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REGIOSTARS is de jaarlijkse wedstrijd die sinds 2008 wordt georganiseerd door DG REGIO: het 

is uitgegroeid tot het Europese excellentielabel voor door de EU gefinancierde projecten die het 

effect en de inclusiviteit van regionale ontwikkeling tonen. Vanaf 2023 voegen we een aantal 

nieuwe aspecten aan de wedstrijd toe, zo kunnen projecten vanaf nu meedingen in zes 

categorieën die hieronder worden beschreven en die de komende jaren onveranderd blijven. Door 

het komen met oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen en het aanpakken van de 

grootste kansen, hebben de REGIOSTARS regio’s geïnspireerd om een steeds efficiënter 

regiobeleid in de EU in te voeren. We moedigen aanvragen aan van relatief minder ontwikkelde 

regio’s in Europa en vanuit alle programmagebieden. Het online aanvraagformulier staat open 

van 27 februari tot 31 mei 2023. 

 

De REGIOSTARS Awards worden toegekend aan projecten in zes thematische categorieën: 

 

• Categorie 1) EEN CONCURRENTIEGERICHT EN SLIM EUROPA  

• Categorie 2) EEN GROEN EUROPA  

• Categorie 3) EEN VERBONDEN EUROPA 

• Categorie 4) EEN SOCIAAL EN INCLUSIEF EUROPA  

• Categorie 5) EEN EUROPA DAT DICHTER BIJ DE BURGERS STAAT 

• Categorie 6) ONDERWERP VAN HET JAAR (Europees Jaar van de Vaardigheden 2023) 

 

Het selectieproces is ook herzien. In eerste instantie zal een panel van hoogstaande academici 

in de respectievelijke domeinen de ingediende aanvragen beoordelen en de finalisten selecteren. 

Vervolgens worden de finalisten uitgenodigd voor een “laatste selectieronde” tijdens de Europese 

Week van regio's en steden in Brussel. 

 

Zoals in voorgaande jaren heeft het publiek de kans om te stemmen voor hun favoriete finalist 

voor de Publieksprijs. Alle winnaars worden aangekondigd tijdens de REGIOSTARS-ceremonie 

op 16 november 2023 in Ostrava (Tsjechië). 

 

De winnaars in de zes categorieën ontvangen een lokale communicatiecampagne, beheerd  in 

samenwerking met DG REGIO, om de winnende activiteiten in de regio te promoten.  

 

Deze Gids voor Aanvragers geeft je alle nodige informatie om een winnend project in te dienen. 

Naast de gedetailleerde beschrijving van de wedstrijdcategorieën en de criteria voor deelname 

en toekenning, bevat de gids praktische informatie over de aanvraagprocedure.  

 

We kijken uit naar jouw projectaanvraag en wensen je veel succes! 

Het REGIOSTARS-team 
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Categorie 1 concentreert zich op projecten ter ondersteuning van Beleidsdoelstelling 1 om een 

concurrentiegericht en slim Europa te realiseren door het bevorderen van innovatieve en 

intelligente economische transformatie en regionale ICT-connectiviteit. 

De interne markt staat centraal in het Europese project, en maakt het mogelijk dat personen, 

diensten, goederen en kapitaal vrij bewegen, waardoor Europese bedrijven meer kansen krijgen 

en consumenten meer keuze en lagere prijzen worden geboden. Het stelt burgers in staat om te 

wonen, werken en studeren waar ze maar willen. In het algemeen helpt het Europese steden en 

regio’s hun integratie in de Europese Unie te verdiepen. Het is een belangrijke doelstelling voor 

het bieden van een wrijvingsloze interne markt waar bedrijven van elke omvang en in elke 

branche op gelijke voorwaarden kunnen concurreren en digitale technologie, producten en 

diensten kunnen ontwikkelen, op de markt kunnen brengen en kunnen gebruiken op een schaal 

die hun productiviteit en internationale concurrentievermogen stimuleert, en waar klanten het 

vertrouwen kunnen hebben dat hun rechten worden beschermd. Via een interne markt zet de 

Europese Unie zich ervoor in om haar positie op de wereldmarkt te versterken, een internationale 

digitale speler te worden en om een eerlijke en concurrerende digitale economie te bieden, zoals 

beschreven in de Europese Digitale Strategie “Een Europa dat geschikt is voor het digitale 

tijdperk”. De digitale strategie van de EU streeft ernaar deze transformatie voor mensen en 

bedrijven te laten werken, en tegelijkertijd te helpen uiterlijk in 2050 het doel te bereiken van een 

klimaatneutraal Europa. 

We zijn op zoek naar goede projecten die innovatie en intelligente economische transformatie en 

regionale ICT-connectiviteit bevorderen. Daartoe behoren projecten die digitalisatieprocessen 

bevorderen en innovatieve benaderingen tonen van het implementeren van RIS-strategieën waar 

stakeholders bij betrokken zijn. Projecten die Europese MKB-en voorbereiden om te concurreren 

in een geglobaliseerde economie zijn welkom en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op 

activiteiten die nieuwe technologie en producten ontwikkelen, innovatiesystemen verbeteren, 

concurrentievermogen opbouwen via ontwerp- en creatieve sectoren, sociaal ondernemerschap 

bevorderen, sociale en diensteninnovatie versterken, nieuwe bedrijfsmodellen en op de praktijk 

gebaseerde innovaties ondersteunen. Kenmerken van dergelijke projecten zouden bijvoorbeeld 

het bijdragen aan duurzame regionale innovatiesystemen en het bevorderen van de arbeidsmarkt 

in de digitale sectoren kunnen zijn.  

