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REGIOSTARS 2023 
REGIOSTARS to doroczny konkurs organizowany przez DG REGIO od 2008 r. Stał się on 

europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych przez UE, które pokazują wpływ 

i inkluzywność rozwoju regionalnego. W 2023 r. wprowadzono do konkursu kilka zmian. Pierwszą 

z nich jest to, że projekty mogą rywalizować w sześciu wyszczególnionych poniżej kategoriach, 

które pozostaną niezmienne w przyszłych latach. Proponując rozwiązania dla wspólnych wyzwań 

i wykorzystując największe możliwości, konkurs REGIOSTARS zainspirował regiony do realizacji 

coraz bardziej skutecznej polityki regionalnej UE. Zachęcamy do składania wniosków ze 

stosunkowo słabiej rozwiniętych regionów Europy i ze wszystkich obszarów objętych tych 

programem. Internetowa platforma do składania wniosków będzie dostępna od 27 lutego do 31 

maja 2023 r. 

 

REGIOSTARS przyznawane są projektom w sześciu kategoriach tematycznych: 

 

● Kategoria 1) KONKURENCYJNA I INTELIGENTNA EUROPA  

● Kategoria 2) ZIELONA EUROPA  

● Kategoria 3) EUROPA POŁĄCZONA 

● Kategoria 4) EUROPA SPOŁECZNA I INKLUZYWNA  

● Kategoria 5) EUROPA BLIŻEJ OBYWATELI 

● Kategoria 6) TEMAT ROKU (Europejski Rok Umiejętności 2023) 

 

Zmieniono również procedurę selekcji. Najpierw panel składający się z wysokiej klasy naukowców 

reprezentujących poszczególne dziedziny oceni złożone wnioski i wybierze finalistów. Finaliści 

zostaną następnie zaproszeni do „ostatniego etapu” selekcji podczas Europejskiego Tygodnia 

Regionów i Miast w Brukseli. 

 

Podobnie jak w poprzednich latach publiczność będzie miała możliwość oddania głosu na 

swojego ulubionego finalistę Nagrody Publiczności. Wszyscy zwycięzcy zostaną ogłoszeni 

podczas ceremonii REGIOSTARS w Ostrawie (w Czechach) 16 listopada 2023 r. 

 

Nagrodą dla zwycięzców powyższych sześciu kategorii jest lokalna kampania komunikacyjna 

realizowana we współpracy z DG REGIO w celu promowania nagrodzonych działań w danym 

regionie.  

 

Niniejszy Przewodnik dla wnioskodawców zawiera wszystkie niezbędne informacje do zdobycia 

tytułu zwycięzcy. Oprócz szczegółowego opisu kategorii nagród oraz kryteriów kwalifikacji i 

przyznawania nagród, przewodnik zawiera też praktyczne informacje na temat procesu składania 

wniosków.  

 

Czekamy na Państwa zgłoszenie projektu i życzymy powodzenia! 

Zespół REGIOSTARS 
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Kategorie konkursu 

Kategoria 1 – Konkurencyjna i inteligentna Europa 
Kategoria 1 koncentruje się na projektach wspierających 1. cel polityki, jakim jest osiągnięcie 

konkurencyjnej i inteligentnej Europy poprzez promowanie innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności ICT. 

Jednolity rynek leży u podstaw projektu europejskiego, umożliwiając swobodny przepływ osób, 

usług, towarów i kapitału, a także oferując europejskim przedsiębiorstwom większe możliwości      

oraz szerszy wybór i niższe ceny dla konsumentów. Umożliwia obywatelom podróżowanie, 

mieszkanie, pracę lub naukę w dowolnym miejscu. Ogólnie rzecz biorąc, pomaga europejskim 

miastom i regionom pogłębić ich integrację z Unią Europejską. Głównym jego celem jest 

zapewnienie bezproblemowego jednolitego rynku, na którym różnej wielkości przedsiębiorstwa 

działające w różnych sektorach mogą konkurować na równych warunkach oraz mogą 

opracowywać, wprowadzać na rynek i wykorzystywać cyfrowe technologie, produkty i usługi na 

skalę, która zwiększa ich produktywność i globalną konkurencyjność i gdzie konsumenci mogą 

mieć pewność ochrony ich praw. Za pośrednictwem jednolitego rynku Unia Europejska jest 

zdecydowana wzmocnić swoją pozycję na rynku światowym, stać się globalnym graczem 

cyfrowym oraz zapewnić sprawiedliwą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową, zgodnie z 

europejską strategią cyfrową „Europa na miarę ery cyfrowej". Strategia cyfrowa UE ma sprawić, 

by ta transformacja była korzystna dla ludzi i przedsiębiorstw, jednocześnie pomagając osiągnąć 

do 2050 r. cel Europy neutralnej dla klimatu. 

