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A REGIOSTARS versenyt 2008 óta rendezi meg a DG REGIO. A REGIOSTARS a regionális 

fejlesztés hatását és inkluzivitását szemléltető uniós finanszírozású projektek kiválóságát ismeri 

el Európában. 2023-tól kezdődően újdonságokat vezetünk be a versenyben. Az első változás az, 

hogy a projektek az alábbiakban részletezett hat kategóriában versenyezhetnek, amelyek az évek 

során nem módosulnak majd. A közös kihívásokra adott megoldásokkal és a legjobb lehetőségek 

kihasználásával a REGIOSTARS arra ösztönzi a régiókat, hogy egyre nagyobb hatású uniós 

regionális politikát folytassanak. Szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének Európa viszonylag 

kevésbé fejlett régióiból és valamennyi programterületről. Az online jelentkezési felület 2023. 

február 27-től 2023. május 31-ig érhető el. 

 

A REGIOSTARS díjak hat tematikus kategóriában kerülnek kiosztásra: 

 

• 1. kategória: VERSENYKÉPES ÉS INTELLIGENS EURÓPA  

• 2. kategória: ZÖLD EURÓPA  

• 3. kategória: ÖSSZEKAPCSOLT EURÓPA 

• 4. kategória: SZOCIÁLIS ÉS BEFOGADÓ EURÓPA  

• 5. kategória: A POLGÁROKHOZ KÖZELEBB ÁLLÓ EURÓPA 

• 6. kategória: AZ ÉV TÉMÁJA (Készségek európai éve, 2023) 

 

Sor került a kiválasztás folyamatának felülvizsgálatára is. Az első lépésben az adott terület magas 

szintű tudományos szakembereiből álló testület értékeli a benyújtott pályázatokat, majd 

kiválasztja azokat, amelyek bejutnak a döntőbe. A második lépésben a döntősök meghívást 

kapnak a kiválasztási folyamat utolsó fordulójára, amelyre a régiók és városok európai hetén, 

Brüsszelben kerül sor. 

 

Az előző évekhez hasonlóan most is lesz lehetőség arra, hogy a közönség szavazzon arról, hogy 

a döntőbe jutók közül ki nyeri el a közönségdíjat. A győzteseket a 2023. november 16-án 

Ostravában (Csehország) megrendezésre kerülő REGIOSTARS ünnepségen hirdetik ki. 

 

A hat kategória győztesei a DG REGIO együttműködésével irányított helyi kommunikációs 

kampányt nyernek, amellyel a díjat elnyerő tevékenységeket népszerűsíthetik a régióban.  

 

A jelen útmutatóban minden szükséges információt megtalál ahhoz, hogy projektje nyertes 

lehessen. Az útmutató részletes leírást ad a díjazási kategóriákról, valamint a részvételi és 

odaítélési kritériumokról, továbbá gyakorlati információkat tartalmaz a pályázati eljárásról.  

 

Örömmel várjuk projektpályázatát. Sok sikert kívánunk! 

A REGIOSTARS-csapat 
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Az 1. kategória középpontjában azok a projektek állnak, amelyek az 1. szakpolitikai célkitűzést 

támogatják, vagyis a versenyképes és intelligens Európa megvalósítását az innovatív és 

intelligens gazdasági átalakulás és a regionális IKT hálózati összekapcsoltság révén. 

Az európai projekt központi eleme az egységes piac, amely lehetővé teszi az emberek, a 

szolgáltatások, az áruk és a tőke szabad mozgását, lehetőségeket kínálva az európai 

vállalkozások, nagyobb választékot és alacsonyabb árakat a fogyasztók számára. Lehetővé teszi 

továbbá, hogy a polgárok oda utazzanak, ahová akarnak, illetve ott éljenek, dolgozzanak vagy 

tanuljanak, ahol akarnak. Általában elmondható, hogy segíti az európai városokat és régiókat 

abban, hogy elmélyítsék európai uniós integrációjukat. Fontos célkitűzés a zökkenőmentesen 

működő egységes piac megteremtése, ahol minden vállalat – mérettől és ágazattól függetlenül – 

egyenlő feltételek mellett versenyezhet, és a digitális technológiákat, termékeket és 

szolgáltatásokat olyan mértékben fejlesztheti, forgalmazhatja és használhatja, amely javítja 

termelékenységét és globális versenyképességét, illetve ahol a fogyasztók biztosak lehetnek 

afelől, hogy jogaik védelmet élveznek. Az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy az egységes 

piac révén megerősítse pozícióját a világpiacon, globális digitális szereplővé váljon, továbbá 

tisztességes és versenyképes digitális gazdaságot alakítson ki „A digitális korra felkészült 

Európa” című európai digitális stratégiában foglaltak szerint. Az EU digitális stratégiájának célja, 

hogy ez az átalakulás az emberek és a vállalkozások javát szolgálja, továbbá hozzájáruljon 

ahhoz, hogy 2050-re megvalósuljon a klímasemleges Európa. 

Olyan jó projekteket keresünk, amelyek előmozdítják az innovatív és intelligens gazdasági 

átalakulást és a regionális IKT-kapcsolatokat. Ide tartoznak azok a projektek, amelyek segítik a 

digitalizálási folyamatokat, és innovatívan közelítik meg az érdekeltek bevonásával megvalósuló 

RIS-stratégiák végrehajtását. Örömmel fogadjuk azokat a projekteket, amelyek az európai kkv-

kat készítik fel a globalizált gazdaságban zajló versenyre, és például olyan tevékenységeket 

foglalnak magukba, amelyek új technológiákat és termékeket fejlesztenek ki, javítják az 

innovációs rendszereket, a tervezés és a kreatív ágazatok révén növelik a versenyképességet, 

ösztönzik a társadalmi vállalkozói szellemet, fokozzák a társadalmi és a szolgáltatási innovációt, 

továbbá támogatják az új üzleti modelleket és a gyakorlatalapú innovációkat. Az ilyen projektekre 

jellemző lehet, hogy hozzájárulnak a fenntartható regionális innovációs rendszerekhez, és segítik 

a digitális iparágak munkaerőpiacát.  

