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PÁLYÁZATI
TÁJÉKOZTATÓ
RegioStars-díjra jelölés

Idén is lehetőség nyílik projektek jelölésére a RegioStars-díjra.
Ezzel a díjjal minden évben az Európai Unió által finanszírozott legjobb kohéziós projekteket
jutalmazzák. A projektek közötti kiválósági versenyt a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság
(DG REGIO) szervezi 2008 óta. Az Európai Bizottság olyan projekteket keres a pályázat útján, amelyek
a kiválóságot és az új megközelítéseket képviselik a regionális fejlesztés területén.
A díjat 2021-ben az alábbi öt témakörben ítélik oda:
1. SMART Europe:
2. GREEN Europe:
3. FAIR Europe:
4. URBAN Europe:
5. A zöld mobilitás fokozása a régiókban

2021.04.30.
A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság a „GINOP5.3.5-18-2019-00128 A HVDSZ 2000 és a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködése keretében
felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a
válsághelyzetek kezelésének módjaira a "C" – feldolgozóipar bútorgyártás” című támogatott projektjét
a 3. kategóriában (Fair Europe) jelölni szeretné az idei díjra.
(FAIR Europe: A befogadás és a diszkriminációellenes fellépés támogatása.)
A jelölést elfogadtuk, mely után elkezdődtek az egyeztetések.
2021.05.03.
Megkaptuk a jelölés elfogadásáról szóló adatlapot.
Beküldési határidő:
2021.05.06.
Az adatlapot angol nyelven kitöltve, az alábbi képekkel visszaküldtük.

Hazai visszaigazolást 2021.05.07-én meg is kaptuk.
A Regiostars Awards pályázati ideje május 9-én véget ért.
Eu beküldésről szóló visszaigazolásáról 2021. 06. 14-én kaptuk meg az e-mailt.
▪ Web: www.hvdsz2000.eu ▪ E-mail: kozpont@hvdsz2000.eu ▪ Tel: +36-1-222-8959
▪ Számlaszám: Gránit Bank 12100011-10125032
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A projekteket a zsűri júliusban értékeli. Így most jelen pillanatban még várjuk a fejleményeket, hogy
tovább jutottunk-e vagy sem.
A döntősöket szeptember elején jelentik be. Amit megkaptuk az értesítést, jelezni fogjuk számotokra.
Ha tovább jutottunk a következő lépés, hogy a döntő résztvevői felkérésre kerülnek, hogy ismertessék
projektjeiket az EURegionsWeek alatt, október 11. és 14. között.
A nyerteseket, köztük a Public Choice Award győztesét, a díjátadó ünnepség keretében leplezik le,
amelyet idén december 2-án, Dubrovnikban rendeznek Ferreira biztos és Michel Barnier zsűrielnök
jelenlétében.
Lássuk milyen esélyeink is vannak.
2021-ben 214 pályázat érkezett be összesen, a meghirdetett Regio Stars verseny 5 kategóriájában.
A 3. FAIR Europe kategóriában (A befogadás és a diszkriminációellenes fellépés támogatása)
75 pályázó van.
2020-ban Magyarország két témakörben díjjal tért haza.
Jelenleg hazánkból 2 pályázat került be jelölésre.
Akkor most lássuk, hogy hol is érhetitek el a felületet: https://regiostarsawards.eu/home
Az oldalon minden angol nyelvű, de így is könnyen kezelhető felület azok számára is akik nem tudnak
angolul. A fotó alapján könnyem megtalálhatóak vagyunk.
A felületen látható szöveg magyarul:
„HVDSZ 2000 Szakszervezet és a KÉZMŰ a projekt konzorciumi vezetője a HVDSZ 2000. Ez egy
egyedülálló érdekképviseleti szervezet a fogyatékossággal élő munkavállalók számára
Magyarországon, beleértve a KÉZMŰ Nonprofit Kft-ben dolgozókat is. A KÉZMŰ személyzetének
80% -a fogyatékkal él, és kb. a személyzet 60% -a nő. Segíteni szeretnénk a csökkent
munkaképességű embereket, hogy munkájukat a leghatékonyabban tudják elvégezni. A projekt célja
a csökkent munkaképességű alkalmazottak felkészítése a meglévő korszerű berendezések hatékony
munkavégzésére.”

Szeptemberben újra jelentkezünk.

Kárpáti Anett
HVDSZ 2000
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