Poszukujemy dobrych projektów promujących innowacyjną i inteligentną transformację 

gospodarczą oraz regionalną łączność TIK. Obejmuje to projekty usprawniające procesy 

cyfryzacji i prezentujące innowacyjne podejście do wdrażania strategii RIS z udziałem 

interesariuszy. Bardzo mile widziane są projekty przygotowujące europejskie MŚP do 

konkurowania w zglobalizowanej gospodarce, które mogą obejmować na przykład działania 

rozwijające nowe technologie i produkty, ulepszające systemy innowacji, budujące 

konkurencyjność poprzez przemysł projektowy i kreatywny, wspierające przedsiębiorczość 

społeczną, wzmacniające innowacje społeczne i usługowe, wspierające nowe modele biznesowe 

i oparte na praktyce innowacje. Cechami takich projektów może być przyczynianie się do 

zrównoważonych regionalnych systemów innowacji i wspieranie rynku pracy w branżach 

cyfrowych.  

Przydatne informacje 

● Europejska strategia cyfrowa: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pl 

● Europejska strategia przemysłowa: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_pl 

● Platforma inteligentnej specjalizacji: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

● Europejska strategia jednolitego rynku: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_pl   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pl
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pl
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_pl
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_pl
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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Kategoria 2 – Zielona Europa 
Kategoria 2 koncentruje się na projektach wspierających 2. cel polityki, pomagający zbudować 

zieloną i odporną Europę, promującą czystą i sprawiedliwą transformację energetyczną, zielone 

i niebieskie inwestycje, gospodarkę o obiegu zamkniętym, łagodzenie skutków zmiany klimatu i 

przystosowanie się do nich, zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim oraz zrównoważoną 

mobilność miejską. 

Unia Europejska dąży do tego, by do 2050 r. być pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. 

Za pomocą ambitnego Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska ma na celu poprawę 

dobrostanu i zdrowia obywateli oraz przyszłych pokoleń poprzez zapewnienie (1) świeżego 

powietrza, czystej wody, zdrowej gleby i różnorodności biologicznej, (2) odnowionych, 

energooszczędnych budynków, (3) zdrowej i przystępnej cenowo żywności, (4) lepszego 

transportu publicznego, (5) czystszej energii i najnowocześniejszych czystych innowacji 

technologicznych, (6) trwalszych produktów, które można będzie naprawiać, poddać recyklingowi 

i ponownie wykorzystać, (7) przyszłościowych miejsc pracy i szkoleń zapewniających 

umiejętności na potrzeby okresu przejściowego, a także (8) konkurencyjnego i odpornego w skali 

światowej przemysłu. Zielony Ład stanowi ważne ramy działania. Za pomocą planu REPowerEU  

UE ma na celu wspieranie oszczędzania energii, produkcji czystej energii i dywersyfikacji dostaw 

energii. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, Komisja zaproponowała utworzenie  

Europejskiego Prawa Klimatycznego, które wyznacza również nowy, ambitniejszy cel redukcji 

emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej -55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 

1990 r. U podstaw Europejskiego Zielonego Ładu leży zachowanie i ochrona europejskich mórz, 

oceanów i środowiska, które są źródłem naturalnego i gospodarczego bogactwa Europy. Zielony 

Ład UE przewiduje na przykład posadzenie 3 miliardów dodatkowych drzew do 2030 r. Ogólnie 

rzecz biorąc, obejmuje to ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów Unii, zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 

poprawę gospodarowania odpadami oraz zapewnienie zrównoważonego charakteru sektorów 

niebieskiej gospodarki i rybołówstwa. Europa dąży również do zmiany systemu rolno-

spożywczego, który uczyni z UE światowego lidera pod względem bezpieczeństwa, gwarancji 

dostaw, żywności i jakości.  

