
ÚJ ISMERETSZER-
ZÉSI FORRÁS  
AZ EU RÉGIÓI  
ÉS VÁROSAI  
SZÁMÁRA – MOOC 
Új ismeretszerzési forrást hoztak létre mindazok 
számára, akik többet szeretnének megtudni az 
Unió régióinak és városainak szerepéről és ered-
ményeiről. Az ingyenesen elérhető interaktív 
MOOC kurzuson (tömeges nyílt online kurzus) 
október 19-től nyolc hétig hetente körülbelül két 
órányi oktatóvideóanyag, valamint tájékoztatók, 
infografikák és heti rendszerességű webes vita-
fórumok lesznek elérhetők, amelyek témái az 
uniós és regionális ügyek lesznek.
 Az oktató- és tájékoztatóanyagok minden 
héten valamilyen konkrét téma köré csoporto-
sulnak. A szerzők az EU intézményeinek, ügy-
nökségeinek munkatársai, valamint az európai 
szövetségek és tudományos intézetek tagjai – 
összesen 50 politikus és szakértő – közül kerül-
nek ki. A résztvevők megoszthatják egymással 
tapasztalataikat és észrevételeiket a MOOC fiók 
közösségi felületén keresztül – @EU_MOOC –, 
és mindazok, akik több mint 80 %-os eredményt 
érnek el, bizonyítványt kapnak.
 A MOOC egy felmérés nyomán született, 
amelyben több mint ezren fejezték ki érdeklő-
désüket a különböző uniós szakpolitikai témák 
és kérdések, így például az EU intézményei, 
a régiók és városok szerepe, az EU kohéziós 
politikája és az ESB-alapok, a kutatást, inno-
vációt és fejlődést ösztönző politikák, a szabad 
mozgás és a migráció, valamint az EU költség-
vetése iránt.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.cor.europa.eu/MOOC

ÜNNEPÉLYES KERETEK 
KÖZÖTT NYITOTTÁK  
MEG A 2014–2020  
PROGRAMOZÁSI  
IDŐSZAKOT CIPRUSON 
Walter Deffaa, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság főigazgatója 
idén áprilisban részt vett az ERFA és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott 
„Versenyképesség és fenntartható fejlődés”, valamint az ESZA által társfi-
nanszírozott „Foglalkoztatás, emberi erőforrások és társadalmi kohézió” cip-
rusi operatív program hivatalos megnyitóján. 
 A rendezvényt és az új programokat Nicos Kouyialis, a mezőgazdasági, 
természeti erőforrásokkal foglalkozó és környezetvédelmi tárca minisztere 
nyitotta meg. Kazatsay Zoltán, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és 
a társadalmi befogadásért felelős főigazgató-helyettes és Georges Georghiou, 
az európai programokért, a koordinációért és a fejlesztésekért felelős főigaz-
gató szintén részt vett a eseményen, amely számos további résztvevőt von-
zott, és páratlan alkalmat kínált arra, hogy tájékoztassák a polgárokat és az 
üzleti közösséget az ESB-alapokból származó, Ciprusnak nyújtott segítséggel 
és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban.
 Walter Deffaa az egyik legemblematikusabb városi projekt (a mintegy 
30-30 millió EUR-ból megvalósított többfunkciós part menti szabadidőpark 
és történelmi központ rehabilitációja) megnyitóján is részt vett Limassolban, 
ahol Nikos Anastasiades köztársasági elnök és Andreas Christou polgár-
mester is képviseltette magát.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://europa.eu/!HX43fN

▶ HÍREK  
 [HÍREK RÖVIDEN]

▶HÍREK RÖVIDEN 
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http://cor.europa.eu/hu/events/Pages/CoR-online-MOOC.aspx
http://europa.eu/!HX43fN


ELINDULT A TAIEX- 
REGIO PEER 2 PEER 
ESZKÖZ JELENTKEZÉSI 
ÉS SZAKÉRTŐI REGISZT-
RÁCIÓS IDŐSZAKA
A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság által elindított 
felhasználóbarát eszköz rövid távú ismeretmegosztást tesz 
lehetővé a kohéziós politika szakértői, valamint az ERFA és 
a Kohéziós Alap irányításában érintett tagállami ügyintézők 
számára. Az eszköz része a Bizottság azon átfogó törekvé-
sének, hogy segítse a tagállamok adminisztratív kapacitá-
sának bővítését, ami egyúttal a regionális politikáért felelős 
uniós biztos, Corina Creţu egyik fő célja is. 
 Az eszközről, a jelentkezés folyamatáról, és az állami 
szektor szakértőinek regisztrációs lehetőségeiről a követ-
kező hivatkozáson olvasható további információ: 
http://europa.eu/!xT39Xp
 

 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
REGIO-PEER2PEER@ec.europa.eu

FACEBOOK- 
FOTÓPÁLYÁZAT
Idén nyáron negyedik alkalommal hirdették meg a „Europe 
in My Region” fotópályázatot, amelynek célja, hogy az uniós 
regionális politika keretében finanszírozott projektekre hívja 
fel a figyelmet. Ebben az évben az előcsatlakozási támoga-
tási eszköz által támogatott országok (Albánia, Bosznia–Her-
cegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Koszovó (1), 
Montenegró, Szerbia és Törökország) is csatlakozhattak 
a pályázathoz.

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY 
AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS 
ALAPRÓL  
A különféle uniós alapok minden eddiginél jobban összekap-
csolódnak és kiegészítik egymást. A 2014–2020 közötti idő-
szakban az Európai Szociális Alap (ESZA) összesen 86 milliárd 
EUR-nyi forrásból gazdálkodik, ami a kohéziós politikából nyújt-
ható finanszírozás több mint 23,1 %-ának felel meg, miközben 
a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítség-
nyújtási alap 3,8 milliárd EUR-nyi társfinanszírozást nyújt a tag-
államok számára. Mindkét alapot a Foglalkoztatás, a Szociális 
Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága támogatja, 
amely negyedévente jelentkezik az angol, német és francia 
nyelven megjelenő Social Agenda magazinnal. 
 Az ESZA és a leginkább rászoruló személyeket támogató 
európai segítségnyújtási alap projektjeiről és kedvezménye-
zettjeiről szóló rendszeres jelentéseket tartalmazó ingyenes 
Social Agenda kiadványra a következő hivatkozáson iratkoz-
hat fel: http://europa.eu/!YM86Rv

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  
http://europa.eu/!by74xr

 A fotópályázat ezúttal is az Európai Bizottság Facebook-ol-
dalán zajlik majd. A pályázatot június 22-én hirdették meg. 
A pályázók 2015. augusztus 28-áig, közép-európai nyári idő 
szerint péntek délig küldhetik be a fotókat. A 100, legtöbb 
szavazatot kapott fotó és a három profi fotósból álló zsűri 
által kiválasztott további 50 fotó közül a zsűri választja ki 
a három győztest. A nyertesek a díjukat, a brüsszeli utat októ-
berben, az OPEN DAYS 2015 során vehetik át. 

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
Merítsen ihletet a tavalyi fotókból: https://www.flickr.
com/photos/euregional/sets/72157648215374403
A jobb láthatóság és a megosztások számának növelése 
érdekében a beküldött pályamű Facebookon vagy 
Twitteren történő megosztásakor használja a verseny 
hivatalos hashtagjét: #EUmyRegion

(1)   Ez a megjelölés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá 
összhangban van az ENSZ BT 1244/99. sz. határozatával és a Nemzetközi 
Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
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