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A regionális hatások 
kommunikálása 

Az Alapítvány befolyást is tud gyako-
rolni a kohéziós politika megvalósítá-
sára  a  p ro jek t je in  ke resz tü l .  A 
nemrégiben befejeződött „Kohézió az 
EUSBSR révén” kommunikációs kam-
pányban az Alapítvány kiemelte a 
kohéziós politika balti-tengeri makro-
régióra tett pozitív hatásait. A közös-
ségi médiában futó kampány az EU 
által finanszírozott projektekre össz-
pontosított, és bemutatta azokat az 
embereket, akik a projekteken dolgoz-
tak, és konkrét hasznuk származott a 
projektek eredményéből. Azáltal, hogy 
a szereplők széles körét bevonták a 
kampányba, bemutatták az uniós 
szakpolitika hatásait, és ösztönözték 
a vitát. A kampány a kohéziós politika 
előnyeit mutatta be, valamint min-
denki számára elérhető kommuniká-
ciós anyagokat gyártott. Így még a 
kampány lejárta után is folytatta a 
tájékoztatást a kohéziós politikáról.    

A Centrum Balticum részesült abban a 
szerencsében, hogy részt vehetett az 
ECOPRODIGI elnevezésű, a tiszta hajózást 
célul kitűző projektben, amelynek kereté-
ben a digitalizáció segítségével mozdítják 
elő az öko-hatékony tengeri közlekedést 
a Balti-tengeren. Így a projekt hozzájárul 
az EU éghajlatvédelmi céljaihoz és a zöld 
megállapodás programhoz is. Az ECOP-
RODIGI által végzett kísérleti megoldások 
azt mutatták, hogy a digitalizáció hasz-
nálható az üzemanyag-fogyasztás és az 

Az elmúlt években a világpolitikai 
helyzet jelentős kihívások elé 
állította a kohéziós politikát, és a 
balti-tengeri régió ugyancsak 
kivette a részét a válságból. 

Az EU-nak a balti-tengeri régió 
fejlesztésére irányuló stratégiája 
(EUSBSR) a kohéziós politika 

multifunkciós eszköze. A térségben lévő 
instabilitás ellenére képes volt támo-
gatni a fejlődést, megoldani a környezeti 
problémákat, valamint a bizalom és 
együttműködés kultúráját előmozdítani 
az emberek között.

A balt i-tengeri  régióban történő 
együttműködést ösztönző Centrum 
Balticum Alapítvány 2013 óta dolgozik 
együtt a stratégiával. Az Alapítvány 
f e l a d a t a i  k ö z é  t a r t o z n a k  a 
kommunikációs feladatok, valamint a 
n e m  u n i ó s  o r s z á g o k k a l  v a l ó 
együttműködés létrehozása. Kezeli az 
EUSBSR kommunikációs pontját , 
közleményeket dolgoz ki a stratégia 
számára, és segíti a céljai elérésében. 
Ezenkívül az Alapítvány felelős a 
szomszédokkal a stratégia érdekében 
történő együttműködésért, lehetővé 
téve, hogy új partnereket vonjanak be a 
balti-tengeri régió fejlesztésébe. 

A Centrum Balticum büszke arra, hogy 
a hálózat része, hozzájárulva az uniós 
kohéziós politika célkitűzéseihez azzal, 
hogy összefogja az embereket, és segíti 
őket abban, hogy megértsék egymást. 

anyagfogyasztás, illetve a kibocsátás 
csökkentésére, és segít az erőforrások 
lehető leghatékonyabb felhasználásában. 
Az eredmények bemutatására egy 
májusban tartandó szemináriumon 
Brüsszelben kerül sor. 

Az uniós balti-tengeri stratégia a kohé-
ziós politika végrehajtása a regionális 
sajátosságokat figyelembe véve, míg az 
agilis működtetőként fellépő Centrum 
Balticum a jövőben az együttműködést 
és a balti-tengeri régió úttörő tevékeny-
ségeit is támogatni kívánja. Reméljük, 
hogy minél többen eljönnek Turkuba 
június közepén, amikor a város tele lesz 
balti-tengeri témájú eseményekkel!   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.centrumbalticum.org/en
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Együttműködés a Balti-tengeren a kohéziós 
politika megerősítése érdekében

SZEMÉLYES TAPASZTALATOK
A Panorama magazin „Személyes tapasztalatok” 

című rovatában helyi, regionális, országos és 
európai érdekelt felek vázolják a 2014 és 2020 
közötti időszakra vonatkozó eredményeiket, 
valamint elmondják véleményüket a 2020 

utáni kohéziós politikával kapcsolatos jelenlegi 

és kulcsfontosságú vitákról. A Panorama örömmel fogadja 
az olvasók saját nyelvén készült írásait, amelyek közül 
néhányat következő számainkban megjelentetünk. Lépjen 
velünk kapcsolatba a regio-panorama@ec.europa.eu 
címen az iránymutatásokkal és határidőkkel kapcsolatos 
további információkért.
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Ön írását is!
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