Poszukujemy dobrych projektów, promujących bardziej zieloną i odporną Europę oraz 

pomagających osiągnąć cele Unii Europejskiej w ramach Zielonego Ładu dotyczącego 

neutralności klimatycznej i poprawy warunków środowiskowych. Projekty mogą obejmować 

między innymi inwestycje w zielone inicjatywy, poprawiające jakość powietrza i wody, promujące 

zrównoważone rolnictwo i chroniące systemy środowiskowe. Tworzenie efektywnej gospodarki o 

obiegu zamkniętym, transformacja w kierunku gospodarki oszczędzającej zasoby lub przejście 

na odnawialne źródła energii również mogą cechować takie projekty.  

Przydatne informacje 

● Europejski Zielony Ład: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_pl       

● Od pola do stołu: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 

● Polityka ekologiczna: https://environment.ec.europa.eu/index_pl 

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://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_pl
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Kategoria 3 – Europa połączona 
Kategoria 3 koncentruje się na projektach wspierających 3. cel polityki, czyli zwiększenie 

mobilności i łączności. 

Połączona, nowoczesna, bezpieczna i inteligentna infrastruktura będzie kluczem do osiągnięcia 
spójności i realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. W związku z tym Unia Europejska 
zaangażowana jest we wspieranie rozwoju wydajnych, zrównoważonych i skutecznie 
połączonych sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, energii i usług cyfrowych. Polityka 
transportowa na szczeblu europejskim ma na celu zapewnienie sprawnego, wydajnego, 
bezpiecznego i swobodnego przepływu osób i towarów na terenie całej UE za pomocą 
zintegrowanych sieci z wykorzystaniem wszystkich rodzajów transportu (drogowego, kolejowego, 
wodnego i powietrznego). Polityka energetyczna działa na rzecz kontynentalnego systemu 
energetycznego, w którym energia przepływać będzie swobodnie ponad granicami, w oparciu o 
konkurencję, w razie potrzeby ze skuteczną regulacją rynków energii na poziomie UE, w celu 
zapewnienia obywatelom bezpiecznych dostaw energii. Unia energetyczna określa ce stabilnej 
unii energetycznej, której podstawą jest ambitna polityka klimatyczna. Oznacza to zapewnienie 
konsumentom w UE – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznej, 
zrównoważonej, konkurencyjnej i przystępnej cenowo energii. Jednocześnie w swojej Strategii 
Cyfrowej UE określa  cel zakładający, że do 2030 r. Europa będzie najlepiej połączonym 
kontynentem. Aby to osiągnąć, UE opracowuje np. zharmonizowane zasady dotyczące usług 
łączności, wprowadziła europejski kodeks łączności elektronicznej, wspiera sieci 
bezprzewodowe, takie jak 5G oraz znosi opłaty roamingowe w UE. Jednak głównym celem w 
zakresie łączności w erze cyfrowej jest zapewnienie dostępu do szybkiego internetu dla każdego 
europejskiego gospodarstwa domowego do 2025 r. oraz do łączności gigabitowej do 2030 r. 
Instrument „Łącząc Europę” wspiera inwestycje, które uzupełniają brakujące ogniwa 
europejskiego systemu energetycznego, transportowego i cyfrowego. 
 
Szukamy dobrych projektów promujących tworzenie lepiej połączonej Europy. Obejmuje to 
projekty wspierające wydajne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie 
mobilności w UE, sprzyjające tworzeniu konkurencyjnego przemysłu generującego wzrost i 
miejsca pracy. Mogą one również obejmować szeroko zakrojone kwestie, takie jak prawa 
pasażerów czy czyste paliwa. Projekty mogą również pomóc w osiągnięciu celów Sieci 
Transeuropejskich w dziedzinie energii, transportu i łączności cyfrowej. Projekty mogą 
prezentować rozwój nowej infrastruktury energetycznej lub transportowej oraz renowację lub 
modernizację już istniejącej. Mogą również przedstawiać rozwój bezpiecznej i zrównoważonej 
infrastruktury o wysokiej wydajności, w tym sieci gigabitowej i 5G; zwiększoną pojemność i 
odporność infrastruktur sieci cyfrowej; lub cyfryzację sieci transportowych i energetycznych. 