Hasznos hivatkozások 

• Európai digitális stratégia: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age_hu  

• Uniós iparstratégia: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-

2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_hu  

• Intelligens szakosodási platform: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

• Európai egységes piaci stratégia: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/single-market-strategy_hu   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_hu
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
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A 2. kategória középpontjában azok a projektek állnak, amelyek a 2. szakpolitikai célkitűzést 

támogatják, vagyis a zöld és reziliens Európa megvalósítását a tiszta és méltányos energetikai 

átállás, a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás mérséklése és 

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a 

fenntartható városi mobilitás előmozdításával. 

Az Európai Unió kitűzte célul, hogy 2050-re az első klímasemleges kontinens legyen. Az 

ambiciózus európai zöld megállapodással az Európai Unió célja az, hogy növelje a polgárok és 

a jövő nemzedékek jólétlét és egészségét azzal, hogy biztosítja a következőket: (1) friss levegő, 

tiszta víz, egészséges talaj és biológiai sokféleség, (2) felújított, energiahatékony épületek, (3) 

egészséges és megfizethető élelmiszerek, (4) a tömegközlekedés bővítése, (5) tisztább energia 

és élvonalbeli innováció a tiszta technológiák terén, (6) hosszabb élettartamú, javítható, 

újrahasznosítható és újrafelhasználható termékek, (7) időtálló munkahelyek és szakképzés az 

átmenethez, valamint (8) globálisan versenyképes és rugalmas ipar. A zöld megállapodás tehát 

fontos keretrendszer. A REPowerEU tervvel az EU célja az energiatakarékosságnak, a tiszta 

energia előállításának és az energiaellátás diverzifikálásának a támogatása. A 

klímasemlegesség elérése érdekében a Bizottság javaslatot tett az európai klímarendeletre, 

amely szintén új, ambiciózusabb célt tűz ki az üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának 

csökkentése kapcsán: 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 55%-os csökkentést kíván 

elérni. Az európai zöld megállapodás középpontjában az európai tengereknek, óceánoknak és 

környezetnek – mint az európai természeti és gazdasági vagyon forrásainak – megőrzése és 

védelme áll. Az uniós zöld megállapodás például további 3 milliárd fa ültetését is előirányozza 

2030-ig. Összességében az EU biológiai sokféleségének és ökoszisztémáinak védelmét, a 

levegő-, víz- és talajszennyezés csökkentését, a körforgásos gazdaság felé való elmozdulást, a 

hulladékgazdálkodás javítását, valamint a kék gazdaság és a halászati ágazat 

fenntarthatóságának biztosítását foglalja magában. Európának célja az is, hogy a 

mezőgazdasági és élelmiszeripari rendszerben olyan változást valósítson meg, amelynek 

eredményeként az EU világelső lesz a biztonság, az ellátásbiztonság, a táplálkozás és a minőség 

terén.  

Olyan jó projekteket keresünk, amelyek előmozdítják a zöldebb és ellenállóbb Európa 

kialakítását, és hozzájárulnak a zöld megállapodásban foglalt, klímasemlegességgel kapcsolatos 

uniós célok eléréséhez, továbbá a környezeti feltételek javításához. A projektek többek között 

magukban foglalhatnak olyan zöld kezdeményezésekbe történő beruházásokat, amelyek javítják 

a levegő- és vízminőséget, előmozdítják a fenntartható mezőgazdaságot és megőrzik a 

környezeti rendszereket. A projektek jellemző eleme lehet továbbá a tényleges körforgásos 

gazdaság kialakítása, az erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás vagy a megújulóenergia-

forrásokra való áttérés.  

Hasznos hivatkozások 

• Európai zöld megállapodás: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_hu  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hu
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• Termőföldtől az asztalig: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-

strategy_hu 

• Környezetvédelmi politika: https://environment.ec.europa.eu/index_hu  

  

https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/index_hu
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A 3. kategória középpontjában azok a projektek állnak, amelyek a 3. szakpolitikai célkitűzést 

támogatják, vagyis a mobilitás és a hálózati összekapcsoltság javítását. 

Az összekapcsolt, modern, biztonságos és intelligens infrastruktúra kulcsszerepet játszik majd a 
kohézió elérésében és az európai zöld megállapodás végrehajtásában. Éppen ezért az Európai 
Unió elkötelezte magát amellett, hogy a közlekedés, az energia és a digitális szolgáltatások 
területén támogatja a nagy teljesítményű, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt 
transzeurópai hálózatok fejlesztését. Az európai szintű közlekedéspolitika célja a személyek és 
áruk zökkenőmentes, hatékony, biztonságos és szabad mozgásának biztosítása az EU egész 
területén olyan integrált hálózatok révén, amelyek az összes közlekedési módot (közúti, vasúti, 
vízi és légi) magukban foglalják. Az energiapolitika célja egy olyan, az egész kontinensre kiterjedő 
energiarendszer kialakítása, ahol az energia akadálytalanul áramlik a határokon át, és amely a 
versenyen alapul (szükség esetén az energiapiacok hatékony uniós szintű szabályozása mellett). 
További célja a polgárok biztonságos energiaellátásának biztosítása. Az energiaunió célja tehát 
a reziliens energiaunió, és központi eleme az ambiciózus éghajlat-politika. Ez azt jelenti, hogy az 
uniós fogyasztók (a háztartások és a vállalkozások) biztonságos, fenntartható, versenyképes és 
megfizethető energiához férhetnek hozzá. Az EU digitális stratégiája pedig azt a célt tűzi ki, hogy 
2030-ra Európa legyen a legjobban összekapcsolt kontinens. Ennek érdekében az EU – többek 
között – az összekapcsoltsági szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált szabályokat dolgoz ki, 
bevezette az európai elektronikus hírközlési kódexet, támogatja a vezeték nélküli hálózatokat 
(például az 5G-t), és az EU-ban megszüntette a roamingdíjakat. Azonban az összekapcsoltság 
terén a digitális évtized fő célkitűzése az, hogy 2025-re minden európai háztartás számára 
elérhető legyen a nagysebességű internet, 2030-ra pedig a gigabites internetkapcsolat. Az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz olyan beruházásokat tesz lehetővé, amelyek pótolják a 
hiányzó láncszemeket Európa energiaügyi, közlekedési és digitális rendszerében. 
 
