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Az idei RegioStars-díj újból ráirányította 
a figyelmet Európa legkiválóbb regionális 
projektjeire. A szakértőkből álló zsűri 
103 beérkezett pályázat közül választotta ki 
a 20 tagállamot és egy szomszédos országot 
képviselő 24 döntőst. A díjkiosztóra 2017. október 
10-én kerül sor „A régiók és városok európai hete” 
rendezvény keretén belül.  

DÖNTŐSÖK
Intelligens szakosodás a kkv-k 
innovációja érdekében: induló 
vállalkozásból növekvő vállalkozás

1.  Bio Base NWE: Flandria, Belgium (Európai Regionális 
Fejlesztési Alap – ERFA)

A Bio Base NWE projekt a biogazdaságban tevékenykedő inno-
vátorok és kkv-k számára biztosított utalvány alapú, felszere-
lésre és műszaki támogatásra használható finanszírozást. 
A kísérleti termékek kifejlesztésének ily módon történő támo-
gatása felkeltette a befektetők figyelmét, ami lehetővé tette 
a kísérleti projektek gyakorlati megvalósulását.
http://www.biobasenwe.org/ 

2.  A 3D fellendítése és beruházás a 3D-be: Nyugat- 
Finnország, Finnország (ERFA)

A 3D fellendítése és beruházás a 3D-be projekt összegyűjtötte 
a régió oktatási intézményeiben a 3D nyomtatással kapcso-
latos meglévő tudást és erőforrásokat. Ezeket azután az új 
technikák teszteléséhez erőforrással nem rendelkező vállalatok 
rendelkezésére bocsátották, hogy segítséget nyújtsanak nekik 
az új termékek kutatásához, kifejlesztéséhez és gyártásához. 
http://3dpirkanmaa.fi/

3. Kapcsolat a tudománnyal: Balti-tengeri régió (ERFA)

A Balti-tengeri régióban fotonok és neutronok mérésével fog-
lalkozó főbb kutatóközpontok együttműködési hálózatát létre-
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hozó Kapcsolat a tudománnyal elnevezésű projekt pályázati 
felhívásokat tett közzé a központ létesítményeinek használatára, 
valamint ingyenes tanácsadást és támogatást kínált kkv-k szá-
mára. A projekt égisze alatt megvalósított termékfejlesztések 
között szerepelnek továbbfejlesztett mentőmellények, elektro-
nikus készülékek és bőrápolási termékek.
https://www.science-link.eu/ 

4.  IPN TecBIS – Technológia, üzleti innováció, fenntart-
ható növekedés – vállalati akcelerátor: Centro, 
 Portugália (ERFA)

A vállalati akcelerátorok kulcsfontosságú szerepet töltenek be 
Portugália gazdasági fejlődésében. 2014 májusa óta a TecBIS 
több mint 23 technológiaközpontú kkv-nak segített az innová-
cióban, növekedésben és exportban. Ezek a cégek jelenleg össze-
sen 550-nél is több magasan képzett szakembert alkalmaznak. 
http://www.ipn.pt/ 

5. SEREN: Wales, Egyesült Királyság (ERFA)

A projekt technológiai bemutatók, szakértői támogatás és ipari 
ráfordítás formájában wales-i kisvállalkozások számára nyújtott 
segítséget ahhoz, hogy kiaknázzák a földkéregben előforduló 
karbonszegény energiaforrásokat. A SEREN projekt 90 kkv-nak 
biztosított támogatást, 111 munkahelyet teremtett, 28 projektet 
hozott létre, továbbá 36 folyamatot és terméket fejlesztett ki. 
http://grc.engineering.cf.ac.uk/ 

Energiaunió: az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemmel összefüggő lépések

1.  A põlvai gimnázium felépítése: Pôlva régió, 
 Észtország (ERFA)

Egy csaknem szén-dioxid-semleges iskola épült Észtország Põlva 
régiójában. Az iskola minden pontja az energiahatékonyság 
jegyében készült: a tetőre szerelt 144 napelem által működtetett 
LED-lámpáktól, a nagy hatékonyságú hővisszanyerő-rendszeren 

