#EURegionsWeek:
hármat egy csapásra
Az „Európa. Újraindítása. Együtt” jelmondat alatt ez
a három hét sikeresen lefedi majd a 2020-as Régiók és
Városok Európai Hetének három fő témáját:
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o któber 5–9.: a polgárok felelősségvállalásának
ösztönzése
október 12–15.: Kohézió és együttműködés
október 19–22.: Zöld Európa, együttműködés a Zöld
Héttel.

A Régiók és Városok Európai Hete a kohéziós politikának szentelt legnagyobb éves találkozó Brüsszelben. A rendezvény
2019-ben elérte a több mint 9300 fős részvételi rekordot:
a résztvevők között voltak helyi és regionális képviselők, uniós
pénzeszközökért felelős irányító hatóságok, projektgazdák,
szakértők, tudományos szakemberek stb., valamint a média
több mint 300 képviselője.
Az idei évben megrendezendő eseményre leadott pályázatok
száma a tavalyi kétszerese volt: 206 projektet nyújtottak be
a 2020-as REGIOSTARS versenyre, amely szintén rekordnak
számít a kiválóságot és a regionális fejlesztésben új megközelítéseket díjazó, évente megrendezett verseny berkein belül.
Ez a rendkívüli eredmény megerősíti a részvételre vonatkozó
emelkedő tendenciát, amely évente megfigyelhető.

A 2020-as Régiók és Városok Európai Hete két fő
kihívással szembesült: az egyik egy nagy esemény
megrendezése a járvány utáni időkben, a másik
a partnerektől érkező rekordmennyiségű pályázat.
A megoldás? Három hét egy helyett!

A verseny a következő öt kategóriára épül: ipari átalakulás;
körforgásos gazdaság; kompetenciák és oktatás egy digitális
Európáért; a polgárok szerepvállalása; az ifjúság támogatása
határon átnyúló együttműködésekben – 30 éves az Interreg.
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Régiók és Városok 18. Európai Hetét a DG REGIO
a Régiók Bizottsága társszervezésével rendezi meg. Az
eseményre „élőben” 2020. október 12-e és 15-e között
került volna sor a belgiumi Brüsszelben. Azonban csaknem
lehetetlennek bizonyult, hogy az előzetesen kihirdetett egy
hét leforgása alatt 500 előadásnak biztosítsanak teret
a közösségi távolságtartási szabályok betartásával.

Ebben az évben a pályázók rövid prezentációi megtekinthetők
a résztvevők által használt platformon: https://regiostarsawards.eu/
A független zsűri kategóriánként öt döntőst választott ki, az
eredményt július 9-én jelentették be. Az e dátum után leadott
szavazatokat tovább számolják a döntősökre vonatkozóan, és
a legtöbb szavazatot kapó a REGIOSTARS 2020 közönségdíjában
részesül. Sok szerencsét kívánunk minden résztvevőnek!


Következésképpen az eseményt három hét alatt vezénylik le.
A legtöbb előadást online közvetítik, a legfontosabb politikai
események (mint amilyen a Civil párbeszéd vagy a REGIOSTARS díjátadó ünnepség) „hibrid” – fizikai és online – formában
lesznek megtartva, míg a kiállítást és a kapcsolódó prezentációkat a helyszínen rendezik meg.
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