Przydatne informacje: 

● Europejska agenda cyfrowa: 

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

● Strategia cyfrowa dla Europy: https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl     

/policies/connectivity  

● Polityka energetyczna: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/68/energy-

policy-general-principles  

● Strategia unii energetycznej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL     

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

● Instrument „Łącząc Europę”: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-

facility_pl 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/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://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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_
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● Polityka transportowa: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_pl   

https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_pl
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Kategoria 4 – Europa społeczna i inkluzywna 
Kategoria 4 koncentruje się na projektach wspierających 4. cel polityki, jakim jest osiągnięcie 

bardziej społecznej i inkluzywnej Europy poprzez wdrożenie Europejskiego filaru praw 

socjalnych. 

Unia Europejska opiera się na wartościach godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, 

praworządności i poszanowaniu praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. W 

związku z tym UE podejmuje ogromne wysiłki na rzecz zwalczania wszelkiego rodzaju 

dyskryminacji i zwiększania równego traktowania wszystkich Europejczyków, w tym równości płci, 

integracji migrantów i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Artykuł 21. Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, 

kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię 

lub światopogląd, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne poglądy, przynależność do mniejszości 

narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną są sprzeczne 

z wartościami Europejskiego Modelu Społeczeństwa i są w związku z tym zakazane w UE. 

Zgodnie z nimi 20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych prowadzi UE w kierunku silnej 

Europy społecznej, która będzie sprawiedliwa, inkluzywna i oferująca możliwości dla wszystkich 

osób. Obejmuje to równe szanse i równy dostęp do rynku pracy, uczciwe warunki pracy oraz 

prawo do odpowiedniej ochrony socjalnej i integracji społecznej. Opracowany w związku z tym  

plan działania zapewni osiągnięcie do 2030 r. trzech ambitnych celów. Po pierwsze, zapewnienie 

zatrudnienia co najmniej 78% populacji w wieku od 20 do 64 lat; po drugie, zapewnienie co 

najmniej 60% wszystkich dorosłych możliwości uczestnictwa w szkoleniach; i po trzecie, 

zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 15 

milionów osób. 

 

Poszukujemy dobrych projektów przyczyniających się do tworzenia bardziej zintegrowanego 

społeczeństwa, walki z dyskryminacją i zapewnienia równości płci w UE i poza nią. W 

szczególności zaś projekty wspierać powinny 20 zasad oraz trzy cele planu działania 

dotyczącego europejskiego filaru praw socjalnych. Może to dotyczyć np. działań na rynku pracy, 

w sektorze edukacji, w społecznościach lokalnych i sieciach międzynarodowych. Projekty muszą 

wykazywać innowacyjność w zakresie wspierania aktywnej integracji osób dyskryminowanych 

lub zagrożonych dyskryminacją, ułatwiania reintegracji osób znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy, przyczyniania się do większej równości płci i różnorodności poprzez 

strategie zarządzania, lub tworzenia miejsc pracy w ramach działań integracyjnych i 

zwalczających dyskryminację. Mile widziane są również projekty dotyczące  opieki nad dziećmi 

lub osobami starszymi albo opieki zdrowotnej oraz wspierające osiągnięcie równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym.  

Przydatne informacje: 

● Karta praw podstawowych UE: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-

fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_pl       

● Europejski filar praw socjalnych: https://commission.europa.eu/strategy-and-

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

investment/european-pillar-social-rights_pl 

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://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_pl
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_pl
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_pl
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● Plan działania w zakresie europejskiego filaru praw socjalnych: 

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_pl   

● DG JUST, Równouprawnienie płci: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_pl 

 

 

  

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_pl
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_pl
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_pl
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_pl
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_pl
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Kategoria 5 – Europa bliżej obywateli 
Kategoria 5 skupia się na projektach wspierających 5. cel polityki, dotyczących wspierania 

zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw 

lokalnych. 