Nuttige referenties 

• Europese Digitale Strategie: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age_en  

• Europese Industriestrategie: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en  

• Platform voor slimme specialisatie: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

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/
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• Europese strategie voor de interne markt: 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
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
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Categorie 2 concentreert zich op projecten ter ondersteuning van Beleidsdoelstelling 2 om een 

groen en veerkrachtig Europa te realiseren door het bevorderen van schone en eerlijke 

energietransitie, groene en blauwe investeringen, de circulaire economie, vermindering van en 

aanpassing aan klimaatsverandering, risicopreventie en -beheer, en duurzame stedelijke 

mobiliteit. 

De Europese Unie streeft ernaar om uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. 

Met de ambitieuze Europese Green Deal, streeft de Europese Unie ernaar het welzijn en de 

gezondheid van burgers en toekomstige generaties te verbeteren door het bieden van (1) frisse 

lucht, schoon water, gezonde bodem en biodiversiteit, (2) gerenoveerde, energiezuinige 

gebouwen, (3) gezonde en betaalbare voeding, (4) meer openbaar vervoer, (5) schonere energie 

en geavanceerde schone technologische innovatie, (6) producten die langer meegaan en die 

kunnen worden gerepareerd, gerecycled en hergebruikt, (7) toekomstbestendige banen en 

vaardigheidstraining voor de transitie, evenals een (8) internationaal concurrerende en 

veerkrachtige industrie. Als zodanig is de Green Deal een belangrijk raamwerk. Met het 

REPowerEU Plan streeft de EU ernaar de besparing van energie, het produceren van schone 

energie en het diversifiëren van energiebronnen te ondersteunen. Om klimaatneutraliteit te 

bereiken, heeft de Commissie de Europese Klimaatwet voorgesteld, die ook een nieuw, 

ambitieuzer doel stelt voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen van minstens -

55% in uiterlijk 2030, vergeleken met het niveau van 1990. Centraal bij de Europese Green Deal 

staan het behoud en de bescherming van de zeeën, oceanen en het milieu van Europa die een 

bron zijn van natuurlijke en economische rijkdom voor Europa. Zo verwacht de EU Green Deal 

om uiterlijk in 2030 drie miljard extra bomen te hebben geplant. Over het algemeen omvat de 

Green Deal de bescherming van de biodiversiteit en ecosystemen van de EU, de vermindering 

van lucht-, water- en bodemvervuiling, de beweging in de richting van een circulaire economie, 

de verbetering van afvalbeheer en de garantie van de duurzaamheid van de blauwe economie- 

en visserijsector. Europa streeft bovendien naar een verschuiving in de landbouw- en 

voedselsystemen die de EU de wereldleider maakt wat betreft veiligheid, voorzieningszekerheid, 

voeding en kwaliteit.  

We zijn op zoek naar goede projecten die een groener en veerkrachtiger Europa bevorderen en 

helpen bij het bereiken van de Green Deal van de Europese Unie van klimaatneutraliteit, en de 

verbetering van de milieuomstandigheden. Projecten kunnen onder andere bestaan uit 

investeringen in groene initiatieven die de lucht- en waterkwaliteit verbeteren, de duurzame 

landbouw bevorderen, en milieusystemen in stand houden. De creatie van een effectieve 

circulaire economie, de transformatie in de richting van een grondstofzuinige economie en 

transitie naar hernieuwbare producten kunnen ook kenmerken van deze projecten zijn.  

Nuttige referenties 

• Europese Green Deal: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_en  

• Van boer tot bord: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 

• Milieubeleid: 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
https://environment.ec.europa.eu/index_en
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Categorie 3 concentreert zich op projecten ter ondersteuning van Beleidsdoelstelling 3 om de 

mobiliteit en connectiviteit te verbeteren. 

Een verbonden, moderne, veilige en intelligente infrastructuur staat centraal bij het bereiken van 
cohesie en het leveren van de Europese Green Deal. Als zodanig zet de Europese Unie zich in 
voor de ondersteuning van de ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame en efficiënte onderling 
verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. 
Transport op Europees niveau streeft naar de garantie van soepele, efficiënte, veilige en vrije 
beweging van personen en goederen door de EU door middel van geïntegreerde netwerken met 
gebruik van alle transportmiddelen (weg, spoor, water en lucht). Energiebeleid werkt toe naar een 
energiesysteem voor het hele continent waar energie vrij over grenzen stroomt, zo nodig op basis 
van concurrentie met effectieve regulering van energiemarkten op EU-niveau, en het leveren van 
een zekere energievoorziening aan burgers. Als zodanig beschrijft de Energie-unie het doel van 
een veerkrachtige Energie-unie waarbij een ambitieus klimaatbeleid centraal staat. Dit betekent 
dat EU-consumenten - huishoudens en bedrijven - worden voorzien van zekere, duurzame, 
concurrerende en betaalbare energie. Tegelijkertijd formuleert de EU in haar Digitale Strategie, 
het doel voor Europa om in uiterlijk 2030 het meest verbonden continent te zijn. Om dit te 
bereiken, bijvoorbeeld, ontwikkelt de EU geharmoniseerde regels voor connectiviteitsdiensten, 
heeft de EU het Europees Wetboek voor elektronische communicatie ingevoerd, ondersteunt de 
EU draadloze netwerken zoals 5G of heeft een eind gemaakt aan roamingkosten in de EU. Toch 
is het voornaamste doel op het gebied van connectiviteit in het Digitale Decennium dat elk 
huishouden in Europa uiterlijk in 2025 toegang tot snelle internet verbinding heeft en in uiterlijk 
2030 tot Gigabit-connectiviteit. De Connecting Europe Facility maakt investeringen mogelijk die 
de schakels leveren die ontbreken in de energie-, transport- en digitale backbone van Europa. 
 