és a speciális szigetelésen át a környezetbarát kialakítású abla-
kokig és berendezésig. http://www.innove.ee/

2.  Innovatív karbonszegény közszolgáltatások: Man-
ner-Suomi, Finnország (ERFA)

A finnországi Ii település széndioxid-kibocsátása gyorsabban 
csökkent, mint az ország bármely más pontján azáltal, hogy 
önkormányzata megújuló energiaforrásokra váltott, és átala-
kította a közszolgáltatásokat. A projekt keretében a polgárok 
megoszthatták elképzeléseiket a hatóságokkal arról, hogyan 
lehet vonzóvá és egyszerűvé tenni az éghajlatbarát megoldá-
sok alkalmazását. http://www.greenpolis.fi/en/projektit/ 

3.  Îlot Allar mérsékelt hőfokú vízhálózat: Provence Alpes 
Côte d’Azur, Franciaország (ERFA)

A projekt tengerből nyert energia felhasználásával biztosítja 
épületek fűtését és légkondicionálását. A Marseille kikötőjében 
kiépített, tengervizen alapuló energia-visszanyerő állomást egy 
mérsékelt hőmérsékletű zárt vízrendszer köti össze a város 
több kerületét kiszolgáló szivattyúkkal, amelyek továbbítják 
a fűtésre, léghűtésre és vízmelegítésre szánt energiát.
http://www.massileo.fr; http://www.europe.regionpaca.fr 

4.  Impianto di teleriscaldamento dell’abitato di Montieri: 
Toszkána, Olaszország (ERFA)

Egy korszerű technológiával rendelkező új fűtési rendszer össze-
kötötte az olasz Montieri városát a szomszédos Travele geoter-
mikus erőművével, biztonságos, megbízható és megfizethető 
fűtést és meleg vizet biztosítva a város polgárai számára. 
A fatüzelésű kazánokat és gázbojlereket felváltó rendszer jelen-
tősen csökkentette az energiafogyasztást, a költségeket és az 
üvegházhatású gázok kibocsátását.
http://www.comune.montieri.gr.it/ 

5. SEAP Alps: Alpesi régió (ERFA) 

Európa alpesi közösségei különösen érzékenyek a globális fel-
melegedésre. Ez a projekt közös platformot hoz 
létre az alpesi települések számára, hogy a ked-
vezőtlen földrajzi adottságok és az érintett orszá-
gok sokfélesége ellenére együttes erővel sikerre 
vigyék az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére, 
illetve az azokhoz való alkalmazkodásra irányuló 
stratégiákat és energetikai cselekvésterveket.
http://seap-alps.eu/ 
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A nők szerepének erősítése és aktív 
részvételük

1.  A nemek közötti egyenlőség tiszteletben tartásának ter-
jesztése Bulgária és Törökország határ menti területén 
– méltányosság: Burgasz, Bulgária; Kirklareli, Törökország 
(IPA határokon átnyúló együttműködési program)

A projekt a nemek közötti egyenlőség és a vállalkozó készség 
témája köré épülő workshopokat hozott létre a bolgár Burgasz-
ban és a török Kirklareliben azzal a céllal, hogy több munkale-
hetőséget teremtsen a nők számára a határ menti régióban. 
Tevékenységének eredményeképpen mindkét ország kereske-
delmi kamarájában női vállalkozói bizottságok jöttek létre.
http://www.cci-bourgas.org/; http://www.genderequality-cbc.eu 

2.  Nők az építkezésben: Île-de-France, Franciaország 
(Európai Szociális Alap – ESZA)

A Nők az építkezésben projekt kizárólag nők számára meghirde-
tett szakmai képzéseket biztosít olyan készségek fejlesztésére, 
mint a vakolás, festés, csempézés és padlólerakás, hogy felvegye 
a küzdelmet a nők munkahelyi szerepköreit övező előítéletekkel 
szemben. Az építkezéseken dolgozók 98 %-a férfi, de a projekt 
helyi építőipari cégekkel fennálló kapcsolatainak köszönhetően 
a képzésben résztvevők több mint 62 %-ának sikerült legalább 
egy évre szóló munkaszerződést kötnie az iparágban.
http://www.habiter-au-quotidien.fr/   

