
▶   ÖTVENEDIK SZÁMÁHOZ 
ÉRKEZETT A PANORAMA 
MAGAZIN 

Ehhez a fontos mérföldkőhöz érkezve örömmel 
hallanánk olvasóink véleményét. Itt a lehetőség, 
hogy Ön is elmondja, mit gondol a Panoramamaga-
zinról. Mi tetszik benne? Mit talál hasznosnak? 

Magazinunk első száma 2000 októberében jelent 
meg. Az azóta eltelt 14 évben a Panorama magazin 
olyan mértékben növekedett, és olyan sikeres lett, 
hogy a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
egyik legfontosabb kommunikációs eszközévé nőtte 
ki magát. 

Szívesen megismernénk az Ön véleményét is azzal 
kapcsolatban, hogyan képzeli el a magazin fejlő-
dését a következő években. Tehát várjuk az olvasói 
véleményeket, amelyek közül néhányat meg is 
fogunk jelentetni. REMÉLJÜK, A KÖVETKEZŐ 
50 SZÁM EREJÉIG IS VELÜNK TARTANAK MAJD!

MONDJA EL, HOGY 
MIT GONDOL!
 ▶regio-panorama@ec.europa.eu

▶ ✉ SZILVIA MÉSZÁROS 
A KOHÉZIÓS POLITIKA KOMMUNIKÁCIÓJÁÉRT FELELŐS 
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG, MINISZTERELNÖKSÉG, 
MAGYARORSZÁG

Kommunikációért felelős munkatársként kampányok és pub-
likációk révén természetesen aktívan részt veszek a kohéziós 
politika magyarországi eredményeinek kommunikációjában. 
Feladataim közé tartozik a bevált magyar kommunikációs 
gyakorlatok Európai Bizottsággal való megosztása is. Szerin-
tem a Panorama magazin egyedülálló lehetőséget teremt 
arra, hogy egész Európa vonatkozásában betekintést nyer-
hessünk a regionális polit ika különböző aspektusaiba. 
A kommunikációban alapvető fontosságú a megközelítések 
folyamatos aktualizálása, mivel csak így biztosítható, hogy 
az üzenetek hatékonyan célba érjenek. Ebben is segít ez 
a magazin, amely bemutatja a regionális politika követendő 
módszereit, és munkánk számos területén hasznosítható 
információkat tartalmaz. Mivel részt vettem az Európa-nap 
magyarországi eseményének szervezésében, számomra külö-
nösen értékes volt az előző szám „2014. évi Európa-napi ren-
dezvények Unió-szerte” című összefoglalója, amely sok 
inspiráló ötletet adott a jövő évi eseményhez is.

▶ ✉ NOAH, A PROJEKTEK SZERELMESE 
UNIÓS KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY,  
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM,  
CSEH KÖZTÁRSASÁG 

Üdv mindenkinek, Noah vagyok! Lehet, hogy már találkoztunk 
Prágában, a tavaszi INFORM ülésen. Azt talán mindenki tudja 
rólam, hogy nagy rajongója vagyok a Panorama magazinnak! 
Akár hiszik, akár nem, a legjobban az uniós társfinanszírozású 
projektekről szeretek olvasni. Mindent tudni akarok a megva-
lósításuk helyéről, és hogy miért érdekesek. De leginkább 
a saját szememmel akarom látni az uniós projekteket! Ezért 
utazgatom Európában, minden tagállamot felkeresek, és reme-
kül szórakozom új barátaimmal, akik megmutatják saját hazá-
juk uniós társfinanszírozású projektjeit. Remélem, hamarosan 
találkozunk!  

▶NOAH-VAL ITT TALÁLKOZHAT 
https://www.youtube.com/watch?v=SjE_
FlVGtn4&feature=youtu.be

Let’s stay
 connected…
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▶✉ OLVASÓI VÉLEMÉNYEK

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/regiostars/
https://www.youtube.com/watch?v=SjE_FlVGtn4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SjE_FlVGtn4&feature=youtu.be