Olyan jó projekteket keresünk, amelyek segítik a jobban összekapcsolt Európa megvalósítását. 
Ide tartoznak azok a projektek is, amelyek az EU-n belüli mobilitást érintő olyan hatékony, 
biztonságos és környezetbarát megoldásokat támogatnak, melyek megteremtik a növekedést és 
munkahelyteremtést biztosító versenyképes ipar feltételeit. Ide sorolhatók olyan átfogó témák is, 
mint például az utasjogok vagy a tiszta üzemanyagok. A projektek az energia, a közlekedés vagy 
a digitális összekapcsoltság területén is segíthetik a transzeurópai hálózatok céljainak elérését. 
A projektek kifejezetten új energia- vagy közlekedési infrastruktúra fejlesztését, illetve meglévő 
energia- vagy közlekedési infrastruktúra helyreállítását vagy korszerűsítését is bemutathatják. 
Ismertethetik továbbá a biztonságos és fenntartható nagy teljesítményű infrastruktúra fejlesztését 
(beleértve a gigabites és az 5G hálózatot), a digitális gerinchálózati infrastruktúrák kapacitásának 
és rezilienciájának növelését, vagy a közlekedési és energiahálózatok digitalizálását. 

Hasznos hivatkozások: 

• Az európai digitális menetrend: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/64/digital-agenda-for-europe   

• Európa digitális stratégiája: https://digital-strategy.ec.europa.eu/hu/policies/connectivity  

• Energiapolitika: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/68/energy-policy-

general-principles   

• Az energiaunió stratégiája: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/hu/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
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• Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz: 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_hu    

• Közlekedéspolitika: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_hu  

  

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_hu
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_hu
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A 4. kategória középpontjában azok a projektek állnak, amelyek a 4. szakpolitikai célkitűzést 

támogatják, vagyis egy szociálisabb és befogadóbb Európa létrehozását a szociális jogok 

európai pillérének megvalósítása útján. 

Az Európai Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, 

valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben 

tartásának értékein alapul. Ezzel összhangban az EU komoly erőfeszítéseket tesz a 

megkülönböztetés minden formája elleni küzdelemben és az összes európai emberrel szembeni 

egyenlő bánásmód előmozdításában, ideértve a nemek közötti egyenlőséget, a migránsok 

integrációját és a fogyatékkal élő emberek esetében az akadálymentesítést. Az EU Alapjogi 

Chartájának 21. cikke egyértelművé teszi, hogy az európai társadalmi modell értékeivel ellentétes 

és az EU-ban tilos minden megkülönböztetés, így különösen a nem, faj, szín, állampolgárság, 

etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, 

politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, 

fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés. Ezekkel 

összhangban a szociális jogok európai pillérének 20 alapelve egy olyan erős szociális Európa 

megvalósítását szolgálja, amely igazságos, befogadó és mindenki számára lehetőségeket 

tartogat. Ide értendő az esélyegyenlőség és a munkaerőpiachoz való hozzáférés, a tisztességes 

munkakörülmények, továbbá a megfelelő szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz 

való jog. A szociális jogok európai pillérének cselekvési terve gondoskodik arról, hogy az EU 

2030-ig elérjen három ambiciózus célt. Először, a 20 és 64 év közötti lakosság legalább 78%-

ának legyen munkája; másodszor, a felnőttek legalább 60%-a évente vegyen részt képzésben; 

harmadszor, a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek száma 

legalább 15 millió fővel csökkenjen. 

 

Olyan jó projekteket keresünk, amelyek hozzájárulnak a befogadóbb társadalomhoz, a mindenkit 

megillető megkülönböztetésmentességhez és a nemek közötti egyenlőséghez az EU-n belül és 

kívül. Konkrétabban: a projekteknek támogatniuk kell a 20 alapelvet, valamint a szociális jogok 

európai pilléréhez kapcsolódó cselekvési tervben foglalt három célt. Például magukban 

foglalhatnak a munkaerőpiacon, az oktatási ágazatban, a helyi közösségekben és a nemzetközi 

hálózatokban végzett tevékenységeket. A projekteknek kifejezetten innovációról kell 

tanúskodniuk a következő területeken: a megkülönböztetett személyek vagy a megkülönböztetés 

veszélyének kitett személyek aktív befogadásának elősegítése, a hátrányos helyzetű személyek 

munkaerő-piaci reintegrációjának megkönnyítése, a nemek közötti egyenlőséghez és 

sokszínűséghez való hozzájárulás vezetési stratégiákkal, vagy munkahelyteremtés az 

integrációs munka és a megkülönböztetés elleni fellépés során. Olyan projekteket is szívesen 

fogadunk, amelyek gyermek- vagy idősgondozással, vagy az egészségügyi ellátással 

foglalkoznak, és segítik a munka és a magánélet megfelelő egyensúlyát.  

Hasznos hivatkozások: 

• Az Európai Unió Alapjogi Chartája: https://ec.europa.eu/info/aid-development-

cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_hu   

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_hu
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_hu
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• A szociális jogok európai pillére: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights_hu  

• Cselekvési terv a szociális jogok európai pillérének megvalósítására: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-

people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-

rights-action-plan_hu   

• DG JUST, A nemek közötti egyenlőség: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-

fundamental-rights/gender-equality_hu  

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_hu
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Az 5. kategória középpontjában azok a projektek állnak, amelyek az 5. szakpolitikai célkitűzést 

támogatják, vagyis a területek és a helyi kezdeményezések minden típusának fenntartható és 

integrált fejlődését segítik. 

