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Az idei RegioStars-díj újból ráirányította 
a figyelmet Európa legkiválóbb regionális 
projektjeire. A 104 beérkezett projekt közül 
a szakértői zsűri 23 döntőst választott ki, akik 
14 tagállamot képviselnek. A díjkiosztóra 2016. 
október 11-én kerül sor „A régiók és városok 
európai hete” rendezvény keretén belül.  

DÖNTŐSÖK

INTELLIGENS NÖVEKEDÉS

1. 	BRIDGE (híd): Västra Götaland régió, Svédország 
(Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERFA)

A BRIDGE-programot a svéd orvostechnikai ipar nemzetközi 
piacon történő terjeszkedésének elősegítésére fejlesztették ki. 
A 27 résztvevő orvostechnikai kezdeményezés és kezdő vál-
lalkozás a program keretén belül jobban megismerhette a piac 
működését, valamint ütemtervet dolgoztak ki az új piacok 
 felfedezésére. http://www.sahlgrenskasciencepark.se/

2. 	Copenhagen Cleantech Cluster (koppenhágai 
tiszta technológiai klaszter): Dánia fővárosi 
régiója (ERFA)

A tiszta technológiai projekt középpontjában az intelligens növe-
kedés és az innováció biztosítása, valamint a tiszta technológi-
ával foglalkozó dán vállalatok és tudományos intézmények 
közötti együttműködés elősegítése állt. A klaszter 1096 mun-
kahelyet teremtett, 126 startup vállalkozást támogatott, és a 
dán energiahatékonysági klaszterrel történő egyesülés után már 
több mint 170 taggal rendelkezik. http://cleancluster.dk/

3. 	Crossroads (határmezsgye): Interreg Belgium és 
Hollandia (ERFA)

A projekt a belga–holland határ mentén található vállalatok 
és kutatóintézetek közötti fenntartható együttműködést 
támogatta. A 150 részt vevő vállalat 25 határokon átívelő 
innovációs projektet, 13 megvalósíthatósági tanulmányt és 
40 kísérletet szervezett meg, amelyek eredményeként több 
új terméket és eljárást hoztak forgalomba. 
http://www.crossroadsproject.eu/

IDÉN AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGOK ÖT 
DÍJKATEGÓRIÁBAN NYÚJTHATTAK 
BE PROJEKTEKET: 

INTELLIGENS NÖVEKEDÉS: új lehetőségek 
a globális gazdaságban

FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS: körkörös gazdaság

INKLUZÍV NÖVEKEDÉS: integrált élet – befogadó, 
szegregációmentes közösségek építése

CITYSTAR: innovatív megoldások a fenntartható 
városfejlesztés érdekében

PÉNZESZKÖZÖK HATÉKONY KEZELÉSE: változás 
elősegítése a pénzeszközök eltérő kezelése révén

2016-os RegioStars-díj: 
23 projekt került a döntőbe
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4. 	InfectoGnostics kutatókampusz, Jéna: Türingia, 
Németország (ERFA)

A fertőzések gyors diagnosztizálása és azonosítása életeket 
menthet. A hosszú távú, ágazatokon átívelő együttműködés 
eredményeként a technikusok és a tudományos munkatársak 
innovatív, hatékonyabb és piacképes ambuláns diagnosztikai 
vizsgálatokat fejlesztettek ki a fotonika segítségével. 
http://www.infectognostics.de/

5. 	Mapping Basilicata (Basilicata feltérképezése): 
Basilicata, Olaszország (ERFA)

A projekt célja a régió gazdaságának újraélénkítése a helyi 
kkv-k nemzetközi piacokon történő jelenlétének megerősíté-
sével. Ezt innovatív termelési eljárások bevezetésével és bizo-
nyos iparágak közmegítélésének korszerűbbé tételével érte el. 
Több mint 20 eseményt szerveztek, három regionális márkát 
hoztak létre, és több mint 200 terméket hoztak forgalomba 
külső piacokon. http://www.sviluppobasilicata.it/

FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS

1. 	Brussels Greenbizz (zöld vállalkozások Brüsszel-
ben): Brüsszel fővárosi régió, Belgium (ERFA)

Ez az „ökobarát üzleti inkubátor” vállalkozói projekteket és 
startupokat támogat teljes mértékben felszerelt irodahelyisé-
gek, műhelyek és adminisztratív szolgáltatások biztosítása 
révén. A kezdeti eredmények ígéretesek, és három vagy négy 
éven belül a kihasználtság várhatóan 90%-ra nő, kb. 200 mun-
kahelyet hozva létre. http://www.greenbizz.brussels/en/

2. 	Centro Bio: bioipar, biofinomítók és biotermékek: 
Centro, Portugália (ERFA)

A BioCentre innovációs kampusz segít a vidéki térségeknek 
az energiától és a nyersanyagoktól való függőségük csök-
kentésében. Ezt a körkörös gazdaságon alapuló innovatív 
termékek és technológiák közös kidolgozásával teszi meg. 
A projekt már 24 K+F alprojekt megvalósítását támogatta, 
valamint négy spin-off és hat startup létrehozását felügyelte, 
továbbá 125 millió euró beruházását követte nyomon. 
http://www.blc3.pt/

3. 	Circular Ocean (körkörös óceán:) Interreg, Egye-
sült Királyság/Írország/Grönland/Norvégia (ERFA)

A projekt célja a tengeri hulladék (pl. eldobott halászhálók és 
kötelek) újrafelhasználására irányuló megoldások kidolgozása. 
A projekt tevékenysége ösztönzi az ökoinnovációt, valamint a 

hatékony és környezettisztelő vállalkozási módokat, miközben 
csökkenti a tengeri hulladék mennyiségét. Az eldobott anyagok 
lehetséges új felhasználási területei közé tartozik a vasbeton-, 
a tégla- és cserépgyártás, valamint a tetőszigetelés. 
http://www.circularocean.eu/

4. 	Hulladékgazdálkodási telephelyek építése az 
önkormányzatok célszövetségének: Lublini régió, 
Lengyelország (ERFA)

A projekt egy új hulladékgazdálkodási üzemet finanszírozott, 
amely a települések teljes hulladékáramának összegyűjtését, 
valamint a csomagolás, a szerves, a ballaszt-, a veszélyes és 
az ásványi frakcióhulladék elkülönített feldolgozását teszi 
lehetővé. Ezek a fejlesztések hozzájárulnak a környezet védel-
méhez és a polgárok egészségének javulásához. 
http://www.proekob.pl/

5. 	Innovatív technológiák alkalmazása a borterme-
lésből származó hulladék kezelése során: Zágráb 
város és Isztria megye, Horvátország (ERFA) 

A borágazatban dolgozó tudományos munkatársak, kutatók 
és kkv-k együttműködése új és ökológiailag elfogadható tech-
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nológiákat hozott létre, amelyek kihasználják a bortermelés-
ből származó szerves hulladék hasznosításában rejlő lehe-
tőségeket, jelentősen csökkentve az iparág környezetre 
gyakorolt hatását.   
http://www.pbf.unizg.hr/en/departments/department_
of_food_engineering/laboratory_for_technology_of_
fruits_and_vegetables_preservation_and_processing/

INKLUZÍV NÖVEKEDÉS

1. 	Szociális Gazdasági Akadémia: Malopolska régió, 
Lengyelország (Európai Szociális Alap – ESZA)

A projekt nehéz helyzetben levő embereket – többek között 
munkanélkülieket, fogyatékossággal élőket, menekülteket, 
pszichés betegeket és pszichoaktív szereket használókat – kap-
csolt össze olyan szervezetekkel, amelyek segítettek nekik 
a társadalomba történő visszailleszkedésben. Több mint 
1700 személy, valamint 245 szociális gazdasági és 203 szol-
gáltatási egység tartozott a projekt kedvezményezettjei közé. 
http://www.rops.krakow.pl/

