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REGIOSTARS er en årlig konkurrence for EU-støttede projekter. Den organiseres af GD REGIO 

og har været afholdt hvert år siden 2008. Konkurrencen fremhæver de mest inspirerende og 

innovative regionale projekter i Europa. Fra 2023 introducerer vi flere nye konkurrencetiltag: 

Projekter kan nu konkurrere i seks kategorier, nærmere oplysninger herom finder du nedenfor. 

Dette tiltag er kommet for at blive. Ved at præsentere løsninger på gængse udfordringer og måder 

at 

udnytte de største potentialer på har REGIOSTARS inspireret Unionens regioner til at levere en 

stadig mere virkningsfuld EU-regionalpolitik. Vi opfordrer forholdsmæssigt mindre udviklede 

regioner i Europa til at deltage inden for alle programområder. Den digitale ansøgningsplatform 

er åben fra d. 27. februar til d. 31. maj 2023. 

 

REGIOSTARS gives til projekter inden for seks forskellige tematiske kategorier: 

 

• Kategori 1) ET KONKURRENCEDYGTIGT OG INTELLIGENT EUROPA  

• Kategori 2) ET GRØNT EUROPA  

• Kategori 3) ET TÆT SAMMENKNYTTET EUROPA 

• Kategori 4) ET SOCIALT OG INKLUSIVT EUROPA  

• Kategori 5) ET EUROPA TÆT PÅ BORGERNE 

• Kategori 6) ÅRETS TEMA (Det europæiske år for færdigheder 2023) 

 

Udvælgelsesprocessen er ligeledes blevet revideret. I første omgang vil et panel bestående af 

ledende eksperter inden for de respektive felter gennemgå de indsendte ansøgninger og udvælge 

finalisterne. Herefter vil finalisterne blive inviteret til en "endelig udvælgelsesrunde" i forbindelse 

med Den europæiske uge for regioner og byer i Bruxelles. 

 

Som man kender det fra tidligere år, vil offentligheden have mulighed for at stemme på deres 

favorit til at modtage publikumsprisen blandt finalisterne. Alle vinderne vil blive annonceret under 

REGIOSTARS' prisoverrækkelse i Ostrava (Tjekkiet) d. 16. november 2023. 

 

Vinderne af de seks kategorier modtager i samarbejde med GD REGIO en lokal 

kommunikationskampagne, der har til formål at promovere de præmierede aktiviteter i regionen.  

 

Denne ansøgningsvejledning giver dig alle de informationer, der er nødvendige for at gøre dit 

projekt til et vinderprojekt. Udover den detaljerede beskrivelse af konkurrencekategorierne, samt 

deltagelses- og prisuddelingskriterierne, indeholder denne vejledning desuden praktiske 

informationer vedrørende ansøgningsprocessen.  

 

Vi glæder os til at modtage din projektansøgning og ønsker dig al mulig held og lykke i 

konkurrencen! 

Team REGIOSTARS 
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Kategori 1 fokuserer på projekter, der understøtter den politiske målsætning 1: at opnå et 

konkurrencedygtigt og intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent omstilling og 

regional IKT-konnektivitet. 

EU's indre marked er hjørnestenen i det europæiske projekt, idet det sikrer fri bevægelighed for 

tjenester, varer og kapital. Dermed åbnes nye muligheder for europæiske virksomheder, ligesom 

forbrugerne nyder godt af et større udvalg og lavere priser. Det indre marked gør det desuden 

muligt for borgerne at rejse, bo og arbejde eller studere, hvor de vil. Overordnet set styrker det 

integrationen af de enkelte europæiske byer og regioner i EU. En af EU's vigtigste målsætninger 

er at sikre et gnidningsfrit indre marked, hvor virksomheder i alle størrelser og inden for alle 

brancher kan konkurrere med hinanden på lige vilkår, ligesom de kan udvikle, markedsføre og 

anvende digitale teknologier, produkter og tjenester, der styrker deres produktivitet og globale 

konkurrenceevne. På samme måde kan forbrugerne være sikre på beskyttelse af deres 

rettigheder. Gennem det indre marked er EU fuldt engageret i at styrke sin position på det globale 

marked for derigennem at blive en global digital spiller samt skabe en fair og konkurrencedygtig 

digital økonomi, som præsenteret i EU's digitale strategi "Et Europa klar til den digitale tidsalder". 

EU's digitale strategi har til formål at lette denne omstilling for både mennesker og virksomheder, 

mens strategien samtidig også skal hjælpe EU med at opnå målsætningen om klimaneutralitet 

senest i 2050. 

Vi er på udkig efter gode projekter, som fremmer en innovativ og intelligent omstilling samt 

regional IKT-konnektivitet. Dette omfatter projekter, der styrker digitaliseringsprocesserne og 

viser innovative tilgange til implementering af RIS-strategier med inddragelse af de berørte parter. 

Vi ser gerne projekter, som klæder europæiske SMV'er på til at kunne konkurrere i en globaliseret 

økonomi. Disse projekter kan f.eks. involvere aktiviteter, der udvikler nye teknologier og 

produkter, forbedrer innovationssystemet, styrker konkurrenceevnen gennem design og kreative 

brancher, fremmer sociale iværksætteraktiviteter, styrker social og tjenesteydelsesrelateret 

innovation samt understøtter nye forretningsmodeller og praksisbaserede innovationer. 

Projekterne kan også bidrage til udviklingen af bæredygtige regionale innovationssystemer samt 

en udvidelse af jobmarkedet inden for de digitale industrier.  

