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EPÍROSZ RÉGIÓ 
ELNYERTE A BEVÁLT 
GYAKORLATOK DÍJÁT 
AZ ÁLLAMPOLGÁROK 
TÁJÉKOZTATÁSÁÉRT 

A közszféra projektjei számára 2015-ben 
az Európai Közigazgatási Intézet által 
szervezett versenyen egy igen dicséretes 
görögországi projekt kiválóan szerepelt. 
A verseny célja a leginnovatívabb és leg-
eredményesebb tevékenységek kiemelése, 
amelyek európai és nemzetközi szinten is 
példaként szolgálhatnak más országok 
számára. Epírosz Görögország egyik leg-
szegényebb régiójaként online „állampol-
gári tájékoztatót” dolgozott ki, amely 
rendkívül hasznos eszköznek bizonyult az 
állampolgárok és vállalkozások számára, 
időt és pénzt takarítva meg. A  projekt 
hozzájárul a sorukra várakozó tömegek 
csökkentéséhez, így a köztisztviselők 

 termelékenysége is növekedni fog. Egyút-
tal növeli az átláthatóságot és a közszol-
gáltatásba vetett bizalmat. 

A projektet 64, összesen 36 európai 
ország és intézmény által a „bevált gya-
korlatok” kategóriában benyújtott projekt 
közül választották ki. Fontos kiemelni, 
hogy az epíroszi állampolgári tájékoztató 
eszközt kizárólag köztisztviselők hozták 
létre ingyenes, nyílt forráskódú szoftverek 
segítségével, ezzel nullára csökkentve 
a végrehajtás, a tárhely és a karbantartás 
összköltségét! Az ötlet Epírosz regionális 
kormányzóhelyettesétől, Tatiana Kalogi-
annitól származik, akinek a támogatása 
létfontosságú volt a projekt sikerében. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.politis.gov.gr 

A REGIONÁLIS ÉS 
VÁROSPOLITIKAI 
FŐIGAZGATÓSÁG 
ÚJ VEZETŐJE

Az Európai Bizottság Marc Lemaître sze-
mélyében új vezetőt nevezett ki a Regio-
nális és Várospolitikai Főigazgatóság 
(DG REGIO) élére. Marc Lemaître szeptem-
ber 1-jén kezdte mandátumát, elődje Wal-
ter Deffaa volt.

Marc Lemaître 20 éves tapasztalattal ren-
delkezik az európai ügyek terén, mélyreha-
tóan ismeri az Európai Bizottságot és 
Luxemburg diplomáciai szolgálatát is. 
1996 és 2006 között Luxemburg Európai 
Unió melletti Állandó Képviseletén költség-
vetési, kereskedelmi és általános ügyekkel 
foglalkozott, ideértve a 2007–2013-as 
időszak többéves pénzügyi keretének 
 előkészítési és tárgyalási szakaszát.

2007-ben lett a Bizottság tagja, először 
Danuta Hübner, majd utódja, Paweł 
 Samecki regionális politikai biztosok 
 kabinetfőnökeként. 2010 és 2013 között 
Janusz Lewandowski költségvetési biz-
tos  kabinetfőnöke volt. Ebben az időszak-
ban készítették elő és állapodtak meg 
a  jelenlegi (2014–2020-as) többéves pénz-
ügyi keretről. 2013 óta a közel 600 fős 
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 személyzettel rendelkező Személyi 
 Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 
 vezetője.  

ÚJ FUNKCIÓK A NYÍLT 
HOZZÁFÉRÉSŰ 
ADATPORTÁLON

Az európai strukturális és beruházási 
alapok nyílt hozzáférésű adatportálján 
új adatok és funkciók találhatók. A fel-
használók most a 2014–2020-as idő-
szak mind az 533 esb-programját meg-
tekinthetik (az egyes országok lapjain 
keresztül), ideértve a finanszírozást és 
a várt eredményeket a közös indikátorok 
alapján (ahol ezek elérhetőek). A frissí-
tett pénzügyi adathalmaz a 2016 júliu-
sában elfogadott programokat jeleníti 
meg, valamint az Előcsatlakozási Támo-
gatási Eszköz (IPA) keretén belül működő 
határokon átívelő együttműködési prog-
ramok is megtekinthetők. A felhaszná-
lóknak lehetőségük nyílik a finanszírozás 

tematikus lebontásban történő megte-
kintésére is, ezt teljes költségként vagy 
a nemzeti elosztás százalékaként  tehetik 
meg. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docoffic/official/reports/
cohesion6/cp_data.png

JÓ EREDMÉNYEK 
AZ INNOVÁCIÓBAN

Az Európai Bizottság közzétette az euró-
pai innovációs eredménytábla, a regioná-
lis innovációs eredménytábla és az Inno-
barométer 2016-os eredményeit. A fő 
megállapítások között megemlíthetjük, 
hogy az uniós innováció kezd felzárkózni 
Japánhoz és az Egyesült Államokhoz, az 
innovációs vezető ismét Svédország, és 
Lettország a leggyorsabban növekedő 
innovátor.

A mérsékelten innovatív országokban is 
találunk regionális innovatív központokat, 
ilyenek például Piemonte és Friuli-Venezia 
Giulia Olaszországban, País Vasco Spanyol-
országban, valamint a pozsonyi  kerület 
Szlovákiában. Általánosságban elmondható, 
hogy az innovációs vezetővé válás kulcsfon-
tosságú motorja a kiegyensúlyozott inno-
vációs rendszer bevezetése, amely meg-
felelő szinten ötvözi az állami és 
magánberuházásokat, a vállalatok közötti 
és a tudományos világgal való hatékony 
innovációs partnerségeket, valamint az erős 
oktatási alapokat és a kiváló kutatást. 
A várakozások szerint az elkövetkezendő két 
évben az EU innovációs teljesítménye javulni 
fog. A vállalatok többsége szeretné meg-
őrizni vagy növelni az innovációba történő 
beruházásait a következő évben. Legna-
gyobb valószínűséggel a romániai, máltai 
és írországi vállalkozások fogják növelni 
innovációs beruházásaikat. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://ec.europa.eu/growth/industry/
innovation/facts-figures/scoreboards/
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