Az Európai Unió elkötelezte magát a városi, vidéki és tengerparti területek helyi 

kezdeményezések útján megvalósuló fenntartható és integrált fejlesztése mellett. Az európai 

kohézió elérésének kulcsa az összes ágazatot felölelő integrált regionális fejlesztés előtt álló, 

több témát érintő kihívások leküzdése. Ennek a több területet átfogó politikai célkitűzésnek a 

bevezetésével az EU célja, hogy elismerje azoknak az integrált beruházási stratégiáknak a 

fontosságát, amelyek azokat a különböző területi szinteket (például városokat, vidéki területeket, 

nagyvárosi területeket és funkcionális régiókat) célozzák meg, ahol az emberek dolgoznak, élnek 

és napi rendszerességgel ingáznak. Az EU célja tehát az, hogy reagáljon azokra a kihívásokra, 

amelyeket egy adott területen azonosítottak, és amelyekre a helyi érdekelt felek helyi 

megoldásokat dolgoznak ki. A kifejezett területi hangsúly azt jelenti, hogy az igényeknek, 

kihívásoknak és fejlesztési lehetőségeknek összhangban kell állniuk az adott területi szinttel és 

területi kontextussal. A Bizottság tudatában van annak, hogy a kis- és középvárosokra és a 

funkcionális területekre összpontosító megközelítések fontos hajtóerőként működnek a regionális 

és vidéki vonzerő és fejlődés tekintetében, mivel pozitív tovagyűrűző hatásokat váltanak ki a 

városi területek és más területek között, megerősítve a városok és a vidék közötti kapcsolatokat. 

A 2021 és 2027 közötti időszakban minden tagállamban az ERFA-források legalább 8%-át 

különítik el a különböző méretű városok (és azok nagyvárosi és funkcionális térségei) számára 

területi és/vagy helyi fejlesztési stratégiák alkalmazásával, vagyis az integrált területi 

beruházások (ITI), a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD), valamint a tagállamok által 

kidolgozott, integrált megközelítéseket támogató hasonló eszközök végrehajtásával. A területi 

stratégiák lehetőséget adnak a kapacitásbővítésre és az európai szakpolitikákhoz (többek között 

a zöld és a digitális átmenethez) hozzájáruló helyi intézkedések kezdeményezésére. 

 

Olyan jó projekteket keresünk, amelyek támogatják a helyi és regionális stratégiák – például a 

fenntartható városfejlesztési stratégiák vagy a területi és helyi fejlesztési stratégiák – 

végrehajtását. A projektek a polgárok mindennapi életét javító konkrét területeket is 

bemutathatnak, illetve a kapacitásépítést is támogathatják. A projektek célja, hogy segítséget 

nyújtsanak a régiónak abban, hogy egy adott funkcionális városi területen kezelje az egyedi 

fejlesztési kihívásokat és a helyszínhez kapcsolódó, konkrét megoldásokat dolgozzon ki a 

polgárok számára. 

Hasznos hivatkozások 

• Európai polgári kezdeményezés: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_hu   

• Területi kohézió: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_hu  

• A városfejlesztési stratégiák kézikönyve: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_hu
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_hu
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
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• A területi és helyi fejlesztései stratégiák kézikönyve: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788   

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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A 6. kategória középpontjában a készségek európai éve (2023) áll. Az Európai Unió céljai közé 
tartozik a továbbképzés és az átképzés fokozása, továbbá a készségekkel kapcsolatos 
információgyűjtést szolgáló eszközök fejlesztése. 

Az Európai Unió egyre inkább tudásintenzív gazdasággá alakul, ami azt jelenti, hogy 

munkaerőpiacain magasan képzett, jó készségekkel rendelkező munkavállalókra van szükség. A 

szakképzett munkavállalók jobb munkalehetőségek közül választhatnak, és teljes mértékben 

részt tudnak venni a társadalom életében. Ez kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy a 

gazdasági fellendülés, valamint a zöld és a digitális átállás társadalmilag igazságos és méltányos 

módon menjen végbe. A készségek európai éve új lendületet ad az egész életen át tartó 

tanulásnak, amelynek köszönhetően az emberek és a vállalatok részt tudnak vállalni a zöld és a 

digitális átmenetben, és amely támogatja az innovációt és a versenyképességet. Segíti majd a 

vállalatokat (különösen a kis- és középvállalkozásokat) az Európai Unióban jelentkező 

szakemberhiány kezelésében, az átképzéshez és a továbbképzéshez szükséges 

gondolkodásmód népszerűsítésében, támogatva az embereket a minőségi munkahelyekhez 

szükséges készségek megszerzésében. Jelenleg az Európai Unióban működő vállalatok több 

mint háromnegyede nyilatkozik úgy, hogy nehezen talál a szükséges készségekkel rendelkező 

munkavállalókat. Ez különösen igaz a csúcstechnológiát és a digitalizációt alkalmazó ágazatokra. 

Az európai készségfejlesztési programhoz kapcsolódó kihívást jelentő tényezők között említhetők 

többek között az elöregedő társadalom irányába mutató demográfiai változások, valamint az 

Európára is ható globális válságok. A klímasemleges Európa és a digitális átalakulás felé történő 

gyors elmozdulás hatására megváltozik az, ahogy dolgozunk, tanulunk, részt veszünk a 

társadalom életében és mindennapi életünket éljük. Európa csak akkor tud élni ezekkel a 

lehetőségekkel, ha az európai emberek elsajátítják a megfelelő készségeket. Ennek érdekében 

az európai készségfejlesztési program meghatároz egy ötéves cselekvési tervet, amely az 

európai embereket jobb készségekhez segítő 12 intézkedést foglal magában. 

Olyan jó projekteket keresünk, amelyek támogatják azokat a munkavállalókat, akiknek új 

készségeket kell elsajátítaniuk, új munkahelyen kell dolgozniuk egy másik gazdasági ágazatban, 

vagy azért van szükségük továbbképzésre, hogy az új munkakörnyezetben is meg tudják tartani 

állásukat. A projektek kapcsolódhatnak munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz is a szakképzés és az 

oktatás javításának és megújításának céljából. Szívesen fogadjuk azokat a projekteket is, 

amelyek vállalatoknak nyújtanak támogatást a továbbképzésben és az átképzésében, továbbá 

az emberek munkaerőpiacra való visszailleszkedésében, különös tekintettel a tartósan 

munkanélküliekre, a nőkre, valamint a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem 

részesülő fiatalokra. Olyan projekteket is örömmel fogadunk, amelyek a szükséges szakemberek 

és tehetségek harmadik országokból történő bevonzását teszik lehetővé. 

