Den europæiske uge for regioner og byer – OPEN DAYS
Hvad er det?
OPEN DAYS er et årligt tilbagevendende arrangement, der varer fire dage og finder sted i Bruxelles.
Her kan tjenestemænd fra regionernes og byernes administrationer samt eksperter og akademikere
udveksle god praksis og knowhow vedrørende regional udvikling og byplanlægning. Det er desuden
en anerkendt platform for politisk kommunikation i forbindelse med udviklingen af EU's
samhørighedspolitik, der gør beslutningstagerne opmærksomme på, at regioner og byer spiller en rolle
i den politiske beslutningsproces i EU. OPEN DAYS er det største europæiske offentlige arrangement
af sin art.
Hvad foregår der helt konkret?
I begyndelsen af oktober vil ca. 6.000 deltagere og 600 talere fra lande i og uden for Europa samles i
Bruxelles til et program med ca. 100 workshopper, debatter, udstillinger og netværksarrangementer
vedrørende regional og lokal udvikling. Arrangørerne tilpasser hvert år programmet til EU's
dagsordens specifikke sammenhæng. Det er gratis at deltage i OPEN DAYS.
Hvorfor en "uge" til regioner og byer?
Regionerne og byerne inddrages i udarbejdelsen af de fleste EU-politikker. I EU står offentlige
myndigheder på subnationalt niveau for en tredjedel af de offentlige udgifter (2.100 mia. EUR årligt)
og to tredjedele af de offentlige investeringer (ca. 200 mia. EUR), og sidstnævnte beløb skal ofte
anvendes i overensstemmelse med EU's retlige bestemmelser.
Hvor stammer navnet "OPEN DAYS" fra?
Allerede i 2003 opfordrede Regionsudvalget – EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter
– de lokale og regionale repræsentationer ved EU med base i Bruxelles til samtidigt at tage imod
besøgende som en del af et fælles "Open Days"-koncept. I løbet af årene har initiativet udviklet sig til
et centralt årligt arrangement, som involverer Kommissionen og andre interessenter.
Hvem står bag arrangementet?
OPEN DAYS arrangeres i fællesskab af EU's Regionsudvalg og Kommissionens Generaldirektorat
for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO). I januar måned lancerer de sædvanligvis en
indkaldelse af partnere til OPEN DAYS i det pågældende år. Efter indkaldelsen vælges der – som
regel i løbet af foråret – flere end 200 partnere fra hele Europa: regioner og byer, hovedsageligt
inddelt i tematiske konsortier ("regionale partnerskaber"), virksomheder, finansielle institutioner,
internationale sammenslutninger og akademiske organisationer. Partnerne arrangerer seminarer af
fælles interesse, ofte i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og
investeringsfonde og andre EU-programmer.
Hvordan er programmet struktureret?
Programmet er bygget op omkring et hovedslogan og en række underemner. Desuden kan
workshopperne og debatterne inddeles i tre kategorier: 1. dem, der arrangeres af de regionale
partnerskaber (1/3 af alle workshopper); 2. dem, der arrangeres af Kommissionen, dvs. af forskellige
generaldirektorater (endnu 1/3); og 3 dem, der arrangeres i Regionsudvalget (1/3). Deltagerne og
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talerne må bevæge sig rundt mellem 30 forskellige mødesteder i EU-kvarteret i Bruxelles,
medlemsstaternes og regionernes repræsentationer samt Kommissionens og Regionsudvalgets lokaler.

Hvad er "Mødestedet"?
Mødestedet henviser både til alle de workshopper, der afholdes i Regionsudvalget, og til et
netværksområde med egen café og eget pressecenter. Hensigten med dette koncept var at give
deltagerne et bestemt sted at samles, da mange af mødestederne ligger spredt rundt omkring i og uden
for EU-kvarteret.
Hvad er OPEN DAYS-universitetet?
Der er tale om en række workshopper, som afholdes af GD REGIO, Regionsudvalget og "Regional
Studies Association". OPEN DAYS-universitetet øger bevidstheden og letter udvekslinger mellem
akademikere samt regionale og lokale repræsentanter om forskningsresultater inden for regional
udvikling og byplanlægning samt EU's samhørighedspolitik. Siden 2013 har der også været afholdt en
masterclass for ph.d.-studerende som en del af konceptet.
Hvem deltager i OPEN DAYS?
Deltagerne er særligt interesserede i regional- og bypolitik og er derfor oftest embedsmænd på lokalt,
regionalt og nationalt niveau samt på EU-niveau. Den typiske deltager kommer fra en regional eller
lokal administration (52 %), deltager for første gang i arrangementet (45 %) og rejser specielt til
Bruxelles for at deltage (82 %).*
(*NB: tal fra onlineundersøgelsen fra 2013)
Oplysninger om deltagernes tilhørsforhold (tal fra OPEN DAYS-onlineundersøgelsen)

Konsulenter 7,7 %

EU-institutioner 4,6 %
Andre 5,6 %

Virksomheder 5,7 %

Akademikere 12,3 %
Civilsamfundsorganisationer 4,6 %
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Nationale
administrationer 7,7 %
Regionale eller lokale
administrationer 51,8 %

Hvordan når OPEN DAYS ud til det lokale niveau?
Fra september til november afholder hver af de 200 regioner og byer et lokalt arrangement under
sloganet "Europa i min region/by". Sammen med andre partnere afholdes der hvert år mere end
350 lokale arrangementer i mere end 30 lande. Antallet af deltagere anslås til 200.000 og antallet af
politikere og eksperter, der medvirker som talere, til ca. 2.000.

Hvilken virkning har OPEN DAYS?

Virkningen af OPEN DAYS er blevet vurderet systematisk helt fra begyndelsen. Deltagerne har især
fremhævet, at den nyttige information fra EU's institutioner og netværkssamarbejdet med kolleger fra
andre lande er relevant for deres professionelle forvaltning af EU-midler. Arrangementets store
omtale i medierne vidner også om dets betydning. Gennem flere år er op mod 300 journalister fra
trykte medier, radio, tv og onlinemedier fra hele Europa rejst til Bruxelles for at dække arrangementet.
_____________
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