %-a pedig hasonló pozitív élményről számolt be.

A nyertesek a következő előnyöket emelték ki: láthatóság és 
presztízs, partnerek találása, tapasztalatok megosztása más 
projektekkel, valamint személyes motiváció. A versenyt nagy 
élménynek tartották, amely jelentős figyelmet és nyilvánossá-
got biztosított projektjeiknek. Sokan úgy érezték, hogy a ver-
seny önbizalmat adott számukra a projekt folytatásához. 

Az egyik résztvevő a következőt mondta: „A verseny jó lehe-
tőség volt számunkra arra, hogy megerősítsük a fenntartható 
városi közlekedéssel kapcsolatos helyi és regionális stratégi-
ánkat. Nemzetközi elismerést szereztünk egy olyan jó regio-
nális gyakorlatnak, amelyet egész Európábanérdemes 
lehet alkalmazni.”

Sokan úgy találták, hogy nagyobb figyelem irányult rájuk 
a regionális és az országos média részéről, és jelentősebb 
politikai támogatáshoz jutottak. Minden résztvevő díjazta 
a nagy hírértéket, amelyet a verseny biztosított számukra 
a kormány, a helyi közösség és a lehetséges partnerek felé. 

Néhányan úgy nyilatkoztak, hogy a díj a dolgozói morálra 
is pozitív hatást gyakorolt. Az egyik nyertes a következőt 
mondta: „Most már olyan csapat vagyunk, amely közös 
munkával elnyert egy díjat.” Egy másik nyertes pedig úgy 
nyilatkozott, hogy a verseny érdekes élmény volt, amely 
„inspirálta és élénkítette a munkatársakat”.

Néhányan kiemelték, hogy pozitív élményt jelentett más 
projektek csapataival találkozni: a tapasztalatcsere értékes-
nek bizonyult. „Nagyszerű alkalom volt az együttműködésre 
és a tapasztalatok, a tudás és a legjobb gyakorlatok cseré-
jére, valamint a másoktól való tanulásra” – mondta el az 
egyik résztvevő. 

Számos résztvevő vállalat üzleti szempontból is egyértelmű 
előnyökhöz jutott: „A díj biztosította jövőbeli terveink meg-
valósítását, és a mai napig meg tudjuk említeni a strukturális 
alapokkal kapcsolatos ajánlattételeknél mint a vállalat fon-
tos eredményét” – mondta el az egyik nyertes. Egy másik 
nyertes megemlítette, hogy a díj új partnereket, valamint 
fokozottabb érdeklődést eredményezett a magánbefekte-
tők részéről.

Egy gyakorlatias döntős arról számolt be, hogy a díj rendkí-
vül hasznosnak bizonyult a vállalat megítélése szempontjá-
ból a finanszírozással foglalkozó ügynökségek, valamint 
a politikai és egyetemi testületek körében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/ 
regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm

A REGIOSTARS 2012 díj nyerteseit a június 
14-én Brüsszelben tartandó díjkiosztó 

ünnepségen hirdetik ki.

A RegioStars 2012 
döntősei és zsűritagjai
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