 

Hasznos hivatkozások 

• A készségek európai éve, 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_hu 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_hu
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_hu
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• Európai készségfejlesztési program: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1196  

• Készségfejlesztési paktum: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_hu  

 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Részvételi kritériumok 
 

A REGIOSTARS-díjra benyújtott valamennyi pályázatnak meg kell felelnie az alábbi részvételi 
kritériumoknak:  

a) A pályázatot a REGIOSTARS online platformján keresztül kell benyújtani 
legkésőbb 2023. május 31. 23:59:59-ig (CET).  

b) A pályázatokat az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani. 

c) A pályázatnak tartalmaznia kell az illetékes irányító hatóság jóváhagyó levelét. A 
jóváhagyó levelet – az irányító hatóság vezetője által aláírt kitöltött jóváhagyási 
formanyomtatványt, vagy az irányító hatóság vezetőjétől származó e-mailt, amely ezzel 
egyenértékű információkat tartalmaz és megerősíti a jóváhagyást – PDF formátumban 
kell feltölteni a pályázattal együtt. (Kérjük, vegye figyelembe, hogy programonként 
legfeljebb öt projekt benyújtására van lehetőség. A korlátozás figyelembevétele az 
irányító hatóság felelőssége.)  

d) A pályázatnak olyan projektre kell vonatkoznia, amely az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, a Kohéziós Alapból, az Európai Szociális Alapból, az Igazságos Átmenet 
Alapból vagy az Interreg programok bármelyik részéből uniós finanszírozásban részesült 
legkorábban 2014. január 1-jétől kezdődően. 

e) Csak befejezett projektek vehetők figyelembe. Egy projekt akkor minősül befejezettnek, 
ha minden tervezett tevékenység megvalósult, megkapta az utolsó pénzügyi 
hozzájárulást, és a projekt kedvezményezettje és/vagy az irányító hatóság lezártnak 
nyilvánította.  

f) A projektnek egyértelmű utalást kell tartalmaznia a hat díjazási kategória egyikére. 
Ugyanazon projekt nem nyújtható be több kategóriában.  

 
Odaítélési kritériumok 

 
A REGIOSTARS zsűrije az alábbi odaítélési kritériumok alapján értékeli az összes jogosult 
pályázatot:  
 
Kohézió A projekt hozzájárulása az általában vett gazdasági, társadalmi és területi 

kohézióhoz a régiók fölötti szinttől kezdve az európai szintig. Itt kerül sor a 

projekt kohézióval kapcsolatos hozzáadott értékének felmérésére.  
Hatás A projekt helyi és regionális hatása; a végeredmények minősége. Hogyan 

eredményezett pozitív változást a projekt a régiójában?  
Innováció A projekt innovatív jellege a kiválasztott díjkategória logikájának 

kontextusában. Mi benne az újdonság? Mi az, amire korábban még nem 
került sor? Az innováció gazdasági, társadalmi és/vagy ökológiai 
szempontból is értelmezhető.  

Fenntarthatóság A projekt jövőbeni fennmaradásának lehetősége a gazdasági 

fenntarthatóság szempontjából. Be kell mutatni az erőfeszítéseket, 
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amelyek azt célozzák, hogy a projekt a tényleges élettartamán túl is 

fennmaradjon. 

Polgárok Hogyan vonták be a polgárokat és a civil társadalom szereplőit a projekt 

kidolgozásába és/vagy végrehajtásába?   
Átvihetőség A lehetőség arra, hogy a projektet Európa más régióiban is alkalmazzák, 

és a legjobb esetben magasabb szintre emelve az egész Európai Unióra 
kiterjesszék.  

 
Az idei évtől kezdve felülvizsgált kiválasztási folyamatot alkalmazunk: a korábbi eljárást a 
győztesek kiválasztásának két szakaszból álló folyamata váltja fel. Az eljárás röviden a 
következő: 

• Ön 2023. május 31-ig benyújtja pályázatát, amely tartalmazza az irányító hatóság 
jóváhagyó levelét is. 

• Július 10-ig a verseny területeinek tudományos szakértőiből álló független zsűri kiválasztja 
a döntőbe kerülő projekteket (kategóriánként legfeljebb ötöt). A kiválasztás a benyújtott 
pályázati űrlap alapján történik. 

• Szeptember 14. és november 14. között a nagyközönség online közönségszavazás útján 
választja ki a döntőbe jutott összes pályázat közül azt, amelyik közönségdíjban részesül. 

• A döntőbe jutó pályázók a régiók és városok európai hete során meghívást kapnak 
Brüsszelbe, ahol a döntő zajlik. Itt a következő feladataik lesznek: 

o A zsűri tagjai és a közönség előtt röviden bemutatják a projektjüket. 
o Rövid panelbeszélgetést folytatnak a zsűri tagjaival. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiválasztási folyamat utolsó köre angol nyelven zajlik.  
A REGIOSTARS ünnepség időpontjáig (november 16.) a zsűritagok a DG REGIO-val 
együttműködve kategóriánként egy győztest választanak. 

• A győzteseket – köztük a közönségdíj nyertesét – november 16-án, a csehországi 
Ostravában megrendezendő REGIOSTARS ünnepségen hirdetik ki. 
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1. A projektem jó jelöltnek számít a REGIOSTARS versenyen? 

 
1.1. Mik a Bizottság elvárásai ezen a versenyen? 
 
A Bizottság olyan nagyhatású uniós finanszírozású projekteket keres, amelyek hozzájárulnak 
Európa kohéziójához. A díjnak hat kategóriája van, melyek közül öt a kohéziós politikai 
célkitűzésekből ismert, egy pedig évenként változik (ez utóbbi az év témája).  
 
