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Rejtély megoldva
Paolo Isoardi és családja az „Európa a régiómban” kampány keretében 
szervezett online projektvadászat díjazottjaként Stockholmba látogatott, 
és a svéd fővárosban felfedeztek egy uniós finanszírozású projektet. 
„Nagyon hasznos volt látni, hogyan járul hozzá a közös uniós pénzünk 
Stockholm fejlődéséhez. A lakhatással és az élelmiszer-termeléssel kap-
csolatos projektek rendkívül érdekesek voltak”, mondja Paolo.
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Nyertes fotók
Keressen egy uniós támogatásban részesülő projektet, 
találja meg a megfelelő szöget, mutassa be a projektet 
egyetlen fotóban, és kattintson! Könnyebb mondani, 
mint megtenni? Nos, ezt a kihívást állították a hatodik 
alkalommal megrendezett „Európa a régiómban” 
fotópályázat résztvev ői elé.

Az éves verseny célja az uniós finanszírozású projektek 
által végzett kitűnő munka, valamint annak bemuta-
tása, hogy mit jelentenek ezek a projektek a helyi 

közösségek számára. 

Az uniós források Európa-szerte számos probléma megoldá-
sában segítenek a közlekedési összeköttetések fejlesztésétől 
a kis- és középvállalkozások támogatásán át a tisztább kör-
nyezetbe történő beruházásig, új termékek kifejlesztéséig, 
valamint az oktatás és a készségek javításáig. 

A 2017-es verseny nyáron zajlott a közösségi médiában. 
A fotókat egy online platformra kellett feltölteni, a feltöltés 
után pedig nyilvános szavazás következett. Végül pedig két 
fotósból és egy közösségimédia-szakértőből álló zsűri kivá-
lasztott három nyertest a legtöbb szavazatot begyűjtő fotók 
közül, valamint  az alábbi szempontokat figyelembe vevő, 
speciális bónuszpontok alapján: esztétikai minőség, kreativitás 
és a verseny témájához való illeszkedés. 

A több mint 700 fotó közül a zsűri a következőket választotta 
ki: Alija Kazandzseva Bulgáriából, Matthew Browne az Egyesült 
Királyságból és Dirk Harmsen Svédországból. A nyertesek két-
személyes utat nyertek Brüsszelbe, amelynek során részt 
vehettek a régiók és városok európai hetén, valamint egy fotós 
workshopon is.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://bit.ly/1N6v7G5
http://europa.eu/!nd83PT

  „A városi környezet fenntartható fejlődése a burgaszi társadalmi 
integráció elősegítésért”, Alija Kazandzseva, Bulgária Európai Regionális 

Fejlesztési Alap (ERFA). 

  „Környezet- és tájfejlesztési projekt Skurupban”, Dirk Harmsen, 
Svédország Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA). 

 „Útfelújítás, sétányok és kerékpárutak Walesben”, Matthew Browne, 
Egyesült Királyság Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA).
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https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/communication/euinmyregion/projecthunt/