We zijn op zoek naar goede projecten die het leveren van een beter verbonden Europa 
bevorderen. Hieronder vallen projecten die efficiënte, veilige en milieuvriendelijke 
mobiliteitsoplossingen in de EU ondersteunen, die de voorwaarden creëren voor een 
concurrerende industrie die groei en banen genereert. Deze kunnen ook bestaan uit 
veelomvattende kwesties zoals het recht van passagiers of schone brandstoffen. Projecten 
kunnen ook helpen bij het bereiken van doelen van de Trans-Europese Netwerken op het gebied 
van energie, transport of digitale connectiviteit. Projecten moeten duidelijk de ontwikkeling laten 
zien van nieuwe energie- of transportinfrastructuur, of de rehabilitatie of modernisering van 
bestaande. Ze kunnen bovendien de ontwikkeling laten zien van een veilige, zekere en duurzame 
hoogwaardige infrastructuur, zoals Gigabit- en 5G-netwerken, grotere capaciteit en veerkracht 
van digitale backbone-infrastructuren, of de digitalisering van transport- en energienetwerken. 

Nuttige referenties: 

• Digitale agenda voor Europa: 

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

• Digitale strategie voor Europa: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity  

• Energiebeleid: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-

general-principles  

• Strategie van de Energie-unie: https://eur-lex.europa.eu/legal-

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

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
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• Connecting Europe Facility: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-

facility_en   

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

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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Categorie 4 concentreert zich op projecten ter ondersteuning van Beleidsdoelstelling 4 om een 

socialer en inclusiever Europa te bereiken door de implementatie van de Europese Pijler van 

Sociale Rechten. 

De Europese Unie is gebaseerd op de waarden: menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, 

gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor de rechten van de mens, inclusief de rechten van 

personen die tot minderheden behoren. In lijn hiermee spant de EU zich enorm in voor het 

bestrijden van alle vormen van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling van alle 

Europeanen, inclusief gendergelijkheid, integratie van migranten en de toegankelijkheid voor 

personen met een beperking. Artikel 21 van het EU-grondrechtenhandvest verduidelijkt dat alle 

discriminatie op basis van gronden zoals geslacht, ras, kleur, nationaliteit, etnische of sociale 

afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere 

denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, beperking, leeftijd 

of seksuele gerichtheid tegen de waarden van een Europees maatschappijmodel is en in de EU 

zal worden verboden. In lijn hiermee leiden de 20 principes krachtens de Europese Pijler van 

Sociale Rechten de EU naar een sterk sociaal Europa dat eerlijk, inclusief en kansrijk voor 

iedereen is. Dit omvat gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

werkomstandigheden en het recht op voldoende sociale bescherming en inclusie. Het volgende 

Actieplan zal garanderen dat tot 2030 drie ambitieuze doelen zullen worden bereikt. Het eerste is 

dat ten minste 78% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar werkt; het tweede, om ten minste 60% 

van alle volwassenen jaarlijks te laten deelnemen aan training; en het derde, het verminderen 

van het aantal personen dat het risico van armoede of sociale uitsluiting loopt te verminderen met 

ten minste 15 miljoen personen. 

 

We zoeken naar goede projecten die kunnen bijdragen aan een inclusievere samenleving in het 

algemeen, bestrijding van discriminatie van alle personen, en gendergelijkheid in en buiten de 

EU. Met name moeten projecten ondersteuning bieden aan de 20 principes en de drie doelen van 

het Actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Dit kan, bijvoorbeeld, bestaan uit 

activiteiten op de arbeidsmarkt, in de onderwijssector, in lokale gemeenschappen en 

internationale netwerken.  Projecten moeten duidelijk innovatie laten zien op het gebied van het 

bevorderen van actieve inclusie van gediscrimineerde personen of personen die het risico lopen 

gediscrimineerd te worden, het vergemakkelijken van de herintegratie van kansarme personen in 

de arbeidsmarkt, bijdragen aan gendergelijkheid en diversiteit via managementstrategieën, of het 

creëren van banen gedurende integratiewerk en discriminatie bestrijdende activiteiten. Bovendien 

zijn projecten welkom die betrekking hebben op de zorg voor kinderen en ouderen of de 

gezondheidszorg en bijdragen aan een goed evenwicht tussen werk en privé.  

Nuttige referenties: 

• EU-grondrechtenhandvest: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-

fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en  

• De Europese Pijler van Sociale Rechten: https://commission.europa.eu/strategy-and-

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

investment/european-pillar-social-rights_en 

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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• Het Actieplan van de Europese Pijler van Sociale Rechten: 

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  

• DG JUST, Gendergelijkheid: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-

rights/gender-equality_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://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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Categorie 5 concentreert zich op projecten ter ondersteuning van Beleidsdoelstelling 5 om de 

duurzame en geïntegreerde ontwikkeling van alle types territoria en lokale initiatieven te 

bevorderen. 

De Europese Unie zet zich via lokale initiatieven in voor de duurzame en geïntegreerde 

ontwikkeling van stedelijke, landelijke en kustgebieden. Het overwinnen van multi-thematische 

uitdagingen voor een geïntegreerde regionale ontwikkeling in alle sectoren vormt de sleutel voor 

het bereiken van Europese Cohesie . Met de invoering van deze horizontale beleidsdoelstelling, 

streeft de EU ernaar het belang te erkennen van geïntegreerde beleggingsstrategieën gericht op 

verschillende territoriale schalen - zoals steden, landelijke gebieden, grootstedelijke gebieden en 

functionele regio’s - waar mensen werken, wonen en dagelijks forenzen. Daarmee wil de EU 

reageren op de uitdagingen die binnen een bepaald territorium worden vastgesteld en waarvoor 

lokale stakeholders lokale oplossingen ontwikkelen. Het hebben van een expliciete territoriale 