2. 	Sokszínűség gyerekeknek: Interreg, Tirol/Alto 
Adige/Trentino, Ausztria és Olaszország (ERFA)

A mintegy 1800 gyerek és 100 tanár részvételével Ausztri-
ában és Olaszországban megvalósított szabadidős tevékeny-
ségek célja a kulturális tudatosság ösztönzése volt. A jelentős 
osztálytermi fejlesztéseken kívül a projekt javította a taná-
roknak a párbeszéd és a megkülönböztetésmentesség elő-
mozdítását lehetővé tévő készségeit. 
http://www.diversity4kids.eu/de/

3. 	Euregio Barrierefrei (akadálymentes EU-régió): 
Interreg, Ausztria és Németország (ERFA) 

A projekt célja az volt, hogy az akadálymentes turizmus kere-
tén belül elindított kezdeményezések révén növeljék a szellemi 
fogyatékkal élő emberek akadálymentességi szükségleteivel 
kapcsolatos tudatosságot. A projekt során egy online platfor-
mot hoztak létre a megfelelő szálláslehetőségek nagyobb 
láthatósága érdekében: 90 üdülőhelyet regisztráltak és érté-
keltek, és a legtöbb uniós turisztikai egyesület már kapcso-
lódott a Barrierefrei portálhoz. http://clw-traunreut.de/

4. 	Vives Emplea – csapatépítés a társadalmi és 
munkaerő-piaci befogadásért: nemzeti projekt, 
Spanyolország (ESZA)

A program csoportprogramokkal, mentorálással és hálózat-
építési lehetőségekkel segít a munkanélkülieknek szociális és 

szakmai készségeik javításában. 2014 áprilisa óta 44 projek-
tet dolgoztak ki összesen 1325 résztvevővel, 54%-uknak 
sikerült elhelyezkednie, 29%-uk pedig elkezdte tanulmányait. 
https://www.accioncontraelhambre.org/es

CITYSTAR

1. 	Abattoir: Foodmet, városi gazdálkodás (és 
termelés): Brüsszel fővárosi régió, Belgium (ERFA)

Brüsszel ismert vágóhídját modern élelmiszerpiaccá alakították 
át, amely mintegy 50 üzletnek ad otthont, és közel 150 munka-
helyet hozott létre. A projekt célja az élelmiszer-ellátási lánchoz 
kapcsolódó új gazdasági tevékenységek kifejlesztése, ideértve a 
tetőkön kialakított zöldségeskerteket és üvegházakat. 
http://www.abattoir.be/en/eu-regiostars-awards

2. 	A változás útja: Észak-Rajna-Vesztfália, 
Németország (ERFA)

Az új, környezetbarát kerékpárút növelte az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású közlekedés arányát ezen a hagyomá-
nyosan ipari területen. A kerékpárúthoz kapcsolódóan létrejött 
számos társadalmi befogadással és gazdasági fejlesztéssel 
összefüggő projekt 2000 munkahelyet létrehozását segítette 
elő a mostanra dinamikus nagyvárosi területen. 
https://www.herten.de/kultur-und-freizeit/naherho-
lung-erholung-im-gruenen/radfahren-in-herten/zechen-
bahntrasse-allee-des-wandels.html

3. 	Intelligens közlekedési rendszer: Wrocław, 
Lengyelország (ERFA)

Innovatív közlekedési rendszerének köszönhetően Wrocław 
városában csökkent az utazással eltöltött idő, a forgalom 
pedig sokkal folyamatosabbá vált. A forgalom nyomon köve-
téséhez és az esetleges beavatkozáshoz a rendszer kamerá-
kat, érzékelőket és komplex kommunikációs szoftvereket 
használ, amelyek segítségével összegyűjti és továbbítja az 
információkat egy jelenleg 70 személyt foglalkoztató operatív 
központba. http://its.wroc.pl/