Nyttige referencer 

• EU's digitale strategi: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-

2024/europe-fit-digital-age_da  

• EU's industristrategi: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-

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

• Platform for intelligent specialisering: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

• EU's strategi for det indre marked: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/single-market-strategy_en   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
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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Kategori 2 fokuserer på projekter til fremme af den politiske målsætning 2: at opnå et grønt og 

robust Europa med fokus på en ren og fair omstilling af energisystemet, grønne og blå 

investeringer, cirkulær økonomi, foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringerne, risikoforebyggelse- og styring samt bæredygtig urban mobilitet. 

EU stræber efter at blive det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. Med den ambitiøse 

europæiske grønne pagt ønsker EU at forbedre trivslen og sundheden for Unionens nuværende 

borgere og fremtidige generationer ved at sikre adgang til (1) ren luft, rent vand, sund jord og 

biodiversitet, (2) renoverede, energieffektive bygninger, (3) sund og prisvenlig mad, (4) mere 

offentlig transport, (5) renere energi og nyeste innovationer inden for rene teknologier, (6) mere 

holdbare produkter, der kan repareres, genbruges og genanvendes, (7) fremtidssikre jobs og 

opgraderende efteruddannelse samt en (8) globalt konkurrencedygtig og robust industri. Den 

grønne pagt danner i den forbindelse et vigtigt rammeværk. Med handlingsplanen REPowerEU 

ønsker EU at fremme energibesparelser, produktion af ren energi og diversificering af 

energiforsyningen. Med henblik på at opnå klimaneutralitet har EU foreslået en europæisk 

klimalov, der udstikker et nyt og mere ambitiøst mål for reduktion af drivhusgasemissionerne på 

mindst -55 % senest i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Centralt i den europæiske grønne pagt 

står bevarelsen og beskyttelsen af Europas have, oceaner og miljø, der udgør en kilde til Europas 

naturrigdom og økonomiske rigdom. EU's grønne pagt omfatter f.eks. plantning af 3 milliarder 

ekstra træer frem mod 2030. Overordnet set har aftalen som mål at beskytte EU's biodiversitet 

og økosystemer gennem en reduktion af luft-, vand- og jordforureningen samt at gennemføre et 

skift mod en cirkulær økonomi. Affaldshåndteringen skal ligeledes forbedres, ligesom den blå 

økonomi og fiskerisektoren skal gøres bæredygtig. Europa stræber også mod et skifte inden for 

landbrugs- og fødevaresystemet, der skal gøre EU til global leder inden for sikkerhed, 

forsyningssikkerhed, ernæring og kvalitet.  

Vi er på udkig efter gode projekter, der fremmer et grønnere og mere robust Europa og bidrager 

til at nå målsætningerne i EU's grønne pagt, nærmere bestemt klimaneutralitet og forbedrede 

miljøbetingelser. Projekterne kan bl.a. omfatte investeringer i grønne initiativer til forbedring af 

luft- og vandkvaliteten, til fremme af et bæredygtigt landbrug samt til bevarelsen af miljøsystemer. 

Andre projektmålsætninger kunne være at skabe en effektiv cirkulær økonomi eller fremme 

overgangen til vedvarende energikilder.  

Nyttige referencer 

• Den europæiske grønne pagt: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_da  

• Fra jord til bord: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 

• Miljøpolitik: https://environment.ec.europa.eu/index_en 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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Kategori 3 fokuserer på projekter til fremme af den politiske målsætning 3, nærmere bestemt 

fremme af mobilitet og konnektivitet. 

En sammenhængende, moderne, sikker og intelligent infrastruktur er nøglen til at opnå 
sammenhængskraft i EU og realisere den europæiske grønne pagt. EU forpligter sig derfor til at 
støtte udviklingen af højeffektive, bæredygtige og indbyrdes forbundne transeuropæiske netværk 
inden for områderne transport, energi og digitale tjenester. På europæisk niveau har 
transportpolitikken til formål at sikre gnidningsfri, effektiv, sikker og fri bevægelighed af både 
mennesker og varer på tværs af hele EU gennem integrerede netværk, der gør brug af samtlige 
transportformer (jernbane- og vejtransport, transport ad indre vandveje, lufttransport). Inden for 
energipolitikken sigtes der mod et samlet energisystem for hele kontinentet, hvor energien flyder 
frit over landegrænserne baseret på markedsvilkår, hvor nødvendigt, dog med effektiv regulering 
af energimarkederne på EU-niveau. Hertil kommer leveringen af en sikker energiforsyning til 
borgerne. Som sådan skitserer energiunionen målet om etableringen af en robust energiunion, 
centreret omkring en ambitiøs klimapolitik. Energiunionen skal forsyne EU's forbrugere – dvs. 
husholdninger og virksomheder – med sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og prisvenlig 
energi. I sin digitale strategi formulerer EU samtidig målet om at gøre EU til det bedst forbundne 
kontinent senest i 2030. Med henblik på at opnå dette udvikler EU harmoniserede regler for 
forbindelsestjenester, ligesom EU har introduceret kodekset for elektronisk kommunikation, 
understøtter trådløse netværk såsom 5G og har afskaffet roaming-gebyrer inden for EU. Det 
primære mål for Europas digitale årti er at sikre adgang til højhastighedsinternet for alle 
europæiske husstande senest i 2025 og gigabit-konnektivitet senest i 2030. Connecting Europe-
faciliteten tilgodeser investeringer, som udfylder hullerne i Europas vigtige energi-, transport- og 
digitalnet. 
 
