
Európai projektek 
madártávlatból
Az idei év Európa a régiómban kampány részeként 23 ország 3000-nél is több projektje több mint 
300 000 látogatónak mutatta be, hogy mire képesek az uniós regionális projektek.

Az egész Unióra kiterjedő széles körű kommunikációs kam-
pány, a Europe In My Region (EIMR) arra ösztönzi a polgá-
rokat, hogy fedezzék fel a lakóhelyük közelében megva-

lósult uniós finanszírozású projekteket. A nagyközönség számára 
idén első alkalommal négy különféle kezdeményezés – az Európai 
Uniós Fejlesztések Nyílt Napjai, kincsvadászat, fotópályázat és 
blogíró kampány – biztosít lehetőséget arra, hogy felfedezzék 
a projekteket, illetve megosszák képeiket és tapasztalataikat 
a közösségi médián keresztül. A kampányt a DG REGIO koordinálja 
és a regionális hatóságokkal együttműködésben szervezi. 

Íme, néhány fénykép a több ezer eseményről készültek közül, 
amelyek 2016 májusa és júniusa között zajlottak szerte 
 Európában.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/
communication/inform-network/map/
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  A régióban működő helyi vállalkozások –az 
uniós támogatású programok 
kedvezményezettjei – a DIP Sliven (District 
Information Point, körzeti információs pont) 
rendezvényén Bulgáriában. 

 	A németországi baden-württembergi EIMR 
látogatóinak kiváló lehetőségük nyílt arra, hogy 
elmerüljenek a régiójukban levő uniós 
finanszírozású projektekben.

  A Luxemburgban évente megrendezett Fête de 
l’Europe (Európa ünnepe) résztvevői különböző 
tevékenységekben vettek részt, amelyek során 
mélyebben megismerhették az EU tagállamait, 
az európai intézményeket és négy, a növekedésre 
és a foglalkoztatásra összpontosító klasztert; az 
éghajlatváltozást és az energiauniót; a digitális 
egységes piacot; valamint az erős globális 
szereplőként fellépő EU-t.

  Alenak Smerkolj szlovén miniszter (hátsó sor, 
jobbról a második) a szlovéniai Koperben az 
Európai Uniós Fejlesztések Nyílt Napjai keretén 
belül megrendezett ESZA-támogatású projekt 
(„Fiatal felnőttek oktatása”) résztvevőivel. 

  A görögországi Thesszália régió változatos 
interaktív nyilvános eseményeket szervezett 
azokon a helyszíneken, ahol a városi 
infrastruktúrához és a kultúrához kapcsolódó 
uniós támogatású projekteket hajtottak végre.

  Európai Uniós Fejlesztések Nyílt Napjai a Łódźi 
vajdaságban, Lengyelország. 

 	Mosolygó arcok a portugáliai Sesimbra 
önkormányzathoz tartozó Fortaleza de 
Santiagóban a kincsvadászat után. 