focus betekent dat behoeften, uitdagingen en kansen voor ontwikkeling moeten passen bij de 

toepasselijke ruimtelijke schaal en territoriale context. De Commissie erkent dat de rol van kleine 

en middelgrote steden en de benadering van functionele gebieden belangrijke drijfveren vormen 

voor regionale en landelijke aantrekkingskracht en ontwikkeling door het creëren van positieve 

overloopeffecten tussen stedelijke gebieden en andere territoria, en het versterken van stedelijke-

landelijke koppelingen. In 2021-2027 wordt in elke Lidstaat ten minste 8% van de ERDF-middelen 

gereserveerd voor steden van elke omvang en hun grootstedelijke en functionele gebieden via 

territoriale en/of lokale ontwikkelingsstrategieën, d.w.z. het gebruik van Geïntegreerde Territoriale 

Investering (ITI), vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD), maar ook 

vergelijkbare instrumenten die een geïntegreerde aanpak ondersteunen en door Lidstaten zijn 

ontwikkeld. Territoriale strategieën bieden de gelegenheid om capaciteit op te bouwen en lokale 

acties te initiëren, die bijdragen aan Europees beleid, inclusief groene en digitale transities. 

 

We zijn op zoek naar goede projecten die de implementatie van lokale en regionale strategieën 

ondersteunen, zoals strategieën voor duurzame stadsontwikkeling (SUD) of territoriale en lokale 

ontwikkelingsstrategieën. Projecten kunnen ook specifieke verbetergebieden voor het dagelijks 

leven van burgers tonen en capaciteitsopbouw ondersteunen. Projecten hebben als doel de regio 

te helpen het hoofd te bieden aan specifieke ontwikkelingsproblemen in een functioneel stedelijk 

gebied of territorium en specifieke plaatsgebonden oplossingen voor de burgers te ontwikkelen. 

Nuttige referenties 

• Europees Burgerinitiatief: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_en   

• Territoriale Cohesie: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_en  

• Handboek van stedelijke ontwikkelingsstrategieën (Handbook of Urban Development 

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

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


 

 

12 
 

• Handboek van territoriale en lokale ontwikkelingsstrategieën (Handbook of Territorial 

and Local Development Strategies): 

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

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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Categorie 6 is gewijd aan het Europees Jaar van de Vaardigheden 2023. De Europese Unie 
streeft naar de verbetering van bijscholing en omscholing, en de ontwikkeling van instrumenten 
om inzicht in vaardigheden te krijgen. 

De Europese Unie ontwikkelt zich in toenemende mate als een kennisintensieve economie. 

Derhalve vragen de arbeidsmarkten om hoger opgeleide en geschoolde arbeidskrachten. 

Geschoolde arbeidskrachten hebben betere arbeidskansen en maken volledig deel uit van de 

samenleving. Dit is belangrijk om te garanderen dat het economische herstel en de groene en 

digitale transities maatschappelijk eerlijk en rechtvaardig zijn. Het Europese Jaar van de 

Vaardigheden geeft een nieuwe impuls aan het levenslang leren, en stelt mensen in staat om bij 

te dragen aan de groene en digitale transities waarmee innovatie en concurrentiekracht worden 

ondersteund. Het helpt ondernemingen, met name middelgrote en kleine bedrijven, het gebrek 

aan vaardigheden in de Europese Unie aan te pakken en een mentaliteit te bevorderen van 

omscholing en bijscholing zodat mensen over de juiste vaardigheden voor kwalitatief 

hoogstaande banen beschikken. Momenteel verklaart meer dan driekwart van de bedrijven in de 

EU problemen te hebben met het vinden van arbeidskrachten met de noodzakelijke 

vaardigheden, en dit betreft banen in sectoren zoals geavanceerde technologie en digitalisering. 

Problematische drijfveren rond de Europese vaardighedenagenda zijn onder andere de 

voortgang van de demografische verandering in de richting van een verouderende samenleving 

en de wereldwijde crises die van invloed op Europa zijn. De snelle verschuiving naar een 

klimaatneutraal Europa en digitale transformatie verandert de manier waarop we werken, leren, 

aan de samenleving deelnemen en onze dagelijkse levens leiden. Europa kan deze kansen alleen 

grijpen als haar bevolking de juiste vaardigheden ontwikkelt. Om dit te bereiken, heeft de 

Europese Vaardighedenagenda een vijfjarig actieplan opgesteld met 12 acties om mensen in 

Europa met betere vaardigheden uit te rusten. 

We zijn op zoek naar goede projecten die ondersteuning bieden aan arbeidskrachten die nieuwe 

vaardigheden moeten verkrijgen en nieuwe banen in een andere sector van de economie moeten 

zoeken of die zich moeten bijscholen om in een nieuwe werkomgeving hun baan te behouden. 

Dit kunnen projecten zijn die zich bezig houden met arbeidsmarktdiensten om beroepstraining en 

-onderwijs te verbeteren en innoveren. Bovendien zijn projecten welkom die bedrijven 

ondersteunen bij het bijscholen en omscholen van mensen en het re-integreren van mensen in 

de arbeidsmarkt, met name de langdurig werklozen, vrouwen, en jongeren die geen training of 

onderwijs ontvangen. Daarnaast kunnen het projecten zijn die het mogelijk maken om 

benodigd(e) specialisten en talent uit derde landen aan te trekken. 