Vi er på udkig efter gode projekter, som fremmer realiseringen af et bedre forbundet Europa. 
Dette omfatter projekter, der understøtter effektive, sikre og miljøvenlige mobilitetsløsninger inden 
for EU, som skaber gunstige betingelser for en konkurrencedygtig industri med vækst og jobs til 
følge. Disse kan også omfatte bredere emner såsom passagerrettigheder eller rene brændstoffer. 
Projekterne kan også beskæftige sig med etablering og udvikling af de transeuropæiske netværk 
inden for energi, transport og digital konnektivitet. Herunder specifikt udviklingen af ny energi- 
eller transportinfrastruktur eller rehabilitering eller opgradering af eksisterende infrastruktur. 
Projekterne kan også beskæftige sig med udviklingen af sikker og bæredygtig infrastruktur med 
høj ydeevne, herunder gigabit- og 5G-netværk, øget kapacitet og robusthed for vigtige digitale 
infrastrukturer eller digitalisering af transport- og energinetværk. 

Nyttige referencer: 

• Digital dagsorden for Europa: 

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

• Digital strategi for Europa: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity  

• Energipolitik: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/68/energy-policy-

general-principles  

• EU's energistrategi: https://eur-lex.europa.eu/legal-

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

• Connecting Europe-faciliteten: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-

europe-facility_en   

• Transportpolitik: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/da/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en
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Kategori 4 fokuserer på projekter til fremme af den politiske målsætning nummer 4: at opnå et 

mere socialt og inkluderende Europa gennem implementering af den europæiske søjle for 

sociale rettigheder. 

EU er baseret på værdierne respekt for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, 

retsstatsprincippet og respekt for menneskerettigheder, herunder rettighederne hos personer 

tilhørende mindretal. I overensstemmelse hermed yder EU en enorm indsats for at bekæmpe 

diskrimination af enhver art og styrke ligebehandlingen af alle europæere, herunder i forhold til 

ligestilling mellem kønnene, integration af migranter og adgang for handicappede. Artikel 21 i 

EU's charter om grundlæggende rettigheder præciserer, at enhver diskrimination strider mod 

værdierne i den europæiske samfundsmodel og derfor er forbudt i EU, det være sig diskriminering 

på baggrund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, 

religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 

formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering. I overensstemmelse med disse 

rettigheder guider de 20 principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder EU på vej mod 

et stærkt socialt Europa, der er fair, inkluderende og rummer masser af muligheder for alle. Dette 

omfatter lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, fair arbejdsbetingelser og retten til 

tilstrækkelig social beskyttelse og inklusion. Den dermed forbundne handlingsplan skal sikre 

realisering af nedenstående tre ambitiøse mål senest 2030. Det første mål er en 

beskæftigelsesgrad på mindst 78 % for befolkningen mellem 20 og 64 år; det andet vedrører 

gennemførelsen af opkvalificerende træning hvert år for mindst 60 % af alle voksne; mens det 

tredje sigter mod at mindske antallet af mennesker med risiko for at ende i fattigdom eller social 

eksklusion med mindst 15 millioner mennesker. 

 

Vi er på udkig efter gode projekter, der bidrager til et mere inkluderende samfund i almindelighed, 

ingen forskelsbehandling samt lighed mellem kønnene inden for og uden for EU. Relevante 

projekter skal især støtte disse 20 principper samt de tre mål i handlingsplanen og den 

europæiske søjle for sociale rettigheder. Dette kunne f.eks. omfatte aktiviteter målrettet 

arbejdsmarkedet, uddannelsessektoren, lokalsamfund eller internationale netværk. Projekterne 

skal herunder specifikt demonstrere innovation med hensyn til aktiv inklusion af diskriminerede 

mennesker eller mennesker under risiko for diskrimination, gøre det nemmere for forfordelte 

mennesker at vende tilbage til arbejdsmarkedet, bidrage til lighed mellem kønnene og diversitet 

gennem ledelsesstrategier eller skabe jobs som følge af integrationsarbejde og indsatser inden 

for anti-diskrimination. Projekter med fokus på børn, ældre eller sundhed samt realisering af en 

bedre balance mellem arbejde og privatliv er ligeledes velkomne.  

 

Nyttige referencer: 

• EU's charter om grundlæggende rettigheder: https://ec.europa.eu/info/aid-development-

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

• Den europæiske søjle for sociale rettigheder: https://commission.europa.eu/strategy-

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

investment/european-pillar-social-rights_da 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
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• Handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder: 

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_da  

• GD JUST, Ligestilling mellem kønnene: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-

fundamental-rights/gender-equality_da 

 

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_en
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_en
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_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
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Kategori 5 fokuserer på projekter til fremme af den politiske målsætning nummer 5: at fremme 

den bæredygtige og integrerede udvikling inden for territorier og lokale initiativer af enhver 

slags. 

EU forpligter sig til en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder 

gennem lokale initiativer. For at opnå europæisk sammenhængskraft er det bydende nødvendigt 

at overkomme diverse temaoverskridende udfordringer for derved at opnå en integreret regional 

udvikling på tværs af sektorer. Med lanceringen af denne tværgående politiske målsætning 

