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Készüljön a régiók és városok 
2017. évi európai hetére
2017-ben a régiók és városok európai hete „A régiók 
és városok egy jobb jövő érdekében” címet viseli. Az 
esemény körülbelül 100 műhelyt, vitát és 
hálózatépítő tevékenységet ölel fel, amelyre nagyjából 
5000 résztvevőt várnak. a brüsszeli műhelyeken kívül 
2017 szeptembere és decembere között egész 
Európában helyi programokat is szerveznek.

Az idén 15. alkalommal megrendezett régiók és városok euró-
pai hetére (EWCR) éppen a kohéziós jelentés közzététele és az 
EU 2020–2026 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretének bemutatása előtt kerül sor. Ez lehetőséget ad arra, 
hogy az EWRC legyen az egyik olyan platform, ahol összegyűj-
tik és bemutatják a régiók és a települések véleményeit a költ-
ségvetésre és a későbbi jogalkotási javaslatokra, nevezetesen 
a kohéziós politikára és a vidékfejlesztésre vonatkozóan.

Ellenállóbb régiók és városok építése 

Ez a szál a globalizáció gazdasági és társadalmi hatásaira, 
valamint az uniós, a nemzeti, a regionális és helyi szinteken 
adott válaszokra összpontosít. a résztvevőknek lehetősége lesz 
a változást elősegítő innovatív módszerek bemutatására és 
megvitatására, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy mikép-
pen tegyük Európa városait intelligensebbé és ellenállóbbá. 

A műhelytalálkozók arra koncentrálnak, többek között, hogy 
miképpen segíthetnek a digitális lehetőségek az innovatív 
tervezésben, az ipari átalakulásban, az intelligens szakosodásban 
és a felelősségteljesebb kormányzásban a jelenlegi kihívások 
leküzdése, valamint a munkahelyek és a beruházások 
valamennyi uniós szinten történő ösztönzése érdekében.

A régiók és a városok, mint a változások 
mozgatórugói

Ez a szál az EU regionális és várospolitikájához való alkalmazko-
dás lehetőségeit veszi számba a következő öt-tíz évre vonatko-
zóan, és általánosabb együttgondolkodásra bátorít az EU-ról 
a régiók és a városok szemszögéből. Platformot nyújt az EU régiói 
és városai általi nagy hatású hozzájárulások illusztrálására, vala-
mint lehetővé teszi számukra, hogy hozzájáruljanak a fő politikai 
vitához, amely a Régiók Európai Bizottsága által útjára indított 
„Gondolkodjunk Európáról” folyamattal párhuzamosan folyik. 

A műhelytalálkozók fókuszában az a kérdés áll majd, hogy 
a helyi és regionális ökoszisztémák miképpen csökkentik az 
egyenlőtlenségeket például a körforgásos gazdaság, a harmadik 
ipari forradalom, a nyílt hozzáférésű adatok, az integrált területi 
fejlődés, a városi laboratóriumok, a kutatási és innovációs fellé-
pések révén, miközben a jövőbeli kilátásokra tekintenek előre.

Tudásmegosztás az eredmények 
érdekében 

Ennek a területnek a keretében az európai strukturális és beru-
házási alapok által támogatott programokat megvalósító regi-
onális és nemzeti hatóságoknak lesz lehetősége arra, hogy 
kicseréljék a 2014–2020 közötti időszak programirányítására 
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vonatkozó tapasztalataikat és jó gyakorlataikat. a legfontosabb 
kérdések közé tartozik, hogy miképpen lehet a kedvezménye-
zettek adminisztratív terheit csökkenteni az egyszerűsítés 
révén, valamint hogy milyen módjai vannak az intézmények 
megerősítésének és a közigazgatási kapacitás valamennyi 
szinten történő kiépítésének. 

A gyakorló szakemberekkel folytatott viták során lehetőség lesz 
a kutatók és az európai integrációs folyamat iránt érdeklődő, 
EU-n kívüli országokból érkezett résztvevők véleményét is meg-
tudni, mind intézményi perspektívából, mind azon szakpolitikák 
szempontjából, amelyek előmozdítják az európai kohéziót. 

A műhelytalálkozók elemezni fogják a regionális innovációs 
rendszereket, a területi hatásvizsgálatokat, a tudás cselekvésre 
való átváltását, az erőforrás-hatékony városokat, a költség-ha-
szon elemzéseket, a régióközi együttműködést és azt, hogy az 
innovációs központok miként tudnak hozzájárulni a fenntart-
hatóbb teljesítményhez.

RegioStars

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

A 2017-es díjkategóriák a következők:

1. Intelligens szakosodás a kkv-k innovációja érdekében
2.  Energiaunió: az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel össze-

függő lépések
3. A nők szerepének erősítése és aktív részvételük
4. Oktatás és képzés
5. CityStars: városok a digitális transzformációban

A RegioStars-díj bírálóbizottsága, Lambert van Nistelrooij, az 
Európai Parlament tagja elnöklésével, jelenleg értékeli az idén 
benyújtott 110 pályázatot. 

A RegioStars 2017-es díjátadója Brüsszelben lesz, október 
10-én, kedden. Ebben az évben ünnepeljük a díj 10. évfordu-
lóját, és a tavalyi év után most második alkalommal közön-
ségdíj átadására is kerül.

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

Helyi események

Minden regionális partnerségnek szerveznie kell egy helyi 
eseményt 2017 szeptembere és decembere között „Európa 
az én régiómban/városomban” címmel „polgárok párbeszéde” 
formájában, amelyen részt vesz a Régiók Európai Bizottsága 
egyik tagja is. 

A polgárok párbeszédeinek célja, hogy meghallgassák a váro-
sok véleményét és visszacsatolást biztosítsanak a városok és 
régiók felől az ott zajló vitákról. Ezek a párbeszédek szerves 
részét képezik a Régiók Bizottsága „Gondolkodjunk Európáról” 
elnevezésű kezdeményezésének, amelynek eredményei 2018 
tavaszán be fognak épülni a „Gondolkodjunk Európáról: a regi-
onális hatóságok véleménye a bizalom újjáépítéséről az Euró-
pai Unióban” című véleménybe, ezzel lehetővé téve a régiók 
és a városok valódi szempontjainak bekerülésére a politikai 
folyamatba. a cél, hogy széles körből vonzzanak résztvevőket, 
beleértve a lakosságot, a politikai döntéshozókat és a szakér-
tőket, valamint hogy felhívják a figyelmet az uniós szakpoliti-
káknak a régiókra és városokra gyakorolt hatására.   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://cor.europa.eu/hu/events/Pages/reflecting-eu.aspx
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