
▶ A KÖZÖS NÖVEKEDÉS  
ÚTJÁN – A POLGÁROK JAVÁT 
SZOLGÁLÓ INTELLIGENS 
BERUHÁZÁSOK

  OPEN DAYS 2014 – A RÉGIÓK ÉS  
A VÁROSOK 12. EURÓPAI HETE

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság vala-
mint a Régiók Bizottsága idén október 6. és 9. között 
szervezi meg az OPEN DAYS nevű fórumot, amely 
a „Growing together – Smart investment for people” 
(A közös növekedés útján – A polgárok javát szolgáló 
intelligens beruházások) szlogen alatt fut majd”.

Az OPEN DAYS 2014 elnevezésű esemény több kérdést 
érintő, nagyszabású vitahét és -fórum, amely hozzájárul 
ahhoz a törekvéshez, hogy a kohéziós politika segítségével 
megvalósuló beruházások és a tagállamokkal közös part-
nerségi megállapodások, valamint operatív programok révén 
Európa ki tudjon lábalni a gazdasági válságból.

A fórum fő témái

Az OPEN DAYS 2014 három főbb témára fog koncentrálni.

A „regionális stratégiák összekapcsolása” azokra a kérdé-
sekre fekteti a hangsúlyt, amelyek Európa régióinak gazda-
sági kilábalását erősítik, ilyen különösen az intelligens 
specializáció, a digitális menetrend, a kkv-k támogatása, az 
alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság, a képzés és a tár-
sadalmi befogadás, az innováció fokozása, a modernizáció és 
a városfejlesztés.

Az ún. „kapacitásbővítési” szegmens a programirányítás terén 
bevált követendő módszerek és eszközök – elsősorban a pénz-
ügyi mérnöki eszközök, a közbeszerzési eljárások, valamint 
a teljesítmény és hatástanulmányok – cseréjére összpontosít.

A „területi együttműködés” terén pedig a páneurópai prog-
ramok új generációit, így az INTERREG, URBACT, ESPON, 
INTERACT programot, valamint a nemzetközi együttműködési 
törekvéseket vizsgálják meg tüzetesebben.

Rangos előadók

Az október 6-i nyitóelőadáson több rangos előadó, így például 
Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős európai biztos 
és Michel Lebrun, a Régiók Bizottságának elnöke is felszó-
lal majd vitaindító beszédével. Várhatóan Martin Schulz, 
az Európai Parlament elnöke és az Európai Tanács elnöksé-
gének képviseletében Graziano Delrio, az olasz miniszterelnök 
államtitkára is részt vesz az eseményen.

A nyitóelőadás az új kohéziós politikai ciklus elindítása kap-
csán felmerülő kihívásokat és lehetőségeket fogja elemezni. 
Angel Gurría, az OECD főtitkára a rendezvény vendégelőadó-
jaként két kiemelt kiadványt fog ismertetni az előadás során: 
a „The Regional Outlook” (A regionális kilátások) címűt ezen 
az előadáson mutatja be először a nagyközönségnek, egy-
úttal összefoglalja az OECD „Regional Well-Being” (A regio-
nális jólét) című jelentésének tartalmát is.

A REGI és a COTER közös ülése

A nyitóelőadást az Európai Parlament Regionális Fejlesztési 
Bizottságának (REGI) és a Régiók Bizottsága által felügyelt 
„Területi kohéziós politika” szakbizottságnak a közös ülése 
fogja követni. Az ülés lehetőséget teremt a 2014-2020 közötti 
időszakra vonatkozó kohéziós politikai csomag, valamint 
annak új eszközei, például az integrált területi beruházás és 
a közösség által irányított helyi fejlesztés elfogadásával kap-
csolatos kérdések megvitatására. Az ülésen arra keresik 
a választ, hogyan biztosítható a helyi és regionális hatóságok 
számára az új európai strukturális és befektetési alapok vég-
rehajtásához szükséges kapacitás.