Nuttige referenties 

• Europees Jaar van de Vaardigheden 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

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

• Europese Vaardighedenagenda: 

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

• Vaardighedenpact: 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/en/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Criteria voor deelname 
 

Alle aanvragers van de REGIOSTARS Awards moeten voldoen aan de volgende 
deelnamecriteria:  

a) De aanvraag moet uiterlijk 31 mei 2023, om 23:59:59 uur CET worden ingediend 
via het online platform van REGIOSTARS.  

b) Aanvragen moeten in een van de officiële EU-talen worden ingediend. 

c) De aanvraag moet een goedkeuringsbrief bevatten van de relevante beheersautoriteit. 
De goedkeuringsbrief - een ingevuld goedkeuringsformulier getekend door het hoofd van 
de beheersautoriteit of een e-mail met dezelfde informatie van het hoofd van de 
beheersautoriteit die de goedkeuring bevestigt - moet samen met de aanvraag in pdf-
formaat worden geüpload. (Het is mogelijk om maximaal vijf projecten per programma in 
te dienen. De beheersautoriteit is verantwoordelijk voor het respecteren van de limiet.)  

d) De aanvraag heeft betrekking op een project dat deels gefinancierd is door de EU vanuit 
het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds, het Europees 
Sociaal Fonds, het Fonds voor rechtvaardige transitie, of een project dat financiering van 
de EU heeft ontvangen krachtens enige van de Interreg-programma's, en dat op zijn 
vroegst op 1 januari 2014 van start is gegaan. 

e) Enkel afgeronde projecten worden in overweging genomen. Een afgerond project is een 
project dat alle geplande activiteiten heeft uitgevoerd, de laatste financiële bijdrage heeft 
ontvangen en gesloten is verklaard door de begunstigde van het project en/of de 
beheersautoriteit.  

f) Het project moet duidelijk verwijzen naar één van de 6 wedstrijdcategorieën. Hetzelfde 
project kan niet voor verschillende categorieën worden ingediend.  

 
Deelnamecriteria 

 
Alle in aanmerking komende aanvragen worden beoordeeld door de REGIOSTARS-jury aan de 
hand van de volgende toekenningscriteria:  
 
Cohesie De bijdrage die het project levert aan de algemene economische, 

sociale en territoriale cohesie; met een supraregionaal tot Europees 

perspectief. De meerwaarde van een project met betrekking tot cohesie 

wordt hier geëvalueerd.  
Effect Het lokale en regionale effect van het project en de kwaliteit van de 

eindresultaten. Hoe heeft het project in zijn regio iets ten goede 

veranderd?  
Innovatie Het innovatieve karakter van het project binnen de logica van de 

geselecteerde wedstrijdcategorie. Wat is nieuw? Wat is nog niet eerder 
gedaan? Innovatie kan worden opgevat in economische, sociale en/of 
ecologische zin.  
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Duurzaamheid Het potentieel van het project om ook in de toekomst te blijven 

doorwerken, in de zin van economische duurzaamheid. Inspanningen 

van het project om langer te leven dan de feitelijke levensduur van het 

project moeten worden aangetoond. 

Burgers De manier waarop burgers en actoren van de burgermaatschappij zijn 

betrokken bij de ontwikkeling en/of implementatie van het project.   
Overdraagbaarheid De mogelijkheid om het project over te dragen naar andere regio’s in 

Europa en, in het beste geval, op te schalen en in de hele Europese 
Unie in te voeren.  

 
Vanaf dit jaar is het selectieproces herzien en wordt vervangen met twee fasen die in de plaats 
komen van de voormalige procedure voor het selecteren van winnaars. In een notendop werkt 
het proces als volgt: 

• Je dient je aanvraag en goedkeuringsbrief van je beheersautoriteit uiterlijk 31 mei 2023 
in. 

• Uiterlijk 10 juli selecteert een onafhankelijke jury bestaande uit academische deskundigen 
in de wedstrijdgebieden maximaal 5 finalisten per categorie. De selectie wordt gebaseerd 
op het ingediende aanvraagformulier. 

• Van 14 september tot 14 november kan het publiek stemmen om uit alle finalisten de 
winnaar van de Publieksprijs te kiezen. 

• Finalisten worden uitgenodigd in Brussel tijdens de Europese Week van regio's en steden 
voor een laatste selectieronde. Hier worden ze gevraagd om: 

o Een kort projectpraatje te houden voor de juryleden en het publiek 
o Een korte paneldiscussie met de juryleden te hebben 

De laatste selectieronde wordt in de Engelse taal uitgevoerd.  
Uiterlijk op de datum van de REGIOSTARS-ceremonie (16 november) kiezen de 
juryleden, in coördinatie met DG REGIO, een winnaar voor elke categorie. 

• De winnaars, inclusief de winnaar van de Publieksprijs, worden op 16 november 
aangekondigd tijdens de REGIOSTARS-ceremonie in Ostrava, Tsjechië. 
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1. Is mijn project een goede kandidaat voor de REGIOSTARS-wedstrijd? 

 
1.1. Waar kijkt de Commissie in deze wedstrijd naar? 
 
De Commissie is op zoek naar effectieve door de EU gefinancierde projecten die bijdragen aan 
de cohesie van Europa. Het wedstrijdprogramma omvat zes categorieën, waarvan vijf bekend 
zijn van de doelstellingen van het cohesiebeleid, en het onderwerp van het jaar dat elk jaar 
verandert.  
 
1.2. Wat zijn de wedstrijdcategorieën? 
 
De zes wedstrijdcategorieën zijn: 

• Categorie 1) EEN CONCURRENTIEGERICHT EN SLIM EUROPA  

• Categorie 2) EEN GROEN EUROPA  

• Categorie 3) EEN VERBONDEN EUROPA 

• Categorie 4) EEN SOCIAAL EN INCLUSIEF EUROPA  

• Categorie 5) EEN EUROPA DAT DICHTER BIJ DE BURGERS STAAT 

• Categorie 6) ONDERWERP VAN HET JAAR (Europees Jaar van de Vaardigheden 

2023) 

 
Een gedetailleerdere beschrijving van de categorieën en een indicatie van relevante projecten 
die aan de toekenningscriteria zouden kunnen voldoen, worden aan het begin van deze gids 
gegeven.  
 