ønsker EU at anerkende vigtigheden af integrerede investeringsstrategier målrettet forskellige 

territoriale områder – det være sig byer, landdistrikter, storbyområder eller funktionelle regioner, 

hvor mennesker arbejder, bor og pendler. EU bestræber sig derfor på at løse de identificerede 

udfordringer inden for et bestemt territorium gennem lokale løsninger udviklet af lokale 

interessenter. Et eksplicit territorialt fokus vil sige, at behov, udfordringer og muligheder for 

udvikling skal matche alle relevante rumlige skalaer og den territoriale kontekst. Kommissionen 

anerkender de små og mellemstore byers rolle samt fokusset på funktionelle områder som vigtige 

drivkræfter i forhold til at gøre regioner og landdistrikter attraktive samt skabe udvikling gennem 

en positiv afsmitning mellem urbane områder og andre territorier samt at styrke forbindelsen 

mellem by og land. I perioden 2021-2027 reserverer hvert medlemsland mindst 8 % af EFRU-

ressourcerne til byer af alle størrelser samt deres storbyområder og funktionelle områder gennem 

territoriale og/eller lokale udviklingsstrategier, dvs. gennem brug af integrerede territoriale 

investeringer (ITI), lokaludvikling styret af lokalsamfund (CLLD), men også lignende værktøjer til 

fremme af integrerede tilgange designet af medlemslandene. Territoriale strategier gør det muligt 

at opbygge kapacitet og igangsætte lokale handlinger, der bidrager til Europas erklærede politiske 

mål, herunder den grønne og digitale omstilling. 

 

Vi er på udkig efter gode projekter, som fremmer implementeringen af lokale og regionale 

strategier, f.eks. strategier inden for bæredygtig byudvikling (SUD) eller inden for territorial og 

lokal udvikling. Projekterne kan også sætte fokus på specifikke områder, der forbedrer borgernes 

dagligdag og fremmer kapacitetsopbygningen. De kan også have til formål at hjælpe regionen 

med at løse specifikke udfordringer i et funktionelt byområde eller territorium samt at udvikle 

specifikke stedbaserede løsninger for borgerne. 

Nyttige referencer 

• Det europæiske borgerinitiativ: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_da   

• Territorial samhørighed: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_en  

• Håndbog om byudviklingsstrategier: 

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

• Håndbog om territorial- og lokaludviklingsstrategier: 

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

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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Kategori 6 beskæftiger sig med det europæiske år for færdigheder 2023. EU ønsker at fremme 
omskoling og opkvalificering samt udviklingen af værktøjer, der kan skabe klarhed over det 
eksisterende kompetenceniveau. 

EU udvikler sig i stigende grad til en vidensintensiv økonomi. EU's arbejdsmarked har derfor 

behov for en højtuddannet og kompetent arbejdsstyrke. Arbejdstagere med en 

kompetencegivende uddannelse vil have bedre muligheder på arbejdsmarkedet og i samfundet 

som sådan. Dette forhold er nøglen til at sikre en fair omstilling, både når det gælder den 

økonomiske genrejsning samt den grønne og digitale omstilling. Det europæiske år for 

færdigheder tilskynder til livslang læring, gør mennesker og virksomheder i stand til at bidrage til 

den grønne og digitale omstilling samt fremmer innovation og konkurrenceevne. Tiltaget hjælper 

virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, med at adressere specifikke 

kompetencemangler i EU samt tilskynder til omskoling og opgradering af kvalifikationer for derved 

at hjælpe arbejdstagerne med at opnå de nødvendige færdigheder i forhold til at kunne varetage 

attraktive jobs. Aktuelt siger flere end tre fjerdedele af virksomheder i EU, at de har svært ved at 

skaffe kvalificeret arbejdskraft med de nødvendige færdigheder; dette gælder især jobs inden for 

den højteknologiske og digitale sektor. Udfordringer i forbindelse med den europæiske dagsorden 

for færdigheder er bl.a. den demografiske forandring hen imod en aldrende befolkning. Hertil 

kommer påvirkningen fra de forskellige globale kriser. Den hastige omstilling mod et klimaneutralt 

Europa og den digitale transformation kommer til at ændre måden vi arbejder, lærer, deltager i 

samfundet og lever vores liv på. Europa kan kun udnytte disse muligheder, hvis vi udvikler de 

rette færdigheder. Til dette formål rummer den europæiske dagsorden for færdigheder en femårig 

handlingsplan med 12 handlingspunkter, der skal bidrage til at opkvalificere Europas befolkning. 

Vi er på udkig efter gode projekter, som støtter arbejdstagere med behov for at udvikle nye 

færdigheder for at søge nye jobs i anden sektor eller som har behov for at opgradere deres 

eksisterende færdigheder med henblik på at beholde deres job i et nyt arbejdsmiljø. Dette kan 

f.eks. være projekter, der interagerer med arbejdsmarkedstjenester med henblik på at forbedre 

og forny erhvervsuddannelserne. Projekter, som hjælper virksomheder med at opkvalificere og 

omskole medarbejdere samt hjælper mennesker tilbage på arbejdsmarkedet, er ligeledes 

velkomne; det gælder især projekter målrettet langtidsarbejdsløse, kvinder og unge mennesker 

uden igangværende uddannelsesmæssige aktiviteter. Projekter, som tiltrækker efterspurgte 

specialister og talent fra tredjelande, er ligeledes velkomne. 