3.  Visszatérés a munka világába – mérnök kerestetik!: 
Leine-Weser, Hannover, Németország (ESZA) 

A matematikai, természettudományi és technológiai készségek-
kel rendelkező munkaerő terén tapasztalható szakemberhiány 
ellenére az ilyen irányú szakmai képzettséget szerzett nők gyak-
ran kerülnek nehéz vagy reményvesztett helyzetbe, amikor 
a szülési szabadság lejártát követően vissza kívánnak térni 
a munka világába. A projekt személyes coachingot, képzést, 
kereskedelmi vásárokra tett látogatásokat, mentorálást és mun-
katapasztalatot biztosított nők számára, miközben felhívta 
a munkaadók figyelmét a rugalmasság szükségességére. 
https://www.bnw.de/ 

4.  Együtt megtörjük a csendet: Riga, Lettország (Emberi 
erőforrások és foglalkoztatás operatív program)

A projekt keretén belül a lett siketek szövetsége a rigai szülészeti 
klinikával együttműködésben tájékoztatást és támogatást nyúj-
tott siket édesanyáknak a szülés és az anyaság első néhány 
napja alatt. A szolgáltatás annyira népszerűnek bizonyult, hogy 
a partnerség a projekt lezárását követően is folytatódott.
http://www.lns.lv/lat/ 

5.  Koordináció a nemi alapú erőszak áldozatai munka-
erő-piaci integrációjának és társadalmi befogadásá-
nak javulásáért Murcia régió, Spanyolország (ESZA)

Murcia régióban a nők nagyobb valószínűséggel válnak mun-
kanélkülivé, mint a férfiak, a nemi alapú erőszak áldozatai pedig 
sokszor nem rendelkeznek a munkaerő-piaci reintegrációjukhoz 
szükséges készségekkel és magabiztossággal. Ez a projekt cse-
lekvési tervekkel, képzéssel és vissza nem térítendő támogatá-
sokkal segítette a nemi alapú erőszak áldozatait. 2016 júniusáig 
a részt vevő nők 57 %-a talált magának állást.
http://www.sefcarm.es/ 

6. Tevékeny nemzet 2: Wales, Egyesült Királyság (ESZA)

Wales-ben a férfiakhoz képest kétszer annyi nő dolgozik ala-
csonyan fizetett munkakörben. A Tevékeny nemzet 2 egy kar-
rierfejlesztő program, amely tanácsadással, képzéssel és 
mentorálással ösztönzi és teszi képessé a nőket arra, hogy 
vezetői és nem hagyományos állásokat töltsenek be. A prog-
ram ez idáig 1336 résztvevő és 304 vállalkozás számára 
nyújtott segítséget. https://www.cteg.org.uk/ 

Oktatás és képzés

1.  EkoBiz: Split-Dalmácia megye, Horvátország 
(emberi erőforrások operatív program)

A régióbeli vidéki területek elnéptelenedési folyamatának visz-
szafordítására és a munkanélküliség csökkentésére törekvő 
EkoBiz program több mint 100 fiatal és kezdő gazdának bizto-
sított szakképzést és üzleti tanácsadást a biogazdálkodás téma-
körében. Az uniós finanszírozás segítségével a képzés résztvevői 
közül 15 indított el saját gazdaságot. http://www.rera.hr/  

2. Dote Unica Lavoro: Lombardia, Olaszország (ESZA)

Ez a projekt a vállalkozói készségeket erősíti Lombardiában 
azáltal, hogy az egyes álláskeresőket tapasztalataik, munka-
nélküliségük időtartama, nemük és koruk szerint kategorizálja, 
hogy személyre szabott támogatásban tudja részesíteni őket. 
A projekt első szakaszában 54 275 fő szerzett munkaerő-piaci 
tapasztalatot. http://www.fse.regione.lombardia.it/ 

