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▶ rEGiOstArs DíjVErsEny: 
Az innOVAtíV PrOjEKtEK 
ünnEPE

A regioStars 2012 díj június 14-i brüsszeli díjátadó ünnepségén az innovatív 
projektek kerültek reflektorfénybe; a hőn áhított regioStars díjat johannes 
Hahn, az eu regionális politikáért felelős biztosa és a regioStars-zsűri elnöke, 
Luc van den brande adta át az öt győztesnek. A zsűri kiemelte az öt kategó-
riában eu-szerte végzett kiváló és innovatív gyakorlati munkát. ennek meg-
felelően mind a 24 döntőst nyertesnek kiáltották ki, akik követendő példaként 
szolgálhatnak mások számára. Az évente megrendezett regioStars díj célja 
az eu kohéziós politikája keretében támogatott innovatív projektek elisme-
rése és díjazása. A díjverseny 2008-ban indult, így már a 6. díjátadó előké-
születei vannak folyamatban, amelyre 2013 februárjában kerül majd sor. 

A ceremóniának az 1930-as 
években épült brüsszeli Hotel Le 
Plaza színházterme adott helyet

intELLiGEns nöVEKEDés 
GyőZTES: ECO WOrLD styriA

A díjat Gerd Gratzer, a stájerországi 
önkormányzat gazdasági és innová-
ciós osztályának vezetőhelyettese 
és Sabine Seiler, az Eco World Styria 
projektvezetője vehette át. A projekt 
célja a tiszta technológiát használó 
(„cleantech”) sikeres vállalatok szá-
mának növelése az ausztriai Stájer-

országban, valamint az, hogy a régió globális szinten is kiemelt 
hellyé váljon a tiszta technológiával foglalkozó innovatív cégek 
számára. A projekt emellett a zöld technológiák területén  
a régió globális versenyképességének innovatív eszközökkel 
történő növelésére és a gazdasági növekedés fokozására is 
törekszik. ▶további információ: www.eco.at

FEnntArtHAtÓ nöVEKEDés
GyőZTES: GrABs (GREEN AND BLUE SPACE ADAPTATION 
FOR URBAN AREAS AND ECO-TOWNS – A VáROSI TERüLE-
TEK ÉS ÖKOVáROSOK ZÖLDTERüLETEINEK ÉS VIZEINEK 
TUDATOS TERVEZÉSE)
A nyolc tagország (Ausztria, az Egyesült Királyság, Görögor-
szág, Hollandia, Litvánia, Olaszország, Svédország és Szlo-
vákia) 14 GRaBS-partnere nevében Diane Smith, a GRaBs 
projekt vezető partnere és Christophe di Pompeo, a Nord-Pas 

de Calais-i regionális tanács 
tagja vette át a díjat. A GRaBS 
biztosítja azokat az eszközöket 
és ismereteket, amelyek segítsé-
gével az európai városfejlesztési 
tevékenység megfelelően iga-
zodhat az éghajlatváltozás hatá-
saihoz. A projekt kültéri területek 
és épületek kialakítását és újra-
modellezését teszi lehetővé az 
állami szervek, a várostervezők, az építészek és más tervezők 
számára annak biztosítása érdekében, hogy azok ellenállóak 
legyenek a klímaváltozás és a rendkívüli időjárási körülmé-
nyek hatásaival szemben.  
▶további információ: http://www.grabs-eu.org/

inKLuzíV nöVEKEDés
GyőZTES: O4O – Older people for 
older people (Idősek az idősekért)
A díjat Kate Stephen, az egyesült 
királyságbeli University of the High-
lands and Islands vidéki egészség-
ügyi központjának munkatársa, 
valamint Jim Millard, a skót kormány-
zati EU-iroda vezető politikai tanács-
adója vehette át az O4O projektért, 
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johannes Hahn és Luc van den Brande 
a regiostars zsűrijével

johannes Hahn és Luc van den Brande  
a regiostars valamennyi győztesével

johannes Hahn, az Eu 
regionális politikáért 
felelős biztosa 

Luc van den Brande,  
a regiostars-zsűri elnöke

amely a vidéki közösségeket támogatja különböző szolgálta-
tások biztosításában az idősek egymás iránti segítségnyújtá-
sának ösztönzésével. A projektben partnerként résztvevő 
régiók Európa északi peremén – Finnországban, Grönlandon, 
Észak-Írországban, Skóciában és Svédországban – a külön-
böző közösségekkel való együttműködés során alternatív 
módszereket kutattak és fejlesztettek ki az idősebb állampol-
gárok támogatására és szolgálatára. A cél konkrétan a szol-
gáltatások nyújtásában jelentkező hiányosságok pótlása volt 
annak érdekében, hogy az idősebbek továbbra is saját ottho-
nukban és közösségükben élhessenek. 
▶további információ: www.O4Os.eu 

CitystAr
GyőZTES: söm – Délkelet-Malmö

A díjat Pontus Lindberg (balra), 
a Skane-Blekinge-i regionális 
strukturális alap elnöke és 
Anders Nilsson, Fosie városrész 
önkormányzatának elnöke 
vehette át az SÖM projektért, 
amelynek célja egy társadalmi, 
környezeti és pénzügyi szem-

pontból fenntartható környezet megteremtése volt a svédor-
szági Malmö négy hátrányos helyzetű délkeleti városrészében. 
Az SÖM projekt a lakosok, különböző magánszereplők, 

ingatlantulajdonosok, valamint a kereskedelmi és az ipari 
szektor összefogásával stratégiai partneri kapcsolatot hozott 
létre, és egy megújítási akciótervet is felvázolt a város jövő-
beni fejlesztéséhez. ▶további információ: www.malmo.se

inFOrmáCiÓ és KOmmuniKáCiÓ 
GyőZTES: PODLAsKiE tArtOmány 
A díjat Jarosław Dworzański (jobbra),  
a lengyel Podlaskie tartomány vezetője 
és Zbigniew Nikitorowicz kabinetvezető 
vehette át az EU regionális politikája 
keretében támogatott projektekről nyil-
vános tájékoztatást nyújtó internetes 
eszközökért. A győztes webhely átfogó 
és részletes lengyel és angol nyelvű 
információt nyújt a közös finanszírozású 
beruházásokról és a programok kedvezményezettjeiről, és 
felhasználóbarát eszközöket kínál a projektek hatásainak és 
megvalósításának szemléltetéséhez. A webhely emellett az 
EU programjainak és beruházásainak népszerűsítése érdeké-
ben olyan gyakorlati tapasztalati példákat is ismertet, ame-
lyek jelentősen hozzájárultak a tartomány fejlődéséhez.
▶további információ: www.podlaskiedotacje.pl

A rangos regiostars díj
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