1.2. Melyek a díjazási kategóriák? 
 
A hat kategória a következő: 

• 1. kategória: VERSENYKÉPES ÉS INTELLIGENS EURÓPA  

• 2. kategória: ZÖLD EURÓPA  

• 3. kategória: ÖSSZEKAPCSOLT EURÓPA 

• 4. kategória: SZOCIÁLIS ÉS BEFOGADÓ EURÓPA  

• 5. kategória: A POLGÁROKHOZ KÖZELEBB ÁLLÓ EURÓPA 

• 6. kategória: AZ ÉV TÉMÁJA (Készségek európai éve, 2023) 

 
Az útmutató elején található a kategóriák részletesebb leírása, továbbá azoknak a projekteknek 
az ismertetése, amelyek megfelelhetnek az odaítélési kritériumoknak.  
 
A projektekkel abban a kategóriában kell pályázni, amely megfelel annak a szakpolitikai 
célkitűzésnek, melynek keretében az adott projekt finanszírozásban részesült. A 2014 és 2020 
közötti időszakban finanszírozott projektek esetében a pályázóknak arra a díjazási kategóriára 
kell hivatkozniuk, amely megfelel annak a tematikus célkitűzésnek, melynek keretében 
finanszírozásban részesültek (ezeket az 1. mellékletben található átváltási táblázat mutatja).  
 
Az „év témája” kategóriában benyújtani kívánt projektek bármely szakpolitikai vagy tematikus 
célkitűzés keretében részesülhettek támogatásban, de célkitűzéseiknek és eredményeiknek 
egyértelműen összhangban kell állniuk a kategória leírásával.  
 
Ugyanazon projekt nem nyújtható be több kategóriában. 
 
1.3. Az uniós társfinanszírozású projektek mely típusai jogosultak a részvételre? 
 
Minden olyan projekt, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) (beleértve az 
Interreget is), a Kohéziós Alapból (KA), az Európai Szociális Alapból (ESZA) és az Európai 
Szociális Alap+-ból, az Igazságos Átmenet Alapból, valamint az Interreg bármely részéből kapott 
finanszírozást. 
 
A finanszírozási időszakok tekintetében a 2014 és 2020 közötti, továbbá a 2021 és 2027 közötti 
időszak projektjei egyaránt támogathatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak befejezett 
projektek tekinthetők részvételre jogosultnak. 
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Szívesen fogadunk olyan projekteket és kezdeményezéseket is, amelyek a fent említett alapokat 
más uniós alapokkal kombinálják.  
 
A részvételi kritériumokat a jelen útmutató külön fejezete („Részvételi és odaítélési kritériumok”) 
mutatja be. 
 
1.4. Benyújthatok olyan projektet, amely 2014 előtt kezdődött? 
 
Nem. A projekt legkorábbi kezdő dátuma 2014. január 1. lehet. 
 
1.5. Benyújthatok a közelmúltban befejezett projektet? 
 
Igen. Csak befejezett projektek tekinthetők részvételre jogosultnak.  
 
1.6. Van a pályázatok számának felső határa? 
 
Igen. Programonként legfeljebb öt pályázat nyújtható be.  
A program irányító hatósága jóváhagyásával biztosítja azt, hogy e felső határt betartják. 
 

 
2. Hogyan nyújthatom be a projektemet? 

 
2.1. Hogyan zajlik a benyújtás (röviden összefoglalva)? 
 
Ön kitölti az online pályázati űrlapot, és a megadott határidőig feltölti az irányító hatóság által 
kiadott jóváhagyó levelet. A jóváhagyó levél – formátumát tekintve – lehet az online platformon 
elérhető kitöltött formanyomtatvány, vagy az irányító hatóság vezetőjétől származó e-mail, amely 
ezzel egyenértékű információkat tartalmaz (PDF formátumban feltöltve). Ennyire egyszerű! 
 
2.2. Hol nyújthatom be a pályázatomat?  
 
A REGIOSTARS online platformján: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Mi a benyújtás határideje? 
 
2023. május 31. 23:59:59 (CET)  
 
2.4. Ki nyújtja be a pályázatot? 
 
A pályázatokat a projektgazda (vagyis a projekt végrehajtásáért felelős szervezet) nyújtja be. A 
pályázati űrlaphoz csatolni kell az irányító hatóság által aláírt jóváhagyó levelet. E levél sablonja 
elérhető az online platformon. A jóváhagyó levél helyett benyújtható az irányító hatóság 
vezetőjétől származó e-mail, amely egyenértékű információkat tartalmaz és megerősíti a 
jóváhagyást. Ezt PDF formátumban kell feltölteni. 
 
2.5. Milyen nyelven nyújthatom be a pályázatomat? 
 
A pályázatokat az Unió hivatalos nyelveinek egyikén lehet benyújtani. A zsűri általi értékelés 
céljából minden pályázatot gépi fordítással angol nyelvre fordítanak. 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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2.6. Hogyan tudom megadni a projektem helyszínét? 
 
Feltüntetheti a projekt helyszínéül szolgáló épület földrajzi koordinátáit vagy pontos címét.  
 
Azoknak a projekteknek az esetében, amelyek több helyszínnel rendelkeznek vagy nem 
rendelkeznek konkrét helyszínnel (pl. foglalkoztatási projektek vagy kkv-finanszírozás) válassza 
ki a legjellemzőbb helyszínt (pl. ahol a legfontosabb beruházásra sor került) vagy a projektgazda 
helyszínét (pl. a finanszírozó ügynökség székhelyét).  
Ezt az információt arra használjuk, hogy az összes projekt helyszínét megjelenítsük 
weboldalunkon. 
 
2.7. Benyújthatok olyan projektet, amelyet egy korábbi RegioStars során már 

benyújtottam? 
 
Igen, a projektek egy alkalommal újra benyújthatók. 
 
2.8. E-mailben is elküldhetem a pályázatomat? 
 
Nem. A pályázat összeállításában segítünk azzal, hogy Microsoft Word formátumban 
rendelkezésére bocsátjuk a pályázati űrlapot. A pályázatok azonban csak közvetlenül a 
REGIOSTARS online platformján nyújthatók be: www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. A pályázatot egy lépésben kell benyújtani? Vagy van lehetőség a pályázat 

mentésére és egy későbbi időpontban történő befejezésére? 
 