 

Nyttige referencer 

• Det europæiske år for færdigheder 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

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

• Den europæiske dagsorden for færdigheder: 

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

• Pagt for færdigheder: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en  

 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/da/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Deltagelseskriterier 
 

Alle ansøgninger til REGIOSTARS skal opfylde følgende deltagelseskriterier:  

a) Ansøgningen skal indsendes via REGIOSTARS' digitale platform senest d. 31. maj 
2023 kl. 23:59:59 CET.  

b) Ansøgningen skal være forfattet på et af de officielle EU-sprog. 

c) Ansøgningen skal omfatte et støttebrev fra den relevante forvaltningsmyndighed. 
Støttebrevet – en udfyldt støtteformular underskrevet af forvaltningsmyndighedens 
ledelse eller en e-mail med tilsvarende oplysninger fra forvaltningsmyndighedens 
ledelse, der bekræfter myndighedens støtte til ansøgningen – skal uploades som PDF 
sammen med ansøgningen. (Bemærk venligst, at der kan indsendes op til fem projekter 
per program. Forvaltningsmyndigheden er ansvarlig for overholdelse af denne grænse.)  

d) Ansøgningen skal henvise til et projekt, der har modtaget EU-medfinansiering fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Socialfond, Fonden for Retfærdig Omstilling, eller et projekt, som har modtaget EU-støtte 
inden for rammerne af Interreg-programmerne (uanset linje), med en startdato efter d. 1. 
januar 2014. 

e) Kun gennemførte projekter kan komme i betragtning. Et gennemført projekt defineres 
som følger: Alle projektets planlagte aktiviteter er blevet gennemført, ligesom de endelige 
finansielle støttemidler er bogført og afsluttet af projektets modtagere og/eller 
forvaltningsmyndigheden.  

f) Projektet skal tydeligt henvise til en af de seks priskategorier. Det samme projekt kan 
ikke indsendes i flere forskellige kategorier.  

 
Tildelingskriterier 

 
Alle kvalificerede ansøgninger vil blive gennemgået af REGIOSTARS' jury i henhold til følgende 
tildelingskriterier:  
 
Samhørighed Projektets bidrag til økonomisk, social og territorial samhørighed som 

sådan; med et overregionalt til europæisk perspektiv. Projektets nytteværdi 

i henhold til samhørighedsaspektet vil blive evalueret her.  
Indvirkning Projektets lokale og regionale indvirkning og kvaliteten af de endelige 

resultater. Hvordan har projektet bidraget til positive ændringer i regionen?  
Innovation Projektets innovative karakter set i forhold til den valgte kategoris logik. 

Hvad er nyt? Hvad er ikke blevet gjort før? Innovation kan gøre sig 
gældende inden for både økonomiske, sociale og/eller miljømæssige 
aspekter.  

Bæredygtighed Projektets fremtidsduelighed hvad angår økonomisk bæredygtighed. Der 

skal demonstreres en aktiv indsats i forhold til at få projektet til at forsætte 

udover den projekterede løbetid. 
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Borgere Hvordan borgerne og civilsamfundets aktører blev involveret i udviklingen 

og/eller implementeringen af projektet.   
Overførbarhed Projektets potentiale til at kunne overføres til andre regioner i Europa og, i 

bedste fald, til at kunne blive skaleret op og udrullet i hele EU.  

 
Udvælgelsesprocessen er blevet revideret og er fra og med i år blevet ændret til en proces i to 
trin. Processen fungerer nu sådan her: 

• Senest d. 31. maj 2023 skal du indsende ansøgningen, herunder støttebrevet fra 
forvaltningsmyndigheden. 

• Senest d. 10. juli vil en uafhængig jury bestående af førende eksperter inden for det 
pågældende felt udvælge op til fem finalister i hver kategori. Finalisterne udvælges 
baseret på de indsendte ansøgningsformularer. 

• Fra d. 14. september til d. 14. november vil offentligheden kunne stemme på deres favorit 
til at vinde publikumsprisen blandt alle finalisterne. 

• Finalisterne vil blive inviteret til Bruxelles til den endelige udvælgelsesrunde i forbindelse 
med Den europæiske uge for regioner og byer. Her vil deltagerne blive bedt om at gøre 
følgende: 

o Levere en kort projektpitch foran jurymedlemmerne og publikum 
o Deltage i en kort paneldiskussion med jurymedlemmerne 

Bemærk venligst, at finalerunden vil blive gennemført på engelsk.  
Til REGIOSTARS' prisoverrækkelse (16. november) vil jurymedlemmerne sammen med 
DG REGIO udnævne én vinder i hver kategori. 

• Vinderne, herunder vinderen af publikumsprisen, vil blive annonceret under 
REGIOSTARS' prisoverrækkelsen i Ostrava, Tjekkiet, d. 16. november. 
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1. Er mit projekt en god kandidat til REGIOSTARS-konkurrencen? 
 

1.1. Hvad vægter Kommissionen i denne konkurrence? 
 
Kommissionen leder efter virkningsfulde EU-støttede projekter, der bidrager til Europas 
sammenhængskraft. Konkurrencen består af seks kategorier, hvoraf de fem er koblet til de 
velkendte politiske målsætninger vedrørende samhørighed i Europa, mens den sidste kategori 
skifter hvert år alt efter det aktuelle tema.  
 
1.2. Hvilke kategorier indeholder konkurrencen? 
 
De seks konkurrencekategorier er: 

• Kategori 1) ET KONKURRENCEDYGTIGT OG INTELLIGENT EUROPA  

• Kategori 2) ET GRØNT EUROPA  

• Kategori 3) ET TÆT SAMMENKNYTTET EUROPA 

• Kategori 4) ET SOCIALT OG INKLUSIVT EUROPA  

• Kategori 5) ET EUROPA TÆT PÅ BORGERNE 

• Kategori 6) ÅRETS TEMA (Det europæiske år for færdigheder 2023) 

 
I starten af denne vejledning finder du en mere detaljeret beskrivelse af kategorierne, herunder 
en indikation af hvilken type projekter, der kunne være relevante i forhold til at opfylde 
tildelingskriterierne.  
 
