Minden fotó mögött van egy történet
Az #EUinmyregion egy olyan, közösen létrehozott kommunikációs kampány, amelynek célja, hogy láthatóbbá tegye az EU által finanszírozott projekteket szerte Európában. A kommunikációs eszközök és
támogatás igénybevételével az irányító hatóságokat és a projektek kedvezményezettjeit arra ösztönzik,
hogy mutassák meg a polgároknak, milyen sikereket érnek el az EU-val együtt a régióban.
2020-ban arra biztatjuk a partnereket (például az
irányító hatóságokat és a projektek kedvezményezettjeit), hogy küldjék be fotóikat a képeslapversenyre. A nyeremény akár 300 db képeslap is
lehet, és az Európai Bizottság kommunikációs
anyagaiban való megjelenést is magában foglalja.
Íme, egy válogatás a nyertes fotókból.
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Az Acuinano projekt partnerei Spanyolországban és
Portugáliában módszereket fejlesztenek ki a fémes
nanorészecskék észlelésére és azok vízi ökoszisztémákra és
akvakultúra-termékekre való hatására.
 inking Alps: innovatív eszközöket és stratégiákat fejlesztenek
L
a mobilitási információs szolgáltatások összekapcsolása
érdekében egy széntelenített alpesi területen Ausztriában.
	Konyhaművészeti örökséggel kapcsolatos tapasztalatokat oszt
meg egymással nyolc földközi-tengeri ország a Croatia
Medfest projekt keretén belül, amely a fenntartható
idegenforgalmi fejlesztésekre összpontosít.
 z EUCycle projekt célja a kerékpározás fellendítése különböző
A
régiókban Magyarországon, Belgiumban, Németországban,
Lengyelországban és Olaszországban jobb szakpolitikák és
megoldások végrehajtása révén, hatást gyakorolva a közlekedés
széntelenítésére.
A spanyol Our Way projekt hat régióban dolgozik a kulturális és
természeti örökségek előmozdításán, megőrzésén, védelmén és
fejlesztésén a Greenways hálózat segítségével.
Uniós pénzeszközök felhasználásával a Goreana Tea Factory
	
and Plantation projekt keretén belül a camellia sinensis (tea)
új fajtáinak fejlesztésén dolgoznak a portugáliai
Azori-szigeteken.
	A SOUTH BALTIC MANORS elnevezésű projekt a határokon
átnyúló történelmi emlékhelyeket támogatja Litvániában,
Lengyelországban, Dániában és Németországban a regionális
örökség és a turizmus védelme és fejlesztése érdekében.
A TecnOlivo projekt precíziós gazdálkodás révén igyekszik
	
segíteni spanyol és portugál olajbogyó-termelőknek
a terményeik ellenőrzésével és a döntéshozatalban való
segítségnyújtással.
Az IndieCade projekt 2016 óta támogatja a világ első
	
független, nemzetközi játékfesztiválját. A 2019 októberében,
Párizsban megrendezett eseményt az ERFA a Paris Games Week
rendezvénnyel együtt társfinanszírozta. Az IndieCade Festival
2020-at online rendezik meg október 16. és 24. között.
A NAPOCTEP projekt célja a Napóleon személye körül kialakult
kulturális örökség megőrzése, amely fenntartható turisztikai
termék fejlesztésével gazdasági tevékenységet generál
Spanyolországban és Portugáliában.
A River Promenade III egy Észtországban és Oroszországban
található területből vonzó határrégiót varázsol turisztikai és
üzletfejlesztési célból.
A Medtech4Europe partnerei Magyarországon,
Franciaországban és Hollandiában javítják a szakpolitikákat
a kutatás, fejlesztés és innováció terén, ezzel elősegítve
a gyógyászati technológia és az uniós egészségügyi ellátás
fokozott támogatását.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

További információk a részvétellel kapcsolatban:
www.euinmyregion.eu
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