
16

Az #EUinmyRegion lehetővé tette a polgárok 
számára, hogy több ezer uniós finanszírozású 
projektet ismerjenek meg, és megosszák azok 
történetét blogjukon és fotópályázatokon.

Az uniós projektekre és programokra vonatkozó infor-
mációk terjesztésének legjobb módja, ha maguk a pol-
gárok fedezik fel azokat a saját környékükön. Erről szól 

az #EUinmyRegion: esélyt ad a tanulásra, kapcsolatfelvételre, 
részvételre és a győzelemre.

A kampány négy kezdeményezés köré szerveződik: az Európai 
Uniós Fejlesztések Nyílt Napjai, blogverseny, fotópályázat és egy 
online kvíz. E tevékenységek arra ösztönzik a polgárokat, hogy 
látogassák meg és fedezzék fel az EU által finanszírozott projek-
teket, és a közösségi médiában osszák meg az azokról készült 
képeket, blogbejegyzéseket, videókat és tapasztalatokat.

A Nyílt Napok és a blogolás

Idén az Európai Uniós Fejlesztések Nyílt Napjai főként májusban 
zajlottak. Az uniós források kedvezményezettjei EU-szerte több 
százezer polgárt fogadtak több mint 2 000 projekthelyszínen. 

A blogversenyen bármilyen uniós nyelven készített, az EU által 
társfinanszírozott projektről szóló blogbejegyzéssel vagy 
videóval lehetett pályázni. A 120 benyújtott pályázatból a 
zsűri három nyertest választott: Radu Dumitrescu Romániából, 

aki személyes beszámolót írt az Erasmus+ Európai Ifjúsági Hét 
projektről; Amaury Bisiaux Franciaországból, aki miután körbe-
utazta vonattal Európát, leírta, miről is szól az új #DiscoverEU 
(„Fedezd fel az EU-t”) kezdeményezés, valamint Maria Giner 
Soler Spanyolországból, aki a regionális alapokból finanszírozott, 
innovatív kkv-kről számolt be. 

A nyertesek egy háromhetes uniós kommunikációs tanfolyamon 
vehetnek részt 2018 októberében Brüsszelben.

Kvíz és fotópályázat

Az európai kultúráról és hagyományokról szóló online kvíz 
nyolc szerencsés nyertese pedig egy-egy európai csemegéket 
tartalmazó kosarat kapott. 

A fotópályázat célja, hogy fel-
hívja a figyelmet az európai 
régiókban az Európai Uniónak 
köszönhetően megvalósított lét-
fontosságú beruházásokra. 
A pályázaton a polgárok egy 
uniós társf inanszírozásban 
részesített projektet bemutató 
fo tóva l  vehe t tek  r ész t .  A 
30 nyertes fotót  összesen 

530 beérkezett pályamű közül, esztétikai és kreativitási 
szempontok, valamint a pályázati témával kapcsolatos 
relevancia alapján választotta ki a zsűri. 

Az uniós finanszírozású projektek 
története

Kórház Kaliszban (Lengyelország): a fűtésrendszer korszerűsítésének hatásai – Andrzej Kurzynski
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A nyertesek: 

kk Florian Juritsch

kk Fabrice Serodes

kk Lyubomila Dimitrova

kk Sophie Pedroso

kk Emmanuel Lemaignen

kk Marjorie Baque

kk Adrien Staquet és Sophie Balzing

kk Michael Lamla

kk Michail Amoiridis

kk Carmela Gioia

kk Filippo Cioffi

kk Giovanni Sogari

kk Giuseppe Pignotti és Margherita Maggi

kk Aigars Ievins 

kk Alex Kaousche

kk Bram Gesink 

kk Adrian Krać

kk Andrzej Kurzynski

kk  Karolina Nawrot és Michał Szkudlarek 

kk  Eduardo Ventura és Hugo Alexandre dos Santos Couto

kk Maria Gabriela Riglea és Vasile Stoica 

kk Marek Vcelka

kk Susanna Včelková és Patrik Vaclavik

kk Zane Sime 

A nyertes fotók egy Európát beutazó vándorkiállítást alkotnak. 
A megnyitó 2018 októberében, a régiók és városok európai 
hetén kerül megrendezésre Brüsszelben. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.euinmyregion.eu 

Csillagjárás a szárított szennyvíziszapot tároló silók mögött a Barreiro/
Moita szennyvíztisztító üzemnél, Portugália – Eduardo Ventura

Port de Vilanova i la Geltrù, Spanyolország: homárcsapdáit és hajóját 
takarító halász – Sophie Pedroso

Kohó Belvalban, Luxemburg – Alex Kaousche 

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/communication/euinmyregion