Projekterne skal indsendes til den kategori, der svarer til den politiske målsætning, som de har 
modtaget støtte ud fra. For projekter, som har modtaget støtte i perioden 2014-2020, skal 
ansøgerne vælge den konkurrencekategori, der modsvarer den tematiske målsætning, de 
oprindeligt modtog støtte til, som indikeret i konversionstabellen (bilag 1).  
 
Projekter, som indsendes i kategorien "Årets tema", kan høre under en hvilken som helst politisk 
målsætning eller tema, men projektets målsætninger og resultater skal flugte tydeligt med 
kategoribeskrivelsen.  
 
Det samme projekt kan ikke indsendes i flere forskellige kategorier. 
 
1.3. Hvilke typer samfinansierede EU-projekter kan deltage? 
 
Alle projekter, som har modtaget støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) 
(inklusive Interreq), Samhørighedsfonden (CF), Den Europæiske Socialfond (ESF), Den 
Europæiske Socialfond Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling og samtlige Interreg-projekter 
(uanset linje). 
 
Hvad angår støtteperioder kan projekter fra både perioden 2014-2020 og 2021-2027 deltage. 
Bemærk venligst, at kun gennemførte projekter kan tilmeldes. 
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Herudover er projekter og initiativer, som kombinerer føromtalte finansieringsprogrammer med 
andre EU-støttemidler, også velkomne til at deltage.  
 
Deltagelseskriterierne er præsenteret i et specifikt afsnit i denne vejledning ("Deltagelses- og 
tildelingskriterier"). 
 
1.4. Kan jeg tilmelde et projekt, hvis startdato ligger før 2014? 
 
Nej. Den tidligst mulige startdato for tilmeldte projekter er 1. januar 2014. 
 
1.5. Kan jeg tilmelde et nyligt færdiggjort projekt? 
 
Ja. Kun gennemførte projekter kan komme i betragtning.  
 
1.6. Er der et loft over det tilladte antal ansøgninger? 
 
Ja. Der må maksimalt indsendes fem ansøgninger per program.  
Med sit støttebrev har forvaltningsmyndigheden bag det pågældende program til opgave at sikre, 
at dette maksimale antal respekteres. 
 

 
2. Hvordan indsender jeg mit projekt? 

 
2.1. Hvordan fungerer ansøgningsprocessen kort fortalt? 
 
Du udfylder en online-ansøgning og uploader støttebrevet fra forvaltningsmyndigheden inden for 
den angivne tidsfrist. Støttebrevet kan være en udfyldt udgave af den tilgængelige skabelon på 
den digitale platform, eller det kan være en e-mail med tilsvarende oplysninger fra 
forvaltningsmyndigheden, uploadet som PDF. Det var det hele! 
 
2.2. Hvor indsender jeg ansøgningen?  
 
På REGIOSTARS' digitale platform: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Hvad er tidsfristen for indsendelse? 
 
31. maj 2023 kl. 23:59:59 CET  
 
2.4. Hvem skal indsende ansøgningen? 
 
Ansøgningen skal indsendes af projektpromotoren (= organisationen ansvarlig for 
implementeringen af projektet). Ansøgningen skal ledsages af det underskrevne støttebrev fra 
forvaltningsmyndigheden. Brevformularen kan downloades via den digitale platform. Støttebrevet 
kan erstattes af en e-mail fra forvaltningsmyndigheden med tilsvarende oplysninger, der 
bekræfter dens støtte. Denne e-mail uploades til platformen som PDF. 
 
2.5. Hvilket sprog kan jeg indsende ansøgningen på? 
 
Ansøgningen kan forfattes på et officielt EU-sprog efter eget valg. Alle ansøgninger vil blive 
maskinoversat til engelsk og herefter gennemgået af juryen. 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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2.6. Hvordan angiver jeg den geografiske placering af mit projekt? 
 
Du kan enten angive de geografiske koordinater eller den præcise adresse på den bygning, hvor 
projektet har til huse.  
 
For projekter med flere forskellige lokaliteter (f.eks. jobprojekter eller ved SMV-finansiering) skal 
den vigtigste placering vælges (f.eks. stedet hvor den vigtigste investering fandt sted), eller hvor 
projektpromotoren har adresse (f.eks. finansieringsagenturets hovedkvarter).  
Disse informationer bruges til at vise placeringerne af alle vores projekter på vores websted. 
 
2.7. Kan jeg indsende et projekt, som allerede har været indsendt til REGIOSTARS på et 

tidligere tidspunkt? 
 
Ja, det samme projekt kan indsendes op til to gange. 
 
2.8. Kan jeg også indsende ansøgningen per e-mail? 
 
Nej. Som en hjælp til at forberede din ansøgning har vi udviklet en ansøgningsformular i Word. 
Ansøgningen skal dog indsendes direkte via REGIOSTARS' digitale platform: 
www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Skal ansøgningen udfyldes og indsendes samtidig? Eller kan man gemme 

ansøgningen og færdiggøre den på et senere tidspunkt? 
 
Ansøgningen kan gemmes når som helst i processen og færdiggøres på et senere tidspunkt, helt 
frem til tidsfristen. Ansøgningen er først endelig, når du har trykket på "submit" (indsend). 
 
2.10. Hvorfor skal projektbeskrivelsen angives to gange under to forskellige punkter i 

ansøgningsformularen? 
 
Du skal skrive en kort og fængende beskrivelse, som vi kan bruge til vores offentlige 
kommunikation. Her skal du derfor beskrive projektet på en letforståelig måde, der forklarer den 
brede befolkning, hvad der gør projektet til noget helt særligt, og hvordan det bidrager til at 
forbedre europæernes tilværelse. Denne del af din ansøgning vil blive anvendt uden 
nævneværdige ændringer, f.eks. som en kort beskrivelse af projektet i forbindelse med 
publikumsprisen. 
 