Unia Europejska jest zaangażowana w zrównoważony i zintegrowany rozwój obszarów miejskich, 

wiejskich i przybrzeżnych poprzez inicjatywy lokalne. Kluczem do osiągnięcia europejskiej 

spójności jest pokonanie licznych wyzwań utrudniających zintegrowany rozwój regionalny w 

różnych sektorach. Wprowadzając taki przekrojowy cel polityki, UE pragnie uznać znaczenie 

zintegrowanych strategii inwestycyjnych ukierunkowanych na różne obszary terytorialne (na 

przykład miasta, obszary wiejskie, obszary metropolitalne i regiony funkcjonalne), w których 

ludzie codziennie pracują, mieszkają i dojeżdżają do pracy. UE ma zatem na celu reagowanie na 

zidentyfikowane na określonym obszarze wyzwania, dla których lokalne zainteresowane strony 

opracowują lokalne rozwiązania. Wyraźne ukierunkowanie terytorialne oznacza, że potrzeby, 

wyzwania i możliwości rozwoju muszą być dopazowane do odpowiedniej skali przestrzennej i 

kontekstu terytorialnegou. Komisja uznaje rolę małych i średnich miast oraz podejścia opartego 

na obszarach funkcjonalnych jako ważnych sił napędowych atrakcyjności i rozwoju regionów i 

obszarów wiejskich poprzez tworzenie pozytywnych efektów pobocznych między obszarami 

miejskimi i innymi terytoriami oraz wzmacnianie powiązań miejsko-wiejskich. W latach 2021-2027 

w każdym państwie członkowskim co najmniej 8% środków EFRR jest zarezerwowanych dla 

miast każdej wielkości oraz ich obszarów metropolitalnych i funkcjonalnych poprzez strategie 

rozwoju terytorialnego i/lub lokalnego, tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), ale także podobne narzędzia wspierające 

zintegrowane podejście opracowane przez państwa członkowskie. Strategie terytorialne dają 

możliwość budowania potencjału i inicjowania lokalnych działań przyczyniających się do realizacji 

polityk europejskich, w tym transformacji ekologicznej i cyfrowej. 

 

Poszukujemy dobrych projektów wspierających realizację strategii lokalnych i regionalnych, 

takich jak np. strategie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich czy strategie rozwoju 

terytorialnego i lokalnego. Projekty mogą także dotyczyć konkretnych obszarów poprawy życia 

codziennego obywateli i wspierać budowanie potencjału. Projekty mają pomóc regionowi 

sprostać określonym wyzwaniom rozwojowym w funkcjonalnym obszarze miejskim lub na jego 

terytorium oraz w opracowaniu konkretnych rozwiązań lokalnych dla obywateli. 

Przydatne informacje 

● Europejska inicjatywa obywatelska: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_pl        

● Spójność terytorialna: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_pl  

● Podręcznik strategii rozwoju obszarów miejskich: 

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

● Podręcznik strategii rozwoju terytorialnego i lokalnego: 

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://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_pl
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_pl
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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Kategoria 6 – TEMAT ROKU: Europejski Rok Umiejętności 2023 
Kategoria 6 skupia się na Europejskim Roku Umiejętności 2023. Unia Europejska stawia sobie 
za cel usprawnienie podnoszenia i przekwalifikowywania umiejętności, a także rozwój narzędzi 
analizy tych umiejętności. 

Unia Europejska w coraz większym stopniu staje się gospodarką opartą na wiedzy. Dlatego jej 

rynki pracy wymagają wysoko wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy tacy będą mieli 

lepsze możliwości zatrudnienia i w pełni zaangażują  się w życie społeczne. Ma to kluczowe 

znaczenie dla zapewnienia społecznie sprawiedliwego ożywienia gospodarczego oraz 

transformacji ekologicznej i cyfrowej. Europejski Rok Umiejętności da nowy impuls do uczenia się 

przez całe życie, oferując obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość uczestniczenia w  

transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także wspierając innowacje i konkurencyjność. Pomoże 

on przedsiębiorstwom, w szczególności tym małym i średnim, zaradzić niedoborom 

wykwalifikowanej siły roboczej w Unii Europejskiej oraz promować podejście do zmiany i 

podnoszenia kwalifikacji, wspierając  ludzi w zdobyciu odpowiednich umiejętności niezbędnych 

do wykonywania wysokiej jakości pracy. Obecnie ponad trzy czwarte firm w UE twierdzi, że ma 