Projecten moeten een aanvraag indienen in de categorie die overeenkomt met de 
beleidsdoelstelling op grond waarvan zij zijn gefinancierd. Voor de projecten die tijdens de periode 
2014-2020 zijn gefinancierd, dienen de aanvragers te verwijzen naar de wedstrijdcategorie die 
overeenkomt met de thematische doelstelling op grond waarvan zij zijn gefinancierd zoals 
aangegeven in de conversietabel (bijlage 1).  
 
Projecten die een aanvraag willen indienen in de categorie ‘Onderwerp van het jaar’ kunnen 
krachtens elk beleid of elke thematische doelstelling zijn gefinancierd, maar de doelstellingen en 
prestaties moeten duidelijk in lijn zijn met de beschrijving van de categorie.  
 
Hetzelfde project kan niet voor verschillende categorieën worden ingediend. 
 
1.3. Welke types projecten die deels door de EU zijn gefinancierd komen in 

aanmerking? 
 
Alle projecten die financiering hebben ontvangen van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (ERDF) (inclusief Interreg), Cohesiefonds (CF), Europees sociaal fonds (ESF) en 
Europees sociaal fonds +, Fonds voor rechtvaardige transitie en elk onderdeel van Interreg. 
 
Wat betreft financieringsperiodes komen projecten uit zowel de periode 2014-2020 als 2021-2027 
in aanmerking. Alleen afgeronde projecten komen in aanmerking. 
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Daarnaast zijn projecten en initiatieven welkom die de bovengenoemde fondsen met andere EU-
fondsen combineren.  
 
De deelnamecriteria worden in een specifiek onderdeel van deze gids beschreven (‘Criteria voor 
deelname en toekenning’). 
 
1.4. Kan ik een project indienen dat vóór 2014 is gestart? 
 
Nee. De startdatum van het project moet op zijn vroegst 1 januari 2014 zijn. 
 
1.5. Kan ik een onlangs afgerond project indienen? 
 
Ja. Enkel afgeronde projecten komen in aanmerking.  
 
1.6. Is er een maximaal aantal aanvragen? 
 
Ja. Er kunnen maximaal vijf aanvragen per programma worden ingediend.  
De beheersautoriteit van het programma garandeert met zijn goedkeuring dat dit maximale aantal 
wordt gerespecteerd. 
 

 
2. Hoe dien ik mijn project in? 

 
2.1. Hoe werkt het in een notendop? 
 
Je vult de online aanvraag in en uploadt een goedkeuringsbrief van je beheersautoriteit vóór de 
aangegeven deadline. Goedkeuringsbrieven kunnen in de vorm zijn van een ingevulde template 
die beschikbaar is op het online platform of een e-mail van het hoofd van de beheersautoriteit 
met dezelfde informatie, geüpload als een pdf-bestand. Dat is alles! 
 
2.2. Waar dien ik de aanvraag in?  
 
Op het online platform van REGIOSTARS: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Wat is de deadline voor indiening? 
 
31 mei 2023 23:59:59 CET  
 
2.4. Wie moet de aanvraag indienen? 
 
Aanvragen moeten worden ingediend door de projectpromotor (= de organisatie die 
verantwoordelijk was voor de implementatie van het project). Het aanvraagformulier gaat 
vergezeld van de goedkeuringsbrief, getekend door de beheersautoriteit. Het formulier voor de 
brief is te vinden op het online platform. De goedkeuringsbrief kan worden vervangen door een 
e-mail van het hoofd van de beheersautoriteit met dezelfde informatie waarin de goedkeuring 
wordt bevestigd en die als pdf-bestand naar het platform is geüpload. 
 
2.5. In welke taal kan ik de aanvraag indienen? 
 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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Aanvragen kunnen in een van de officiële EU-talen worden ingediend. Alle aanvragen worden 
met een vertaalmachine vertaald in het Engels om door de jury te worden beoordeeld. 
 
2.6. Hoe geef ik de locatie van mijn project aan? 
 
Je geeft hetzij de geografische coördinaten aan of het exacte adres van het gebouw waar het 
project zich bevindt.  
 
Voor projecten met diverse locaties of zonder vaste locatie (bijv. arbeidsprojecten of SME-
financiering), selecteer je de meest emblematische (bijv. waar de belangrijkste investering heeft 
plaatsgevonden) of kies je de locatie van de projectpromotor (bijv. het hoofdkwartier van het 
financierend agentschap).  
Deze informatie wordt gebruikt om de locaties van alle projecten op onze website te tonen. 
 
2.7. Kan ik een project indienen dat al tijdens een vroegere editie van de RegioStars is 

ingediend? 
 
Ja, projecten kunnen één keer opnieuw worden ingediend. 
 
2.8. Kan ik de aanvraag ook per e-mail sturen? 
 
Nee, om je te helpen met de samenstelling van je aanvraag verstrekken we je het 
aanvraagformulier in Microsoft Word-formaat. Aanvragen moeten echter direct via het online 
platform van REGIOSTARS worden ingediend: www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Moet de aanvraag in één stap worden ingediend? Of kan de aanvraag worden 

opgeslagen en later worden afgemaakt? 
 
Aanvragen kunnen in elke fase van het proces worden opgeslagen en later voorafgaand aan 
indiening worden afgemaakt. De aanvraag is pas voltooid wanneer je op ‘submit’ (verzenden) 
hebt geklikt. 
 
2.10. Waarom bevat het aanvraagformulier twee plaatsen waar projectomschrijvingen 

moeten worden ingevuld? 
 