Den længere projektbeskrivelse (punktet "projektbeskrivelse") er tiltænkt juryen, så de kan danne 
sig et grundigt indtryk af projektet. Her bedes du derfor indsætte en detaljeret og fagrelevant 
projektbeskrivelse, der gør det muligt for juryen at bedømme projektet.  
 
2.11. Hvilke informationer skal jeg angive under punktet "projektets indvirkning"?  
 
Når du udfylder denne del af ansøgningen, anbefaler vi dig at tænke på alle de positive effekter, 
der ikke ville være blevet opnået uden gennemførelsen af projektet. 
 
2.12. Hvilke tekniske krav skal billederne opfylde? 
 

http://www.regiostarsawards.eu/
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Du skal anvende billeder i høj opløsning, da de skal anvendes på forskellige 
kommunikationskanaler, f.eks. printmedier, online og i forbindelse med udstillinger, både under 
og efter konkurrencen. Billederne skal fylde mindst 300 dpi eller 10 MB. 
 
Du skal ligeledes deklarere, at organisationen, du repræsenterer, er indehaver af 
ophavsrettighederne til billederne og dermed har alle de relevante rettigheder, herunder tilladelser 
fra samtlige identificerbare personer på billedet, og at billederne må bruges af Europa-
Kommissionen med henblik på promovering af REGIOSTARS og EU's regionalpolitik på alle 
platforme (websted, print, sociale medier med mere). 
 
2.13. Hvad sker der, når mit projekt er blevet indsendt? 
 
Når ansøgningsperioden er udløbet, kontrolleres alle projektansøgningerne for opfyldelse af 
konkurrencebetingelserne. Alle kvalificerede projektansøgninger vil blive videresendt til juryen for 
bedømmelse. Alle kvalificerede projekter vil desuden blive offentliggjort på REGIOSTARS' 
digitale platform. De projektansvarlige vil blive informeret om resultaterne af denne kontrol. Du 
bedes se afsnittet "Udvælgelsesprocessen" og bilag 2 "Tidsplan" i denne vejledning for yderligere 
oplysninger.  
 
2.14. Hvordan fungerer publikumsafstemningen? 
 
Fra d. 14. september til d. 14. november vil et online-afstemningssystem være tilgængeligt. I 
denne periode vil publikum kunne stemme på deres favoritprojekt blandt finalisterne. Projektet 
med flest stemmer modtager publikumsprisen. Vi anbefaler finaleprojekterne og deres 
forvaltningsmyndigheder at organisere en kommunikationskampagne/aktion for derigennem at 
skabe opmærksomhed omkring deres projekt i publikumsafstemningen. 
 
2.15. Hvem kan jeg kontakte ved spørgsmål? 
 
Du bedes sende eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen per e-mail til: 
contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Hvad er forvaltningsmyndighedens rolle? 

 
3.1. Hvilke arbejdsopgaver har forvaltningsmyndigheden? 
 
Forvaltningsmyndigheden har en dobbeltrolle: 

• For det første skal forvaltningsmyndigheden udstyre ansøgeren med et underskrevet 
støttebrev, alternativt en e-mail med tilsvarende oplysninger. Herudover skal 
forvaltningsmyndigheden sikre, at der højst indsendes fem projekter per program 

• Forvaltningsmyndigheden skal deltage i prisuddelingen sammen med EU-kommissæren 
for samhørighed og reformer og finalisterne (Kommissionen dækker udgifterne). 

 
3.2. Hvorfor er forvaltningsmyndigheden nødt til at bekræfte sin støtte til 

projektansøgningen? 
 
For det første er det forvaltningsmyndighedens opgave at sikre, at der ikke indsendes flere end 
fem ansøgninger per program. Herudover skal forvaltningsmyndigheden oplyse Kommissionen 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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om, hvorvidt projektet har været underlagt nogen former for granskning, som ville kunne medføre 
en finansiel korrektion grundet uregelmæssigheder eller svig.  
 
3.3. Kan jeg indsende et projekt uden støtte fra forvaltningsmyndigheden? 
 
Nej.  
 
3.4. Er der begrænsninger i forhold til antallet af ansøgninger per kategori? 
 
Nej, dette afhænger helt og holdent af de enkelte programmer (programmerne kan sågar have 
fem ansøgninger i én samlet kategori). Overordnet set er forvaltningsmyndighederne frit stillet til 
at bruge den udvælgelsesproces, de finder bedst i forhold til at identificere de støttede projekter 
inden for deres program.  
 
3.5. Kan et formidlende organ underskrive på vegne af forvaltningsmyndigheden? 
 
Ja. Det formidlende organ skal dog sikre koordination med forvaltningsmyndigheden. 
 
3.6. Hvad betyder "forvaltningsmyndighedens repræsentant" i ansøgningsformularen? 
 
Det er op til forvaltningsmyndigheden at beslutte, hvem som underskriver støttebrevet. I visse 
tilfælde vil det være lederen af forvaltningsmyndigheden, mens det i andre tilfælde vil være 
programforvalteren eller den kommunikationsansvarlige (især ved større programmer).  
 
3.7. Hvad nu hvis forvaltningsmyndigheden...? 
 
Hvis den programansvarlige forvaltningsmyndighed for perioden 2014-2020 ikke længere 
eksisterer eller er blevet omstruktureret, skal den programansvarlige forvaltningsmyndighed for 
perioden 2021-2027 (dvs. som efterfølger 2014-2020-programmet) godkende ansøgningen.  
 