A pályázatot a folyamat bármely szakaszában elmentheti, majd a benyújtást megelőzően egy 
későbbi időpontban befejezheti. A pályázat véglegesítésére csak akkor kerül sor, amikor Ön a 
„Submit” (Benyújtás) gombra kattint. 
 
2.10. A pályázati űrlap miért tartalmaz két olyan pontot, ahol projektleírásokat kell 

benyújtani? 
 
A rövid, figyelemfelkeltő projektleírást kommunikációs célokra fogják felhasználni. Kérjük, hogy 
könnyen érthető leírást készítsen, amelyből a szélesebb nyilvánosság is megtudhatja, hogy az 
Ön projektje miért kivételes, továbbá hogyan járul hozzá az európai emberek életének 
javításához. A pályázati űrlapnak ezt a részét nagyobb változtatások nélkül használják majd fel, 
többek között a projekt rövid leírásaként a közönségdíj kapcsán. 
 
A projekt hosszabb leírásának az a célja, hogy a zsűri megismerhesse az Ön projektjét. Kérjük, 
hogy itt hosszabb, szakszerű projektleírást nyújtson be; adjon meg minden olyan lényeges 
információt, amelyet szükségesnek tart ahhoz, hogy a zsűri értékelni tudja az Ön projektjét.  
 
2.11. A „projekt hatása” pont alatt milyen információt kell megadni?  
 
Javasoljuk, hogy a pályázati űrlap e szakaszának kitöltése során azokat a pozitív hatásokat 
idézze fel, amelyek nem következtek volna be, ha a projekt nem valósult volna meg. 
 
2.12. Milyen technikai követelmények vonatkoznak a képekre? 
 

http://www.regiostarsawards.eu/
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Kérjük, hogy nagy felbontású képeket nyújtson be, amelyeket különböző kommunikációs 
csatornákon (például nyomtatott anyagokban, online és egy kiállításon) használnak majd fel a 
verseny során és azt követően. E képek minimálisan szükséges mérete: 300 dpi vagy 10 MB. 
 
Kérjük továbbá, hogy nyilatkozzon arról, hogy az Ön által képviselt szervezet a képek szerzőijog-
tulajdonosa, vagyis rendelkezik minden vonatkozó joggal (ideértve a képen szereplő 
azonosítható személyek által adott engedélyeket is), valamint arról, hogy az Európai Bizottság a 
képeket minden platformon (weboldalak, nyomtatás, közösségi média és egyebek) 
felhasználhatja a Regiostars-díjak és az EU regionális politikájának népszerűsítésére. 
 
2.13. Mi történik a projektem benyújtása után? 
 
A pályázati időszakot követően minden projektpályázat esetén ellenőrzik a részvételi 
jogosultságot. A részvételre jogosult projektpályázatokat a zsűri értékeli. Valamennyi részvételre 
jogosult pályázatot közzétesznek a REGIOSTARS online platformján. A pályázók értesítést 
kapnak a jogosultsági ellenőrzés eredményeiről. További információkat a jelen útmutatóban, „A 
kiválasztás folyamata” című részben és az 2. mellékletben („Menetrend”) talál.  
 
2.14. Hogyan zajlik a közönségszavazás? 
 
Szeptember 14-től november 14-ig nyitva lesz egy online szavazási rendszer. A közönség ebben 
az időszakban szavazhat a döntőbe jutott projektek közül arra, amelyet a legjobbnak talál. A 
legtöbb szavazatot elnyerő projekt kapja a közönségdíjat. Nyomatékosan javasoljuk a döntőbe 
jutott projekteknek és irányító hatóságuknak, hogy a közönségszavazáson való részvételük 
népszerűsítése érdekében szervezzenek kommunikációs kampányt/akciót. 
 
2.15. Kivel léphetek kapcsolatba, ha kérdéseim vannak? 
 
A jelentkezési eljárással kapcsolatos kérdéseit erre az e-mail címre küldje: 
contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Mi az irányító hatóság szerepe? 

 
3.1. Mit kell az irányító hatóságnak tennie? 
 
Az irányító hatóságnak kétféle szerepe van: 

• A pályázó számára kiállít egy aláírt jóváhagyási formanyomtatványt vagy egy e-mailt, 
amely ezzel egyenértékű információkat tartalmaz, továbbá gondoskodik arról, hogy 
programonként legfeljebb öt projektet nyújtsanak be. 

• A kohézióért és a reformokért felelős biztossal és a döntőbe jutott projektek képviselőivel 
részt vesz a díjátadó ünnepségen (a költségeket a Bizottság viseli). 

 
3.2. Miért kell az irányító hatóságnak jóváhagynia a projektpályázatot? 
 
Először is, az irányító hatóság meggyőződik afelől, hogy operatív programonként legfeljebb öt 
pályázatot nyújtanak be. Másodszor, az irányító hatóság jelzi a Bizottság felé, hogy az adott 
projektet érintette-e olyan vizsgálat, amely szabálytalanságokhoz vagy csaláshoz kapcsolódó 
pénzügyi korrekciót eredményezhet.  
 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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3.3. Benyújthatok projektet az irányító hatóság jóváhagyása nélkül? 
 
Nem.  
 
3.4. Az egy kategórián belüli pályázatok száma korlátozott? 
 
Nem, ez teljes mértékben a programoktól függ (a programok akár öt pályázatot is tartalmazhatnak 
ugyanazon kategóriában). Összességében elmondható, hogy az irányító hatóságok szabadon 
alkalmazhatnak minden olyan kiválasztási eljárást, amelyet alkalmasnak ítélnek arra, hogy 
kiválasszák, mely projekteket hagyják jóvá programjuk keretében.  
 
3.5. Közreműködő szervezet aláírhat az irányító hatóság nevében? 
 
Igen. A közreműködő szervezetnek azonban össze kell hangolnia tevékenységét az irányító 
hatósággal. 
 
3.6. Hogyan értelmezendő az irányító hatóság „képviselője” kifejezés, amely a pályázati 

űrlapon szerepel? 
 
Az irányító hatóság dönt arról, hogy ki írja alá a jóváhagyó levelet. Egyes esetekben ez lehet 
maga az irányító hatóság vezetője, más esetekben pedig a programvezető vagy a 
kommunikációs tisztviselő (elsősorban a nagyobb programoknál).  
 