3.  PFK – Podmiotowe Finansowanie Kształcenia: Małopol-
skie, Lengyelország (Kapitał Ludzki operatív program)

A PFK leegyszerűsített, utalvány alapú rendszere finanszírozott 
képzési programokhoz biztosít hozzáférést kkv-k számára, 
adminisztratív terhek nélkül, magas képzési minőséget garan-
tálva. A rendszer kerüli a bonyolult eljárásokat és biztosítja, 
hogy az állami forrásokat megfelelően használják fel. A projekt 
előnyeiből eddig több mint 7000 munkavállaló részesült. 
http://www.wup-krakow.pl/ 
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4.  Európai együttműködés és információcsere: Madrid, 
Spanyolország (ESZA)

Ez a program spanyol vállalkozóknak nyújt lehetőséget arra, 
hogy kapcsolatba lépjenek és ismereteket szerezzenek más 
országokban tevékenykedő tapasztalt mentoroktól. Valamennyi 
vállalkozó személyre szabott terv keretében online, személyes 
képzéseken vehet részt, valamint esélyt kap arra, hogy háló-
zatot építsen helyi cégtulajdonosokkal és potenciális partne-
rekkel. A program eddig 102 spanyol vállalat nemzetközi 
 nyitását tette lehetővé. https://www.eoi.es/ 

CityStars: városok a digitális átállás 
korában

1.  SOHJOA: Helsinki-Uusimaa, Finnország 
(kohéziós politika)

A SOHJOA projekt automata minibuszokat tesztel, amelyek 
a tömegközlekedés legnehezebb és legköltségesebb részének 
tekintett utolsó útszakasz (az „utolsó mérföld”) megtételére 
kínálnának megoldást. Az immár nyílt utakon és vegyes for-
galmú területeken zajló próbaüzem célja, hogy a személygép-
kocsikat fenntartható, autonóm, nem szennyező közlekedési 
eszközök váltsák fel. http://sohjoa.fi/

2.  Smart Service Power: Düsseldorf és Amsberg, 
 Németország (ERFA) 

A projekt célja az időskorúak saját otthonukban történő önálló 
életvitelének támogatása, amelynek érdekében kifejlesztett 
egy, a különböző technológiák távoli irányítására szolgáló, 
Tárgyak internete elnevezésű platformot. Ezek a felhasználó-
barát eszközök képesek adatokat gyűjteni a súlyra és a szer-

vezet folyadékszintjére vonatkozólag, észlelni, ha valaki elesett, 
kiosztani a napi gyógyszeradagot és segítséget hívni. 
http://bit.ly/2xhKQhN; http://bit.ly/2eRPNUh

3.  Małopolskai agglomerációs kártya (MKA): Małopols-
kie, Lengyelország (ERFA)

Az MKA projekt kifejlesztett egy integrált jegyértékesítési 
 megoldást a Krakkó és Tarnów lengyel városokban üzemelő 
valamennyi elővárosi vasút, városi közlekedési eszköz és 
P + R parkoló számára. Egyetlen kártya, egy mobilalkalmazás 
és előfizetés révén az MKA lehetővé teszi az utazóközönség 
számára, hogy néhány egyszerű kattintással egy útra szóló vagy 
kombinált jegyet, illetve bérletet vásároljanak.
http://www.mka.malopolska.pl/  

4.  Integrált közszolgáltatási platform megvalósítása és 
elektronikus fizetőrendszer Olsztynban: Północny 
régió; Varmia-Mazúria, Lengyelország (ERFA)

Olsztyn önkormányzata integrált elektronikus szolgáltatásokat 
hozott létre, olyan területeket fedve le, mint a helyi adó beval-
lása, vagyonnyilatkozat, parkolójegy és parkolási bírság. Az 
elektronikus ügyfélkapu időt és fáradságot takarít meg a pol-
gároknak, akik ezáltal könnyebben hozzáférnek a személyes 
információkhoz, hiszen nem kell felkeresniük a városházát, vala-
mint a papírmunkát és a kifizetéseiket időben elintézhetik online.
http://www.olsztyn.eu/ 

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