Hvis den samme forvaltningsmyndighed er ansvarlig for indtil flere programmer, kan den 
godkende op til fem projekter per program. Hvis efterfølgende programmer (2014-2020 og 2021-
2027) dækker det samme territorium og dybest set beskæftiger sig med de samme emner, bør 
der kun præsenteres fem projekter inden for hele den samlede tidsperiode fra 2014. 

 
 

4. Hvordan bedømmes mit projekt – og hvad sker der bagefter? 
 

4.1. Hvordan foregår juryens evalueringsarbejde? 
 
Du bedes se afsnittet "Udvælgelsesprocessen" i denne vejledning for yderligere oplysninger.  
 
Kun ansøgninger, som opfylder deltagelseskriterierne, vil blive bedømt af juryen. I første fase af 
evalueringen gennemgår juryen ansøgningerne under hensyntagen til konkurrencekriterierne og 
udvælger nu op til fem finalister i hver kategori. I anden fase møder juryen finalisterne til en 
projektpitch og paneldiskussion, under hvilken juryen får mulighed for at stille yderligere 
spørgsmål om projektet. Baseret på disse oplysninger træffer juryen sin endelige beslutning om 
konkurrencens vindere.  
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Du bedes læse afsnittene vedrørende deltagelses- og tildelingskriterier nøje, her finder du mange 
nyttige oplysninger. 
 
4.2. Hvem sidder i juryen? 
 
Juryen består af 18 førende eksperter inden for de forskellige felter. Jurymedlemmerne udnævnes 
af Kommissionen. Jurymedlemmerne arbejder i hold på tre (ud fra deres ekspertise inden for den 
pågældende kategori), men træffer den endelige beslutning om finalister og vindere sammen som 
gruppe. 
 
4.3. Hvad sker der, hvis mit projekt går videre til finalen? 
 
Alle ansøgerne vil blive informeret om juryens beslutning d. 10. juli, hvor finalisterne samtidig 
udnævnes. 
 
Efter udnævnelsen inviteres finalisterne til at nominere en eller flere repræsentanter til at deltage 
i den anden evalueringsfase, der gennemføres i forbindelse med Den europæiske uge for 
regioner og byer i Bruxelles. Manglende deltagelse i den anden evalueringsfase kan få Europa-
Kommissionen til at trække finalenomineringen tilbage.  
 
Forud for begivenheden vil der blive organiseret en halv dags kommunikationstræning som 
forberedelse. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at de nominerede repræsentanter i anden del 
af evalueringsfasen også deltager i denne træning.  
 
Bemærk venligst, at både den anden evalueringsrunde samt finalerunden vil blive gennemført på 
engelsk. 
 
Alle finalisterne deltager automatisk i afstemningen om publikumsprisen.  
 
Sammen med en repræsentant for forvaltningsmyndigheden inviteres alle finalisterne til at deltage 
i prisuddelingen i Ostrava, Tjekkiet.  
 
For mere præcise oplysninger om datoerne bedes du se bilag 2 i denne ansøgningsvejledning. 
Udgifterne til deltagelse i føromtalte begivenheder afholdes af Kommissionen.  
 
4.4. Hvad sker der, hvis mit projekt vinder? 

 
Vinderne af REGIOSTARS annonceres under prisoverrækkelsen. EU-kommissæren for 
samhørighed og reformer overrækker REGIOSTARS-trofæet til projektlederen og en 
repræsentant fra forvaltningsmyndigheden.  
 
Efter prisoverrækkelsen arrangerer Kommissionen lokale minikampagner i samarbejde med 
vinderprojekternes projektpromotorer og forvaltningsmyndigheder. 
 
4.5. Hvornår afholdes REGIOSTARS' prisoverrækkelse? 
 
Du bedes se tidsplanen i bilag 2 af denne ansøgningsvejledning for yderligere oplysninger.  
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Bilag 1. Konversionstabel  
 

Tematiske målsætninger 2014-2020 Politiske målsætninger 2021-2027 

TO 1; TO 2; TO3;  PO1- Et mere konkurrencedygtigt og 
intelligent Europa 

TO4; TO5; TO6 PO2- Et grønnere Europa med lav CO2-
udledning 

TO7 PO3- Et mere sammenknyttet Europa 

TO8, TO9, TO10  PO4- Et mere socialt Europa 

ITI, CLLD, UIA PO5- Et Europa tættere på borgerne 

 

Projekter fra 2014-2020, som falder under den tematiske målsætning 11, bør placeres i 
en af de fem kategorier i henhold til deres specifikke emne.  
 
 
 
 
 
Bilag 2. Tidsplan for REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Begivenhed Dato 

Konkurrencen skydes i gang Onsdag d. 27. februar 

Ansøgningsfrist Onsdag d. 31. maj 

Information om resultatet af 
egnethedsundersøgelsen 

Fredag d. 16. juni 

Udnævnelse af finalisterne Mandag d. 10. juli 

Publikumsafstemningen åbner Torsdag d. 14. september 

Online-træning i projektpitch for finalisterne I løbet af uge 38 (18.-22. september) 

Finalistmiddag med Kommissæren Tirsdag d. 10. oktober 

Finalistpitch foran juryen Onsdag d. 11. oktober 

Publikumsafstemningen lukker Tirsdag d. 14. november 

REGIOSTARS' prisoverrækkelse Torsdag d. 16. november (i Ostrava) 

Lokale kampagneevents med vinderne Fra d. 1. december og frem 

Videoer af lokale kampagneevents med 
vinderne 

Lanceringsdato for REGIOSTARS 2024 