3.7. Mi történik, ha az irányító hatóság…? 
 
Ha a 2014–2020-as programért felelős irányító hatóság megszűnt vagy megváltozott, akkor 
annak az irányító hatóságnak kell jóváhagynia a pályázatot, amely a 2014–2020-as programot 
felváltó 2021–2027-es programért felel.  
 
Ha ugyanaz az irányító hatóság több programért is felelős, legfeljebb öt projektet hagyhat jóvá 
programonként. Ha az egymást követő programok (2014–2020 és 2021–2027) ugyanazt a 
területet és alapvetően ugyanazokat a témákat fedik le, abban az esetben is csak öt projekt 
nyújtható be a 2014 óta eltelt teljes időszakra vonatkozóan. 

 
 

4. Hogyan értékelik a projektemet, és mi történik azután? 
 

4.1. Mit kell tudni a zsűri általi értékelés folyamatáról? 
 
További információkat a jelen útmutatóban, „A kiválasztás folyamata” című részben talál. 
 
A zsűri csak a részvételi kritériumoknak megfelelő pályázatokat fogad be. Az értékelés első 
szakaszában a zsűri az odaítélési kritériumokat figyelembe véve értékeli a pályázatokat, majd 
kategóriánként legfeljebb öt döntőst választ. A második szakaszban a zsűri egy rövid 
projektbemutató és egy panelbeszélgetés keretében találkozik a döntősökkel. Ekkor lehetősége 
nyílik további kérdéseket feltenni a projektről; a győzteseket ennek alapján választja ki.  
 
Kérjük, olvassa el figyelmesen a részvételi és odaítélési kritériumokról szóló részeket, ahol 
további információkat talál. 
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4.2. Kik a zsűri tagjai? 
 
A zsűri 18 magas szintű tudományos szakemberből áll, akiket a Bizottság jelöl ki. A zsűri tagjai 
háromfős csapatokban dolgoznak (a csapatok összeállítása a zsűritagok adott díjkategóriához 
kapcsolódó szakértelme alapján történik), de a döntősökről és a győztesekről a végső döntést 
közösen, csoportként hozzák meg. 
 
4.3. Mi történik, ha a projektem bejut a döntőbe? 
 
Július 10-ig valamennyi pályázó értesítést kap a zsűri döntéséről. A döntősök kihirdetésére is 
ekkor kerül sor. 
 
A kihirdetést követően a döntőbe jutott pályázókat felkérik, hogy jelöljék ki a képviselőjüket 
(képviselőiket), aki(k) részt vesz(nek) a második értékelési szakaszban, a régiók és városok 
európai hetén Brüsszelben. Az értékelés második szakaszában való részvétel elmulasztása miatt 
az Európai Bizottság visszavonhatja döntését, amellyel a projektet a döntőbe juttatta.  
 
Az esemény előtt felkészülés céljából félnapos kommunikációs képzésre kerül sor. 
Nyomatékosan javasoljuk, hogy a kiválasztás második szakaszában való részvételre kijelölt 
képviselő vegyen részt ezen a képzésen.  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kiválasztási folyamat második és utolsó köre angol nyelven 
zajlik. 
 
A döntősök automatikusan részt vesznek a közönségdíjról szóló online szavazásban.  
 
Végül mindegyik döntős – az irányító hatóság egy képviselőjével együtt – meghívást kap a 
csehországi Ostravában megrendezendő díjátadó ünnepségre.  
 
A dátumokkal kapcsolatos részletesebb információkat a jelen útmutató 2. mellékletében talál. A 
fent említett eseményeken való részvétel költségeit a Bizottság viseli.  
 
4.4. Mi történik, ha nyer a projektem? 

 
A REGIOSTARS győzteseinek nevét a díjátadó ünnepségen hirdetik ki. A projektmenedzser és 
az irányító hatóság képviselője a kohézióért és a reformokért felelős biztostól átveszi a 
REGIOSTARS-díjat.  
 
Az ünnepséget követően a Bizottság a győztes projektek gazdájával és az irányító hatósággal 
együttműködve helyi minikampányokat szervez. 
 

 
4.5. Mikor kerül sor a REGIOSTAR-ünnepségre? 
 
További információkat a jelen útmutató 2. mellékletében található menetrend ad.  
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1. melléklet Átváltási táblázat  

 

Tematikus célkitűzések (2014–2020) Szakpolitikai célkitűzések (2021–2027) 

TO 1; TO 2; TO3;  PO1 – Versenyképesebb és intelligensebb 
Európa 

TO4; TO5; TO6 PO2 – Zöldebb, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású Európa 

TO7 PO3 – Jobban összekapcsolt Európa 

TO8, TO9, TO10  PO4 – Szociálisabb Európa 

ITI, CLLD, UIA PO5 – A polgárokhoz közelebb álló Európa 

 

A 2014–2020-as időszak 11. tematikus célkitűzés alá tartozó projektjeit konkrét témájuk 
alapján kell az öt kategória egyikébe sorolni.  
 
 
 
 
 
2. melléklet REGIOSTARS 2023 – menetrend 

 
 
 
 

Esemény Dátum 

A verseny kezdete február 27. (szerda) 

A pályázatok benyújtásának határideje május 31. (szerda) 

Információ a részvételi jogosultsági 
ellenőrzésről 

június 16. (péntek) 

A döntősök kihirdetése július 10. (hétfő) 

A közönségszavazás kezdete szeptember 14. (csütörtök) 

Online képzés a rövid projektbemutatóról a 
döntősök számára 

A 38. héten (szeptember 18. és 22. között) 

A döntősök vacsorája a biztossal október 10. (kedd) 

A döntősök rövid projektbemutatója a 
zsűritagok előtt 

október 11. (szerda) 

A közönségszavazás vége november 14. (kedd) 

REGIOSTARS-ünnepség november 16. (csütörtök) (Ostrava) 

Helyi kampányok a győztesekkel December 1-jétől 

Videó a győztesekkel folytatott helyi 
kampányokról 

A REGIOSTARS 2024 kezdetének időpontja 


