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A régiók és városok 2018. évi  
európai hete
A régiók és városok 16. európai hete idén október 
8–11. között Brüsszelben (Belgium) kerül megren-
dezésre, várhatóan közel 6000 résztvevővel, előadó-
val és újságíróval. A régiók és városok európai hete 
a brüsszeli székhelyű workshopok mellett, 
150 munkaülés, kiállítás és networking tevékeny-
ség megszervezésével 2018. szeptember és decem-
ber között helyi rendezvényeknek ad teret szerte 
Európában.

A régiók és városok európai hete a regionális és helyi ható-
ságok legfontosabb, évente sorra kerülő eseménye. 
A Régiók Európai Bizottsága (CoR) és az Európai Bizott-

ság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága (DG REGIO) 
által szervezett rendezvény a regionális politikában érdekelt 
felek egyedi kommunikációs és networking platformjává vált, 
Európa valamennyi területéről és Európán kívülről is számos 
részt vevő régiót és várost tudhat magáénak. 

A rendezvény az európai régiókat és városokat érintő közös 
kihívások megvitatása és a lehetséges megoldások azonosítása 
céljából hozza össze a politikai képviselőket, a döntéshozókat, 
a regionális politika szakértőit és gyakorlati szakembereit, az 
érdekelt feleket és a médiát. 

A jövő megtervezése

A kohéziós politika 2018-ban ünnepli 30. születésnapját a jövő-
beni uniós prioritásokra és a 2021–2027 közötti időszakra szóló 
többéves költségvetésre vonatkozó intenzív tárgyalások kon-
textusában. A régiók és városok európai hete az uniós kohéziós 
politika végrehajtói és pénzügyi eszközeinek irányítói számára 
a kapacitásépítésre, együttműködésre, tapasztalatcserére és 
bevált gyakorlatok megosztására alkalmas platform biztosítá-
sával tágabb értelemben vizsgálja meg a politika jövőjét, többek 
között a legutóbbi kutatásokat, valamint harmadik országok és 
nemzetközi szervezetek álláspontjait. 

A rendezvény idei vitái kulcsfontosságú uniós politikai kérdé-
sekre összpontosítanak: a Bizottság által 2018 májusában 
előterjesztett, következő többéves pénzügyi keretre irányuló 
javaslat és az azt alátámasztó jogi eszközök, valamint az euró-
pai parlamenti választások. 

A Régiók Európai Bizottsága elfogadja Európa jövőjére vonat-
kozó véleményét, elnöke pedig ugyanezen a héten elmondja 
az Unió helyzetét értékelő beszédét.

03. 
Colour of the logo
In general (on the majority of the materials), the 
logo will be used on the purple background. In this 
case, the tagline should be displayed in white.

positive version

negative version

black and white version
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A városok és régiók európai hete „A 2020 utáni szilárd uniós 
kohéziós politika érdekében” főtéma keretében platformot 
biztosít a régiók és a városok számára, hogy megoszthassák 
álláspontjaikat a többéves uniós pénzügyi költségvetéssel és 
az azt követő jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban – azaz 
a „Kohéziós politika és a vidékfejlesztés”, valamint „Európa 
jövője regionális és helyi dimenzióban” kérdéskörökben. 

Ez az évente megszervezésre kerülő rendezvény egyértelműen 
bizonyítja a kohéziós politika európaiak számára nyújtott valós 
és kézzelfogható eredményeit, emellett pedig ismételten hang-
súlyozza a kohéziós politika szükségességét.

A 2020 utáni kohéziós politikába 
történő beruházás

A régiók és városok európai hetének keretében tartott viták 
górcső alá veszik a szilárd kohéziós politika 2020 utáni jelen-
tőségét a strukturális akadályok áthidalása, a humán tőke 
fokozása és az életminőség javítása szempontjából. A növe-
kedés és a regionális fejlődés, a globalizáció és a digitalizáció 
területi hatásainak megértése és kezelése, az éghajlatválto-
zás és az energiarendszer átalakítása, valamint az integrált 
területfejlesztés a fiatalokra irányuló, hatékony regionális és 
helyi stratégiákkal, valamint a migránsok integrálásának és 
a társadalmi kirekesztésnek a kérdéskörével együtt képezik 
majd vizsgálat tárgyát. A reformról szóló uniós vita tükrében 
a kohéziós politika irányításával kapcsolatos kihívásokat is 
figyelembe kell venni.  

A régiók és városok európai hetére 2018. július 
9-től lehet regisztrálni. További információért, 
a pontos programért és a kapcsolódó helyi ese-
ményekért látogasson el a rendezvény olda-
lára: www.regions-and-cities.europa.eu

REGIOSTARS 2018

A 2018-as díjkategóriák a következők:

■ AZ INTELLIGENS IPARI ÁTALAKULÁS TÁMOGATÁSA

■  A FENNTARTHATÓSÁG ELÉRÉSE ALACSONY 
SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS RÉVÉN

■  A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ MEGFELELŐBB 
HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA

■ A MIGRÁCIÓS KIHÍVÁSOK KEZELÉSE

■  A 2018. ÉV TÉMÁJA: 
BEFEKTETÉS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGBE

A 2018. évi RegioStars 
díjak: regionális 
sikertörténetek 
jutalmazása
A RegioStars díjakat odaítélő idei szakértői 
bizottság 21 döntőst választott ki Európa 
legkiemelkedőbb regionális projektjeit bemutató 
öt kategóriából. A díjkiosztóra 2018. október 9-én 
kerül sor a régiók és városok európai hete 
rendezvény keretén belül.

http://www.regions-and-cities.europa.eu

