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Πολιτική συνοχής της ΕΕ: H Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των
βραβείων REGIOSTARS για το 2020

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2020

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS για το 2020, τα
οποία επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα της πολιτικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για
πρώτη φορά, η φετινή τελετή REGIOSTARS, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 18ης
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών, ήταν πλήρως ψηφιακή: Έξι Ευρωπαίοι
επίτροποι φιλοξένησαν την εκδήλωση εξ αποστάσεως: την επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ.
Ελίζα Φερέιρα· την αντιπρόεδρο για θέματα αξιών και διαφάνειας, κ. Βιέρα Γιούροβα· την επίτροπο
αρμόδια για θέματα καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας, κ. Μαρία
Γκαμπριέλ· τον επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ· τον επίτροπο
Οικονομίας, κ. Πάολο Τζεντιλόνι· τον επίτροπο Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους
Σινκέβιτσους· Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, στον φετινό διαγωνισμό σημειώθηκε ο μεγαλύτερος
αριθμός αιτήσεων (206) στην ιστορία των βραβείων και ένας υψηλός αριθμός ψήφων για την
κατηγορία της επιλογής του κοινού (33 000).

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Θέλω να συγχαρώ
θερμά τα καλύτερα έργα της πολιτικής συνοχής στην ΕΕ για το 2020. Οι δικαιούχοι των έργων είναι
τα «αστέρια» της πολιτικής συνοχής, διότι είναι αυτοί που κάνουν την αποστολή μας πραγματικότητα,
δηλαδή να καταστεί η ΕΕ πιο δίκαιη και συνεκτική, εξασφαλίζοντας σύγκλιση μεταξύ των συνθηκών
διαβίωσης και αυξάνοντας την ευημερία όλων των πολιτών. Τα βραβεία REGIOSTARS καταδεικνύουν
ότι μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα όταν η ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι
δήμοι συνεργάζονται για τη βέλτιστη χρήση και υλοποίηση των κονδυλίων και έργων της ΕΕ.»

Για την κατηγορία «Βιομηχανική μετάβαση για μία έξυπνη Ευρώπη» (1η κατηγορία) το βραβείο
απονεμήθηκε στο έργο του ESA BIC της Πορτογαλίας — Promoting the space economy and the
European Space Agency incubation program, το οποίο προωθεί τις διαστημικές τεχνολογίες για
καινοτόμες λύσεις σε μη διαστημικές αγορές, πρωτοπόρο στην Ευρώπη, και απέδωσε πάνω από
11,5 εκατ. ευρώ επενδύσεων και 100 θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε 30 καινοτόμες
νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Για την κατηγορία «Κυκλική οικονομία για μία πράσινη Ευρώπη» (2η κατηγορία) ο νικητής ήταν
το έργο TAKE THE COOL FOOD CHALLENGE - Take a bite out of climate change by making
small changes to your diet, για τη συμβολή του στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα μέσω της ενθάρρυνσης των πολιτών να ακολουθούν υγιεινή διατροφή.

Το βραβείο για την κατηγορία «Δεξιότητες και εκπαίδευση για μία ψηφιακή Ευρώπη» (3η
κατηγορία) απονεμήθηκε στο έργο E-SCHOOLS, PILOT PROJECT - Establishing a System for
Developing Digitally Mature Schools, το οποίο έχει βοηθήσει το 10 % των κροατικών σχολείων
και περίπου 50 000 εκπαιδευτικούς και 500 000 μαθητές να στραφούν σε ένα νέο επίπεδο
εκπαίδευσης.

Το βραβείο για την κατηγορία «Συμμετοχή πολιτών για συνεκτικές ευρωπαϊκές πόλεις» (4η
κατηγορία) απονεμήθηκε στο έργο SHICC - Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive
Cities, για τη στήριξη που παρείχε σε δημοκρατικές οργανώσεις που σχεδιάζουν και
διαχειρίζονται σπίτια που είναι οικονομικά προσιτά σε άτομα με χαμηλό και μέσο εισόδημα.

Το βραβείο για το 2020 στην ειδική κατηγορία «Ενδυνάμωση της νεολαίας για διασυνοριακή
συνεργασία — 30 χρόνια Interreg» απονεμήθηκε στο έργο ENERGY@SCHOOL: Energy
optimization and behavior change into schools of Central Europe για την ανάπτυξη ενός
προγράμματος κατάρτισης των μαθητών ώστε να καταστούν υπεύθυνοι για την παρακολούθηση
της κατανάλωσης ενέργειας στο σχολείο τους.

Τέλος, το κοινό επέλεξε το έργο Time is now for change για τον αντίκτυπό του στην ενδυνάμωση
της νεολαίας για διασυνοριακή συνεργασία.

Ιστορικό

Τα βραβεία REGIOSTARS απονέμονται από την Ευρώπη σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τα
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οποία επιδεικνύουν αριστεία και νέες προσεγγίσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ξεκίνησε τα βραβεία REGIOSTARS το 2008. Με στόχο να εμπνεύσουν άλλες περιφέρειες και
διαχειριστές έργων σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα συμμετέχοντα έργα βρίσκονται στο επίκεντρο των
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία σε πέντε
κατηγορίες και σε ένα έργο της επιλογής του κοινού. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Βραβεία REGIOSTARS

Φιναλίστ REGIOSTARS 2020

Βίντεο των νικητών στο YouTube
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Veronica FAVALLI (+32 2 298 72 69)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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