4. 	Gdańsk szegénynegyedének rehabilitációja: 
Pomerániai vajdaság, Lengyelország (ERFA)

Az infrastruktúrába és a társadalom szerkezetébe tett beru-
házások, valamint a szociális és kulturális tevékenységek célja 
az elsősorban a hátrányos helyzetű családokat sújtó társa-
dalmi kirekesztés elleni küzdelem. A projekt során hatalmas 
területet renováltak, 33 létesítményt rehabilitáltak, és nagy-
jából 9500-an vettek részt összesen 210 integrációs prog-
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ramban. Ezenkívül öt új munkahelyet hoztak létre a város 
napközi gyermekfelügyeleti intézményében. 
http://bit.ly/2be10Mm

5. 	Charleroi városi elosztóközpontja: Vallónia, 
Belgium (ERFA)

A városon kívül épített elosztóközpont csökkentette a forgalom-
torlódást a város szűk belső utcáin, valamint javított a mobili-
táson és a levegő minőségén. 2020-ra a projekt a várakozások 
szerint 38%-kal csökkenteni fogja a CO2- kibocsátást, és 
20  munkahelyet hoz létre.
http://www.charleroi.be/
le-centre-distribution-urbaine-attend-ses-premiers-colis

PÉNZESZKÖZÖK HATÉKONY KEZELÉSE

1.  European social sound (európai szociális hang): 
Umbria, Olaszország (ESZA)

Az újonnan alakult zenekarok számára szervezett versenyt 
arra használták, hogy dinamikus és hatékony módon tájékoz-
tassák a fiatalokat az uniós finanszírozás nyújtotta lehető-
ségekről. A regionális hatóságok képek, videobeszámolók, 
történetmesélés és egy kvíz segítségével kerültek kapcsolatba 
a fiatalokból álló, nagyszámú célközönséggel, akik nemcsak 
élvezték a kezdeményezést, hanem tanultak is belőle. 
http://www.regione.umbria.it/home

2.  Egységnyi költség kifejlesztése a K+F számára 
Észak-Írországban: Észak-Írország, Egyesült 
Királyság (technikai segítségnyújtás – TA) 

Az ország K+F vállalkozásai által tapasztalt komoly ellenőrzési 
terhek jelentősen fékezték az ERFA által támogatott tevékeny-
ségekben való részvételüket. Az új egységnyi költség jelentős 

erőforrás-megtakarításokat tesz lehetővé az  auditáláshoz 
biztosított technikai segítségnyújtás terén. 
http://www.jobsandgrowthni.gov.uk/

3.  Nyitott innovációs felület a RIS3 keretén belül: 
Lombardia, Olaszország (ERFA)

A felület a nyitott innovációs ökoszisztémákat támogató 
együttműködési eszköz, amely elősegíti a párbeszédet 
a magán- és az állami gazdálkodási ágazatok, valamint 
a kutatóintézetek között. 2016 márciusáig 3200 felhasználó 
regisztrált, 222 projektötletet javasoltak, és ezek keretén belül 
435 szándéknyilatkozatot nyújtottak be. 
http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/
home-page

4.  Jonvabaliai (szentjánosbogár) átláthatósági kezde-
ményezés: Nemzeti projekt, Litvánia (ESZA és TA)

Annak érdekében, hogy javítsák az uniós források felhaszná-
lásának átláthatóságáról kialakult közfelfogást, egy weboldalt 
hoztak létre, amelyen a strukturális alapok által finanszírozott 
projektek közzétehették pénzügyi irányításukkal kapcsolatos 
adataikat. 2014 szeptembere óta több mint 630 projektme-
nedzser küldte be a projektjeihez kapcsolódó információkat, 
amelyeket 35 500 egyéni látogató tekintett meg, jelentősen 
javítva ezzel az átláthatóság uniós polgárok általi megítélésén. 
http://www.esinvesticijos.lt/ 

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