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A 2012. évi verseny nagy sikerére való 
tekintettel idén nyáron is megrendezik 
a 2013-as „Európa az én régiómban” 
fotópályázatot. Mint ahogy korábban 
is, a verseny az Európai Bizottság 
Facebook-oldalán fog zajlani, és 
a pályaműveket június elejétől 
augusztus közepéig lehet közzétenni. 
A nyertesek a díjaikat októberben, 
a 2013-as oPEN DAyS vehetik át.

KíSÉRLETI PROJEKT  
A ROMÁK INTEGRáCIóJáNAK 
ELőSEGíTÉSÉRE 
A Regionális Politikai Főigazgatóság, az ENSZ Fejlesztési Program pozsonyi regionális 
központja és a Világbank által közösen szervezett, március 15-én tartott, „From pilots 
to outcomes: Evidence-Based Lessons on the Socio-Economic Inclusion of Roma 
Communities” (A kísérlettől az eredményekig: Bizonyítékokon alapuló példák a roma 
közösségek társadalmi-gazdasági integrációjára) elnevezésű konferencia párhuza-
mosan zajlott a szlovákiai Szepsiben (Moldava nad Bodvou) és Brüsszelben, 
Belgiumban. 
 A konferencia az Európai Parlament által támogatott hároméves kísérleti pro-
jekt eredményeit mutatta be. A projekt a romák társadalmi-gazdasági integráci-
óját tűzte ki célul a kisgyermekkori nevelés és gondozás, a mikrohitelekkel segített 
egyéni vállalkozás, a tájékoztatás és tudatosságnövelés, valamint az adatgyűjtési, 
ellenőrzési és értékelési eszközök területén az EU öt tagállamában és Macedóniában. 
Az oktatás, a foglalkoztatás, a lakásépítés, az egészségügy, a civil társadalom, 
a bevándorlás és a nemek közti egyenlőség témakörében tett javaslatokat vitat-
ták meg a főbb uniós intézmények, nemzetközi szervezetek képviselői, kutatók és 
szakértők, roma képviselők és egy szepsi (Moldava nad Bodvou) romatelep lakói. 
A konferencia utolsó ülését annak szentelték, hogy bemutassák a Strukturális 
Alapoknak a nemzeti romaintegrációs stratégia megvalósításában betöltött szere-
pét a Strukturális Alapok 2007-2013 közötti programidőszakában gyűjtött tapasz-
talatok alapján. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
EB–ENSZ FP romaintegrációs kísérlet: Felügyeleti és adatgyűjtési  
eszközök és módszerek: 
http://www.akvo.org/rsr/project/638/
Az EB romaintegrációs kísérleti projektjének webhelye:
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/roma/events_en.cfm

▶

▶HírEK

▶ HírEK  
[HíREK RÖVIDEN]

24

http://www.akvo.org/rsr/project/638/
http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/roma/events_en.cfm


OPEN DAYS – 2013
oPEN DAyS – 2013 nevű rendezvényre Brüsszelben, október 
7-11 között kerül sor. A nyílt napok idei mottója: „A 2020-ra 
felkészülő európai régiók és városok hete”. A hét során 
a látogatók körülbelül 90-100 szakmai összejövetelen 
vehetnek részt, és a „100 EUrban solutions” (100 EVárosi 
megoldás) névre elkeresztelt kiállítást is megtekinthetik.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/ 
od2013/index.cfm

PORTUGÁL ÉS 
OLASZ wEBHELYEK 
UNIóS FINANSZíRO-
ZáSú PROJEKTEK 
BEMUTATáSA
Elindult egy új, portugál portál, amely az Európai Szociális 
Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap 
és az Európai Területi Együttműködés résztámogatásával 
a 2007-2013 közötti időszakban lebonyolított nagyprojekte-
ket egy részét mutatja be. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A projektek között régió vagy program szerint lehet keresgélni: 
http://www.qren.pt/np4/projetos
Egy hasonló, a támogatások olaszországi felhasználását 
ismertető webhely található a következő címen: 
http://www.opencoesione.gov.it/

▶

▶

INIO-INFORM  
KONFERENCIA 2012
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap, az 
INFoRM és az Európai Szociális Alap (INIo) kommunikációs 
tisztségviselőinek hálózata 2012 decemberében (3-4.) meg-
tartotta első közös konferenciáját Párizs La Plaine Saint Denis 
kerületében. 
 Egész Európából több mint kétszáz kommunikátor gyűlt 
össze, hogy feltárják az alapok közötti szorosabb együttmű-
ködés és a kohéziós politika keretén belüli közös kommuniká-
ció lehetőségeinek körét. A kétnapos konferencián általános 
volt az egyetértés a résztvevők körében, hogy jelentős a hoz-
záadott értékük az alapok közötti koordináló kommunikációs 
tevékenységeknek és a közös információs kampányoknak, ha 
lehetőség van ilyenekre.
 A 2013 decemberében tartandó „Telling the story 2.0” 
(Élménybeszámoló 2.0) elnevezésű nagyszabású kommuni-
kációs konferencia a tervek szerint arra fogja felhívni a figyel-
met, hogy mennyire fontos az EU kohéziós politikája által elért 
eredmények megismertetése, ezenkívül követendő kommu-
nikációs példákat is be fognak mutatni. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Minden tudnivalót, beleértve a bemutatókra vonatkozó 
információkat is, megtalál a következő címen: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/informing/ 
events/201212/index_en.cfm

▶
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