De beknopte, wervende projectomschrijving wordt voor communicatiedoeleinden gebruikt. Geef 
hier een gemakkelijk te begrijpen beschrijving die het bredere publiek laat zien waarom jouw 
project uitzonderlijk is en hoe het bijdraagt aan de verbetering van het leven van Europeanen. Dit 
deel van je aanvraagformulier wordt gebruikt zonder grote wijzigingen, bijv. als een korte 
beschrijving van jouw project voor de Publieksprijs. 
 
De langere “projectomschrijving” is bedoeld voor de jury om inzicht in het project te krijgen. Hier 
word je uitgenodigd om een langere, professionelere projectomschrijving te geven met alle 
relevante informatie die de jury volgens jou nodig heeft om jouw project te evalueren.  
 
2.11. Om welke informatie wordt gevraagd bij “effect van het project”?  
 
We suggereren dat je dit deel van het aanvraagformulier schrijft terwijl je denkt aan alle positieve 
effecten die niet zouden hebben plaatsgevonden als het project niet zou zijn geïmplementeerd. 
 
2.12. Aan welke technische vereisten moeten de foto’s voldoen? 

http://www.regiostarsawards.eu/
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Je wordt verzocht om foto’s met een hoge resolutie in te dienen, die zowel tijdens als na de 
wedstrijd gebruikt zullen worden voor diverse communicatiekanalen, bijvoorbeeld voor drukwerk, 
online en voor een tentoonstelling. Deze foto’s moeten tenminste 300 dpi of 10 MB of meer zijn. 
 
We vragen je ook om te verklaren dat de organisatie die jij vertegenwoordigt de eigenaar is van 
het auteursrecht van de foto's en dus over alle relevante rechten beschikt, inclusief de 
goedkeuring van de identificeerbare personen op de foto, en dat de foto’s door de Europese 
Commissie kunnen worden gebruikt voor de promotie van de Regiostars Awards en het 
Regionale Beleid van de EU op alle platformen (websites, drukwerk, sociale media en andere). 
 
2.13. Wat gebeurt er zodra mijn project is ingediend? 
 
Aan het einde van de aanvraagperiode worden alle projectaanvragen getoetst aan de 
deelnamecriteria. De in aanmerking komende projectaanvragen gaan door naar de jury-evaluatie. 
Alle in aanmerking komende projecten worden ook gepubliceerd op het online platform van 
REGIOSTARS. De aanvragers worden op de hoogte gesteld van de resultaten van de toetsing 
aan de deelnamecriteria. Raadpleeg het onderdeel “Selectieproces” en bijlage 2 “Tijdsschema” 
van deze gids voor nadere informatie.  
 
2.14. Hoe werkt de publieksstemming? 
 
Van 14 september tot 14 november kan er online worden gestemd. Tijdens deze periode heeft 
het publiek de gelegenheid om uit de finalisten hun favoriete project te kiezen. Het project met de 
meeste stemmen ontvangt de Publieksprijs. We raden het de projecten in de finale en hun 
beheersautoriteiten ten zeerste aan om een communicatiecampagne/actie te organiseren om hun 
deelname aan de publieksstemming te promoten. 
 
2.15. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb? 
 
Stuur je vragen over de aanvraagprocedure per e-mail naar: contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Wat is de rol van de beheersautoriteit? 

 
3.1. Wat moet een beheersautoriteit doen? 
 
De beheersautoriteit heeft een tweeledige rol: 

• De aanvrager een getekend goedkeuringsformulier of een e-mail met dezelfde informatie 
verstrekken en verzekeren dat niet meer dan 5 projecten per programma worden 
ingediend; 

• Deelname aan de awardceremonie met de Commissaris voor Cohesie en Hervormingen 
met alle finalisten (de kosten worden gedragen door de Commissie). 

 
3.2. Waarom moet de beheersautoriteit de projectaanvraag goedkeuren? 
 
Ten eerste garandeert de beheersautoriteit dat niet meer dan vijf aanvragen per operationeel 
programma worden ingediend. Ten tweede geeft de beheersautoriteit een indicatie aan de 
Commissie of het project onderworpen is aan enige soort van onderzoek, wat zou kunnen leiden 
tot een financiële correctie verband houdend met onregelmatigheden of fraude.  

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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3.3. Kan ik een project indienen zonder de goedkeuring van de beheersautoriteit? 
 
Nee.  
 
3.4. Zijn er beperkingen betreffende het aantal aanvragen per categorie? 
 
Nee, dit ligt volledig aan de programma's (programma's kunnen zelfs 5 aanvragen in een enkele 
categorie indienen). In het algemeen staat het beheersautoriteiten vrij om elk selectieproces te 
gebruiken dat zij toepasselijk achten om de goedgekeurde projecten voor hun programma te 
identificeren.  
 
3.5. Kan een bemiddelende instantie namens de beheersautoriteit tekenen? 
 
Ja. De bemiddelende instantie moet echter afstemming met de beheersautoriteit garanderen. 
 
3.6. Wat wordt op het aanvraagformulier bedoeld met ‘de vertegenwoordiger’ van de 

beheersautoriteit? 
 
De beheersautoriteit beslist wie de goedkeuringsbrief tekent. In sommige gevallen kan dit het 
hoofd van de beheersautoriteit zelf zijn, in andere gevallen kan het ook een programmabeheerder 
of de communicatiefunctionaris (met name in het geval van grotere programma’s) zijn.  
 
3.7. Wat als de beheersautoriteit...? 
 
Als de beheersautoriteit die de leiding heeft over het programma 2014-2020 niet langer bestaat 
of is veranderd, dient de beheersautoriteit die de leiding heeft over het programma 2021-2027 
(dat het programma van 2014-2020 opvolgt) de aanvraag goed te keuren.  
 
