
4

A régiók és városok európai hete 2016  

2016-ban a régiók és városok európai hete (a korábbi 
OPEN DAYS) idén „A régiók és városok fenntartható és 
inkluzív növekedése” címet viseli. Az esemény körülbelül 
130 műhelyt, vitát és hálózatépítő tevékenységet ölel fel, 
amelyre nagyjából 6 000 résztvevőt várnak. A brüsszeli 
műhelyeken kívül 2016 szeptembere és novembere 
között egész Európában helyi programokat is szerveznek.

Az idei év programja három fő téma köré csoportosul, 
amelyek összhangban vannak a Bizottság és a Régiók 
Bizottságának politikai prioritásaival. A megbeszélések 

célja a 2014–2020-as európai strukturális és beruházási ala-
pokhoz kapcsolódó programok végrehajtásának támogatása, 
az uniós beruházások eredményeinek bemutatása, a bevált 
gyakorlatok megosztása, valamint a lehetséges jövőbeli 
fejlesztésekkel kapcsolatos párbeszéd elősegítése:

kk Tartós és fenntartható gazdasági növekedés  
Ez a témakör a régiók és városok számára elérhető új, a növe-
kedést és a munkahelyteremtést elősegítő lehetőségeket 
járja körül Európa gazdaságai nemzetközivé tételének keretén 
belül. Megvizsgálja azokat a régiókat és városokat, amelyek 
sikeresebben vonzzák magukhoz az új beruházásokat, vala-
mint ennek okait is. Ezenkívül kiemelt figyelmet fordít az 
innovációhoz kapcsolódó új lehetőségekre, különös tekintettel 
az energiahatékonyságra, a karbonszegény gazdaság meg-
teremtésére, valamint a körkörös gazdaság és az intelligens 
szakosodás elősegítésére. 

kk Inkluzív gazdasági növekedés  
Az ebben a témakörben tartott szemináriumok megvizsgálják 
a lakosság hátrányos helyzetű rétegeit érintő munkaerő-piaci 

és társadalmi befogadási szakpolitikák fejlesztését és helyi 
szintű végrehajtását, ideértve a szociális lakáshoz jutást, a köz-
szolgáltatásokat és az oktatást, valamint a mikro- és kisvállal-
kozások alapítását elősegítő, „önfoglalkoztatás-barátabb” 
környezetet teremtő intézkedéseket. Ennek során lehetőség 
nyílik a régiók és a városok számára, hogy megosszák a mene-
kültválság – adott esetben uniós finanszírozás felhasználásával 
történő – kezelésével kapcsolatos tapasztalataikat. 

kk Az esb-alapok egyszerűsítése  
Ebben a témakörben az európai strukturális és beruházási 
alapok által támogatott programok végrehajtásában részt 
vevő regionális és nemzeti hatóságoknak nyílik lehetőségük 
a programirányítás hatékonyságának és eredményességének 
növelésével kapcsolatos tapasztalatcserére és bevált gya-
korlatok megosztására, ideértve az irányítás egyszerűsítését, 
valamint az adminisztratív és végrehajtási kapacitások kiépí-
tését. A téma körüljárja a városfejlesztéssel, az integrált 
területfejlesztési programokkal, valamint a közösségvezérelt 
helyi fejlesztéssel kapcsolatos bevált gyakorlatokat az új 
pénzügyi eszközök használatának elősegítésével összefüg-
gésben. Itt fontos szerepet kapnak a 2007–2013-as időszak 
utólagos értékelésének első eredményei.

Reflektorfényben az Európai Unió 
városfejlesztési menetrendje
A tavalyi OPEN Urban DAY hagyományainak megfelelően az 
Európai Bizottság, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság 
és a Régiók Bizottsága egyesítették erőiket a Brüsszel fővárosi 
régióval, a helyi intézményekkel, valamint más városok és 
európai hálózatok képviselőivel és kezdeményezéseivel annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék a fenntartható városfejlesz-
téssel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcserét. 
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A városfejlesztési szakemberek részt vehetnek a témát 
tárgyaló, az EU városfejlesztési menetrendjét (főbb témák, 
partnerségek és egyablakos rendszerek), a városfejlesztési 
hatásvizsgálatokat és a többszintű kormányzás jelentőségét 
érintő interaktív ülésszakokon, műhelyeken, projektlátoga-
tásokon és kiemelt eseményeken, ideértve a Brüsszel fővárosi 
régió által szervezett helyszíni projektlátogatásokat.

Helyi események
Minden részt vevő régió és város legalább egy helyi eseménynek 
ad otthont, hogy közelebb hozza az állampolgárokhoz a régiók 
és városok európai hetét. Az eseményeket szeptember és novem-
ber között szervezik meg „Európa a régiómban/városomban” 
címmel az európai hét főbb témáinak mentén. A rendezvények 
a nagyközönséget, az Európai Unió regionális politikájának poten-
ciális kedvezményezettjeit, a szakértőket, a tudósokat és a médiát 
szólítják meg, ezért különböző formákat (konferenciák, műhelyek, 
rádiós vagy televíziós műsorok, kiállítások) ölthetnek. A helyi 
események összekapcsolhatók az Európai Unió regionális politi-
kája által finanszírozott projektek indításával vagy az esb-alapok 
által előírt éves tájékoztató intézkedésekkel.

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/
local_events.cfm

„Európa a régiómban” fotópályázat

Az ötödik alkalommal meghirdetett fotópályázat augusztus 28-án 
zárul. A fotópályázatban való részvételhez a polgároknak fény-
képet kell készíteniük egy uniós támogatásban részesült projektről 
úgy, hogy a képen szerepeljen a finanszírozás részleteit tartal-
mazó tájékoztató vagy emléktábla, valamint az EU zászlaja. 
A pályázat három nyertese részt vehet egy profi fényképész által 
tartott fotótanfolyamon és egy brüsszeli utazáson.

https://goo.gl/t3iwcT

RegioStars
A RegioStars-díj célja a regionális fejlesztésben alkalmazható 
bevált gyakorlatok megkeresése, valamint olyan eredeti és inno-
vatív projektek kiemelése, amelyek ötletekkel szolgálhatnak más 
régiók számára.

A 2016-os díjkategóriák a következők:

kk INTELLIGENS NÖVEKEDÉS: új lehetőségek a globális 
gazdaságban
kk FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS: körkörös gazdaság
kk INKLUZÍV NÖVEKEDÉS: integrált élet – inkluzív és nem 
szegregált közösségek építése
kk CITYSTAR: innovatív megoldások a fenntartható 
városfejlesztésben
kk HATÉKONY IRÁNYÍTÁS: a változás elősegítése 
megváltozott irányítással.

Idén 104 pályázatot nyújtottak be a zsűrinek.

A RegioStars 2016 díjátadó ünnepségére a régiók és városok 
európai hetének a brüsszeli Szépművészeti Múzeum (BOZAR) 
épületében tartott hivatalos fogadásán, október 11-én, ked-
den kerül sor. A nyertes projektek díjait Corina Creţu regionális 
politikáért felelős biztos, valamint Lambert Van Nistelrooij 
EP-képviselő, a RegioStars zsűrielnöke adja át.                   

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

A régiók és városok 14. európai hete 2016 
Brüsszel, 2016. október 10–13.
A regisztráció július 6-án indul:  
http://www.regions-and-cities.europa.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/local_events.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/local_events.cfm