trudności ze znalezieniem pracowników z niezbędnymi umiejętnościami; w szczególności dotyczy 

to miejsc pracy w branżach zaawansowanych technologii i cyfryzacji. Czynnikami stanowiącymi 

wyzwanie dla europejskiego programu na rzecz umiejętności są między innymi postępujące 

zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się społeczeństwa oraz globalne kryzysy mające 

wpływ na Europę. Szybkie przejście w kierunku Europy neutralnej dla klimatu oraz transformacja 

cyfrowa zmieniają sposób, w jaki pracujemy, uczymy się, uczestniczymy w życiu społecznym i 

żyjemy na co dzień. Europa może skorzystać z tych możliwości tylko wtedy, gdy jej obywatele 

rozwiną odpowiednie umiejętności. W tym celu w Europejskim programie na rzecz umiejętności 

przedstawiono pięcioletni plan działania obejmujący 12 działań, które pomogą Europejczykom 

rozwinąć lepsze umiejętności. 

Poszukujemy dobrych projektów, które wspierają pracowników w rozwoju nowych umiejętności i 

podejmowaniu nowej pracy w innym sektorze gospodarki lub podwyższaniu kwalifikacji w celu 

utrzymania pracy w nowym otoczeniu. Mogą to być projekty angażujące instytucje rynku pracy w 

celu poprawy i innowacji w zakresie szkoleń zawodowych i edukacji. Mile widziane są również te 

projekty, które wspierają firmy w podnoszeniu kwalifikacji i przekwalifikowywaniu pracowników 

oraz ponownej integracji osób na rynku pracy; w szczególności zaś osób długotrwale 

bezrobotnych, kobiet oraz nieszkolącej się i niekształcącej się młodzieży. Poszukujemy także 

projektów, które pozwolą przyciągnąć potrzebnych specjalistów i talenty z krajów trzecich. 

 

Przydatne informacje 

● Europejski Rok Umiejętności 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

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

● Europejski program na rzecz umiejętności: 

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

● Pakt na rzecz umiejętności: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_pl  

 

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://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/pl/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_pl
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Kryteria kwalifikacji i przyznawania nagród  
 

Kryteria kwalifikacji 
 

Wszystkie wnioski o nagrody REGIOSTARS muszą spełniać następujące kryteria kwalifikacji:  

a) Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy internetowej REGIOSTARS 

najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r. do godziny 23:59:59 czasu 
środkowoeuropejskiego (CET).  

b) Wnioski należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE. 

c) Do wniosku należy dołączyć list polecający  właściwego organu zarządzającego. List 
polecający – wypełniony formularz polecający podpisany przez kierownika organu 
zarządzającego lub wiadomość e-mail ze stosowną informacją od kierownika organu 
zarządzającego potwierdzającą polecenie – należy dołączyć do wniosku w formacie 
PDF. (Proszę pamiętać, że w ramach jednego programu można zgłosić maksymalnie 
pięć projektów. Za przestrzeganie powyższego limitu odpowiada organ zarządzający.)  

d) Wniosek musi dotyczyć projektu, który otrzymał dofinansowanie UE z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji lub projektu, który otrzymał 
dofinansowanie UE w ramach dowolnego komponentu programów Interreg, 
najwcześniej od dnia 1 stycznia 2014 r. 

e) Pod uwagę brane będą wyłącznie ukończone projekty. Za ukończony projekt uważa się 
projekt, w ramach którego zrealizowano wszystkie zaplanowane działania, otrzymano 
ostateczny wkład finansowy i ogłoszono zamknięcie projektu przez jego beneficjenta 
oraz/lub organ zarządzający.  

f) Projekt musi wyraźnie nawiązywać do jednej z 6 powyższych kategorii nagród. Tego 
samego projektu nie można zgłaszać w kilku kategoriach.  

 
Kryteria nagradzania 

 
Wszystkie kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione przez jury REGIOSTARS na podstawie 
następujących kryteriów:  
 
Spójność Wkład projektu w ogólną spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; z 

perspektywy ponadregionalnej po europejską. To kryterium ocenia także  

wartość dodaną projektu w odniesieniu do spójności. 