Als dezelfde beheersautoriteit de leiding over diverse programma's heeft, kan deze maximaal vijf 
projecten per programma goedkeuren. Indien achtereenvolgende programma’s (2014-2020 en 
2021-2027) hetzelfde territorium en in essentie dezelfde thema’s behandelen, mogen er 
desalniettemin slechts vijf projecten voor de hele periode sinds 2014 worden ingediend. 

 
 

4. Hoe wordt mijn project beoordeeld - en wat gebeurt er daarna? 
 

4.1. Hoe ziet het jury-evaluatieproces eruit? 
 
Raadpleeg het onderdeel “Selectieproces” van deze Gids voor Aanvragers.  
 
Alleen aanvragen die voldoen aan de deelnamecriteria worden aan de jury voorgelegd. In de 
eerste fase van de evaluatie beoordeelt de jury de aanvragen, rekening houdend met de 
toekenningscriteria, en selecteert maximaal vijf finalisten voor elke categorie. In de tweede fase 
maakt de jury kennis met de finalisten voor een projectpraatje en een paneldiscussie waarbij de 
jury de gelegenheid heeft om verdere vragen over het project te stellen, op basis waarvan de jury 
zal beslissen wie de winnaars zijn.  
 
Lees de onderdelen met betrekking tot de criteria voor deelname en toekenning aandachtig door 
voor nadere gegevens. 
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4.2. Wie heeft zitting in de jury? 
 
De jury bestaat uit 18 hooggeplaatste, door de Commissie genomineerde, academici. De 
juryleden werken in teams van drie (op basis van hun expertise van een bepaalde 
wedstrijdcategorie), maar nemen gezamenlijk als groep de uiteindelijke beslissing over de 
finalisten en winnaars. 
 
4.3. Wat gebeurt er als mijn project wordt gekozen als finalist? 
 
Alle aanvragers worden uiterlijk 10 juli op de hoogte gesteld van de beslissing van de jury over 
hun project, en dat is ook de datum waarop de finalisten worden aangekondigd. 
 
Na de aankondiging worden de finalisten uitgenodigd om (een) vertegenwoordiger(s) te 
nomineren om deel te nemen aan de tweede evaluatiefase als onderdeel van de Europese Week 
van regio’s en steden in Brussel. Verzuim om deel te nemen aan de tweede evaluatiefase kan 
een reden voor de Europese Commissie zijn om de nominatie als finalist in te trekken.  
 
Voorafgaand aan het evenement wordt ter voorbereiding een communicatietraining van een halve 
dag georganiseerd. Het wordt ten zeerste aangeraden dat de vertegenwoordiger die wordt 
genomineerd om aan de tweede selectiefase mee te doen ook deelneemt aan de training.  
 
Deze tweede en de laatste selectieronde van het selectieproces worden in de Engelse taal 
gehouden. 
 
Alle finalisten nemen automatisch deel aan de online stemming voor de Publieksprijs.  
 
Tenslotte worden alle finalisten samen met een vertegenwoordiger van de beheersautoriteit 
uitgenodigd om deel te nemen aan de awardceremonie in Ostrava, Tsjechië.  
 
Meer gedetailleerde informatie over de data is te vinden in bijlage 2 van deze Gids voor 
Aanvragers. Kosten voor deelname aan de bovengenoemde evenementen worden door de 
Commissie gedragen.  
 
4.4. Wat gebeurt er als mijn project wint? 

 
De winnaars van de REGIOSTARS worden op de awardceremonie aangekondigd. De 
projectmanager en een vertegenwoordiger van de beheersautoriteit ontvangen een 
REGIOSTARS-trofee van de Europese Commissaris voor Cohesie en Hervormingen.  
 
Na de ceremonie organiseert de Commissie lokale minicampagnes met medewerking van de 
promotors van winnende projecten en de beheersautoriteiten. 
 

 
4.5. Wanneer vindt de REGIOSTARS-ceremonie plaats? 
 
Raadpleeg het tijdschema in bijlage 2 van deze Gids voor Aanvragers.  
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Bijlage 1. Conversietabel  
 

Thematische doelstellingen 2014-2020 Beleidsdoelstellingen 2021-2027 

TO 1; TO 2; TO3;  PO1- Een meer concurrentiegericht en 
slimmer Europa 

TO4; TO5; TO6 PO2- Een groener en koolstofarmer Europa 

TO7 PO3- Een beter verbonden Europa 

TO8, TO9, TO10  PO4- Een socialer Europa 

ITI, CLLD, UIA PO5- Europa dichter bij haar burgers 

 

Projecten van 2014-2020 die onder Thematische Doelstelling 11 vallen, moeten 
overeenkomstig hun specifieke onderwerp in een van de vijf categorieën worden 
geplaatst.  
 
 
 
 
 
Bijlage 2. Tijdschema REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Evenement Datum 

Start wedstrijd Woensdag 27 februari 

Deadline voor aanvragen Woensdag 31 mei 

Informatie over de toetsing aan de 
deelnamecriteria 

Vrijdag 16 juni 

Aankondiging van de finalisten Maandag 10 juli 

Start van de publieksstemming Donderdag 14 september 

Online training over projectpraatje voor 
finalisten 

Tijdens week 38 (18-22 september) 

Finalisten-diner met Commissaris Dinsdag 10 oktober 

Projectpraatje door finalisten voor juryleden Woensdag 11 oktober 

Einde publieksstemming Dinsdag 14 november 

REGIOSTARS-ceremonie Donderdag 16 november (in Ostrava) 

Lokale campagnes met winnaars Vanaf 1 december op 

Video's van lokale campagnes met winnaars Op startdatum van REGIOSTARS 2024 