A nyitónapot követő három napon mintegy száz előadást fog-
nak tartani. Az előadások egy részében csoportos megbeszé-
lésekre fog sor kerülni, amelyek célja a követendő módszerekkel 
kapcsolatos tapasztalatok cseréje, valamint a gyakorlati szak-
emberek képzése lesz. A többi előadás részeként tartott viták 
során pedig egy asztalhoz ültetik a szakértői csoportokat az 
egyeztetésre érdemes témákkal kapcsolatban.
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Tudnivalók az Egyetem programról

Az igen népszerű OPEN DAYS Egyetem program új kutatási 
eredményeket mutat be a regionális és városfejlesztéssel 
kapcsolatosan. Ennek jegyében lehetőséget nyújt az egye-
temi oktatóknak, a gyakorlati szakembereknek, az EU tiszt-
viselőinek és más résztvevőknek az eszmecserére, valamint 
a regionális és területfejlesztés területén jelentkező új tudo-
mányos gondolatok vizsgálatára.

Az Egyetem program ideális hálózatépítési eszköz a hallga-
tók, egyetemi oktatók, uniós intézmények és regionális part-
nerek között, egyúttal a hallgatók és a fiatal kutatók bevonása 
révén az uniós kohéziós politikával kapcsolatos tudatosság 
növelésére is alkalmas.

Az uniós kohéziós politika és a kapcsolódó szakpolitikai terüle-
tek Unió-szerte elismert egyetemi oktatói és kutatói támoga-
tásával nyolc műhelytalálkozót tartanak a rendezvény során.

Mesterkurzus

Az OPEN DAYS Egyetemen ismételten megrendezik a regionális 
és városfejlesztési politika területével foglalkozó PhD-
hallgatóknak, illetve pályakezdő kutatóknak szóló mester-
kurzust. A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság, 
a Régiók Bizottsága és a Regional Studies Association nevű 
szervezet által közösen megszervezett mesterkurzus célja, 
hogy minél többen megismerjék az uniós kohéziós politikát, 
és hogy javítsa a kutatási potenciált az Unióból és harmadik 
országokból érkező 30 kiválasztott hallgató, illetve a részt 
vevő kutatók körében.

Európa az én régiómban/városomban

Annak a törekvésnek a részeként, hogy az OPEN DAYS ren-
dezvényt még közelebb hozzák a helyi és regionális érdekelt 
felekhez, az OPEN DAYS 2014 tematikus prioritásainak téma-
körében – „Európa a régiómban/városomban” címmel – 
Európa-szerte több helyi rendezvényt is szerveznek.

A nyilvánosságnak, az uniós kohéziós politika lehetséges 
kedvezményezettjeinek, a szakértőknek, egyetemi oktatók-
nak és a sajtó munkatársainak szóló rendezvénysorozaton 
– az adott régió vagy város szervezőinek döntése szerint – 
konferenciák, műhelytalálkozók, rádiós- és televíziós közve-
títések, illetve kiállítások fogják színesíteni a programokat.

Ezen túlmenően szeptember és november között várhatóan 
több mint 300 helyi rendezvényt is tartanak Európa-szerte, 
amelyekre 80-90 ezer polgárt és szakmai érdeklődőt várnak. 

OPEN DAYS-mozi 

Idén új programmal, az „OPEN DAYS-mozi” szolgáltatással 
bővül a hét kínálata. A látogatók rövidfilmeket nézhetnek 
meg az ESB-alapok által finanszírozott ígéretes projektek-
ről, illetve az Európa-szerte sikeresen megvalósult regionális 
és városfejlesztési programokról. 

Az OPEN DAYS hetében több jelentés ismertetésére, így az 
Európai Bizottság gazdasági, társadalmi és területi kohézióról 
szóló hatodik jelentésének, az Eurostat 2014. évi regionális 
évkönyvének és az OECD regionális jólétről szóló jelentésének 
bemutatására is sor kerül.

KÖVESSE AZ OPEN 
DAYS PROGRAMJÁT 
ONLINE  
A MŰHELYTALÁLKOZÓK 
KÖZÜL TÖBB ÉLŐ WEBES 
KÖZVETÍTÉSKÉNT IS 
MEGTEKINTHETŐ

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
AZ OPEN DAYS HONLAPJÁN 
www.opendays.europa.eu
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