▶ ✉ PAULA VICENTE 
AZ INIO ÉS AZ INFORM KOMMUNIKÁCIÓS  
IGAZGATÓJA ÉS PORTUGÁLIAI KÉPVISELŐJE,  
PORTUGÁLIA

Az alapok kohéziós politika keretében végrehajtott beruházásainak kommunikációs 
igazgatójaként és az uniós kommunikációs hálózatok (INIO és INFORM) portugáliai 
képviselőjeként a Panorama magazint inspirációs eszközként és információforrásként 
használom a munkámhoz. Érdekes lenne értékelni a Panorama magazin fejlődését. 
Észrevehető, hogy egyre szorosabb kapcsolatra törekszik a polgárokkal, akiket nagyobb 
részvételre ösztönöz, illetve hogy egyre inkább az aktuálisan felmerülő témákra fóku-
szál. A jövőre nézve azt tudnám tanácsolni, hogy a Panorama legyen fenntarthatóbb 
és rugalmasabb. Szerintem nincs szükség nyomtatott változatra, csak az online ter-
jesztésre kell összpontosítani, azaz a magazin formátumát hozzá kell igazítani a digi-
tális csatornákhoz.

A COMPETE programot irányító hatóság számára stratégiai fontosságú a kommunikáció 
és tájékoztatás. A kommunikáció és tájékoztatás nagyon fontos az általam koordinált 
munka elvégzéséhez. Alapvető fontosságú az irányító bizottsággal való egyeztetés és 
a program prioritásainak való megfelelés. Ezért úgy végezzük a munkánkat, hogy minden 
elérhető eszközt bemutathassunk, és hogy összeegyeztethessük a kedvezményezettek 
igényeit az Európai Regionális Fejlesztési Alap célkitűzéseivel. Szorosan együttműködünk 
a kedvezményezettekkel, és fő feladatunk a pénzügyi támogatás eredményeinek 
kommunikációja.
 A COMPETE program kommunikációs felelőseként úgy gondolom, hogy a Panorama 
magazin nemcsak a kohéziós alapokkal kapcsolatos témákra vonatkozó aktuális informá-
ciók miatt nagyon fontos, hanem azért is, mert kommunikációs filozófiánk értelmében 
a digitális formátum olyan alapvető eszköz, amely a közösségi hálózatokon is együttmű-
ködésre ösztönzi az embereket, és ezáltal nagymértékben elősegíti az információk áram-
lását. A digitális formátum külföldi követőink számára is lehetővé teszi, hogy tájékozódjanak 
az uniós finanszírozású projektekről.
 A Panorama magazin számunkra olyan tájékoztatási eszköz, amelyet mind a kedvez-
ményezettekhez, mind a polgárok szélesebb rétegeihez igyekszünk eljuttatni. Egy interak-
tívabb és felhasználóbarátabb, táblagépeken is könnyen használható verzió kétségkívül 
hozzájárulna a Panorama magazin sikerének hosszú távú fenntarthatóságához.
 

▶ ✉ PAULA ASCENÇÃO 
KOMMUNIKÁCIÓÉRT FELELŐS 
MUNKATÁRS, COMPETE, 
PORTUGÁLIA

▶ ✉ SUSANNE BELIHART 
A PRISMA SOLUTIONS PROJEKTVEZETŐJE, AUSZTRIA

Számos európai területi együttműködési program, így például a Közép-Európát, Dél- 
Kelet-Európát vagy a 2007 és 2013 közötti határon átnyúló együttműködési programot 
megvalósító projektek vezetőjeként az egyik legfontosabb feladatom – a jelentéskészí-
tés, a PR-feladatok és megbeszélések stb. szervezése mellett – az, hogy meghallgas-
sam a partnerek tevékenységeivel kapcsolatos jó és rossz híreket, amelyek alapján 
megoldásokat kell keresnem az összetettebb problémákra, valamint a lehetőségekhez 
mérten megkönnyíthetem a partnerek munkáját. 
 A Panorama az uniós statégiai folyamatokkal kapcsolatban elért fejleményekről min-
dig naprakész információkkal szolgál, ugyanakkor a gyakorlatban használható tanácsokat 
nyújt a projektpéldákon vagy tematikus célkitűzések megvalósításának bemutatásán 
keresztül. A jövőbeli projektekre készülve mindezek nagyon hasznosak, különösen a további 
együttműködés ösztönzése és a lényeges célok meghatározása terén.
 Az infografikák és a rövid hírek értékes és világosan áttekinthető tájékoztatást adnak 
olyan témákban, amelyek kifejtésére a soron következő számokban sor kerülhet.
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