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KOMMUNIKÁCIÓ:  

Az EU valódi változást  
hoz a gyakorlatban
2018 novembere és 2019 decembere között az „EU 
delivers in the regions” (Az EU teljesít a régiók-
ban) elnevezésű kommunikációs kampányban 34 
helyi, az EU társfinanszírozásával megvalósult 
kezdeményezést mutattak be 34 regionális kam-
pány keretében 5 tagállamban (Ausztria, Francia-
ország, Görögország, Olaszország és Svédország). 

A kampány az ismerős, népszerű helyekre összpontosított, 
amelyek változást hoztak a polgárok életébe, és ame-
lyek fejlesztését és/vagy korszerűsítését az uniós regi-

onális alapok támogatásával valósították meg.

Mindegyik régióban egy hónapig tartó kampány folyt, amely-
nek célja az volt, hogy megmutassa, hogyan segíti elő az EU 
a valódi változást helyi szinten. A kezdeményezések közé tar-
toztak többek között a következők: iskola Guadeloupe-ban (FR); 
színház Peloponnészoszban (EL); síközpont Mellersta Norrland-
ban (SE); állatok és a biodiverzitás védelme Övre Norrlandban 
(SE) és Abruzzóban (IT); kastély Tirolban (AT); vasútvonal Szi-
cíliában (IT); múzeum Normandiában (FR); vidámpark Burgen-
landban (AT); és sétálóutcák Epiruszban (EL). 

Mindegyik regionális kampány vegyes kommunikációt 
alkalmazott:

k  Hirdetések a városi közterületeken, valamint digitális hirdeté-
sek a helyi weboldalakon és a közösségi médiában: Firenzében 
(IT) például a fő vasútállomáson helyeztek el egy plakátot.

k  Interaktív fotóautomata elhelyezése, lehetővé téve a 
helyiek számára, hogy a helyszínen készítsenek fényképet: 
ilyen automatát helyeztek ki például Burgenlandban.

k  Partnerségek a helyi médiával és/vagy helyi véleményve-
zérekkel: a franciaországi Grand Est régióban egy helyi 
véleményvezérrel léptünk partnerségre, akivel helyszíni 
videót, blogbejegyzést és közösségi médián közzétett 
bejegyzéseket készítettünk a projektről.

k  Vizuál is  anyagok a közösségi  média számára 
(kommunikációs eszköztár létrehozásával).

k  Helyi események megszervezése a regionális képviselők, 
az Európai Bizottság és a projektgazda részvételével.

Jó hírünk van!

2020-ban a kampányt 16 új régióban, 5 tagállamban (Fran-
ciaország, Görögország, Olaszország, Írország és Hollandia) 
folytatják. 

Az ebben a szakaszban lévő projektek elsősorban környe-
zetvédelmi problémákkal foglalkoznak. Számos regionális 
kampány emeli ki a természetvédelmi területeket, amelyek 
fontos szerepet játszanak az állatok és a biodiverzitás védel-
mében, ezenkívül bemutatják egy part menti övezet hely-
reállítását, egy zöld egyetemi kampuszt, valamint a 
környezetbarát mobilitás (soft mobility) előmozdítását 
kerékpárutak helyreállításával, illetve környezetbarát autó-
buszok és sétálóutcák használatával. A 2020. év további 
témái közé tartoznak például a kulturális örökség, a kultúra, 
a közlekedés stb.

EUROPE
IN MY REGION

Vidámpark St. Margarethenben, Ausztria Cité de la Mer Cherbourgban, Franciaország Joánina történelmi központja, Görögország
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A kampány célja – túl azon, hogy megegyezik az európai zöld 
megállapodásra vonatkozó bizottsági javaslatokkal – ugyanaz 
marad: az uniós fellépésekkel és elért eredményekkel kapcso-
latos tudatosság növelése regionális szinten. 

A polgárok szerepvállalására gyakorolt 
hatás 

Az országokban a kampányok előtt és után végzett felmérések 
kimutatták, hogy: 

k  A lokalizálás érzelmi kötelékeket hoz létre: a kampány a 
helyi és regionális helyszínekről szólt, és ez kulcsfontosságú 
szerepet játszott a polgárok bevonásában – Svédországban 
ez az arány 71 %-os volt, Olaszországban pedig 93 %-os.

k  A helyi ügyekkel való foglalkozás lehetővé teszi az EU szá-
mára, hogy transzverzális módon kommunikáljon: a helyi 
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hivatkozások és stratégiák szinte ugyanolyan szintű bevo-
nódást mutatnak az EU-t támogatók és az euroszkeptiku-
sok között. Az egyik francia régióban például az 
euroszkeptikusok 65 %-a értékelte pozitívan a kampány 
azon képességét, hogy tájékoztatott az EU részvételéről. 

k  Ezen túlmenően pedig bebizonyosodott, hogy a polgárok 
nagyobb érdeklődést mutatnak az EU által jelenleg a régi-
ójukban finanszírozott projektek és helyek iránt. Átlagban a 
megkérdezett regionális lakosság 75 %-a nyilatkozott úgy, 
hogy örülne egy olyan jövőbeli kampánynak, amely a régió 
legújabb nevezetességeit és helyszíneit mutatná be.   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://europa.eu/!Qt64gt
@EUinmyRegion 

Östersund síközpont, Svédország Torre del Cerrano tengerparti területe, Olaszország 

A KAMPÁNY KULCSFONTOSSÁGÚ ADATAI

https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns/intro/