 

Znaczenie Lokalne i regionalne znaczenie projektu oraz jakość efektów końcowych. W 

jaki sposób dany projekt zmienił coś na lepsze w swoim regionie? 

 

Innowacyjność Nowatorski charakter projektu zgodnie z wybraną kategorią nagrody. Co 
nowego wniósł? Czego nie zrobiono wcześniej? Innowacyjność może być 
rozumiana w kategoriach ekonomicznych, społecznych i/lub ekologicznych. 
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Trwałość Długoterminowy charakter projektu pod względem trwałości ekonomicznej. 

Należy wykazać podjęte w ramach projektu starania, które gwarantują 

trwałość jego efektów także po zakończeniu projektu. 

Obywatele Sposób, w jaki obywatele i podmioty społeczeństwa obywatelskiego 

zaangażowali się w rozwój i/lub realizację projektu.  

 

Możliwość 
przenoszenia 

Potencjał projektu do wdrożenia w innych regionach w Europie, a w 
najlepszym przypadku do zwiększenia jego skali i wdrożenia go w całej Unii  
 
 

 

Proces selekcji 
 
Począwszy od tego roku proces selekcji został zmieniony, a dotychczasowa procedura wyboru 
zwycięzców została zastąpiona przez podejście dwuetapowe. W skrócie proces ten będzie 
przebiegał w następujący sposób: 

● Do 31 maja 2023 r. należy złożyć wniosek wraz z listem polecającym wystosowanym 
przez organ zarządzający. 

● Do 10 lipca niezależne jury złożone z ekspertów akademickich w dziedzinach 
konkursowych wybierze maksymalnie 5 finalistów w każdej kategorii. Wybór zostanie 
dokonany na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego. 

● Od 14 września do 14 listopada odbędzie się internetowe głozowanie publiczne, które 
spośród wszystkich finalistów wyłoni laureata Nagrody Publiczności. 

● Finaliści zostaną zaproszeni do Brukseli na ostateczny etap selekcji podczas 
Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Zostaną wówczas poproszeni o: 

o przedstawienie krótkiej prezentacji projektu przed jurorami i publicznością 
o przeprowadzenie krótkiej dyskusji panelowej z jurorami 

Proszę pamiętać, że ostateczna runda selekcji będzie prowadzona w języku angielskim.  
Do dnia ceremonii REGIOSTARS (16 listopada) jurorzy we współpracy z DG REGIO 
wyłonią jednego zwycięzcę w każdej kategorii. 

● Zwycięzcy, w tym zdobywca Nagrody Publiczności, zostaną ogłoszeni 16 listopada 
podczas ceremonii REGIOSTARS w Ostrawie w Czechach. 
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Praktyczny przewodnik po REGIOSTARS 

2023 
 
1. Czy mój projekt nadaje się do konkursu REGIOSTARS? 

 
1.1. Czego oczekuje w tym konkursie Komisja? 
 
Komisja poszukuje skutecznych projektów finansowanych przez UE, które przyczyniają się do 
zwiększenia spójności Europy. Program nagród obejmuje sześć kategorii: pięć dotyczących 
celów polityki spójności oraz temat roku, który co roku się zmienia.  
 
1.2. Jakie są kategorie konkursu? 
 
Sześć kategorii konkursowych: 

● Kategoria 1) KONKURENCYJNA I INTELIGENTNA EUROPA  
● Kategoria 2) ZIELONA EUROPA  
● Kategoria 3) EUROPA POŁĄCZONA 
● Kategoria 4) EUROPA SPOŁECZNA I INKLUZYWNA  
● Kategoria 5) EUROPA BLIŻEJ OBYWATELI 
● Kategoria 6) TEMAT ROKU (Europejski Rok Umiejętności 2023) 

 
Bardziej szczegółowy opis kategorii oraz wskazanie projektów, które mogą mieć znaczenie dla 
spełnienia kryteriów przyznawania nagród, przedstawiono na początku niniejszego przewodnika.  
 
Autorzy projektów powinni składać wnioski zgodnie z kategorią odpowiadającą celowi polityki, w 
ramach którego zostały sfinansowane. W przypadku projektów finansowanych w okresie 2014-
2020 wnioskodawcy powinni odnieść się do kategorii konkursu odpowiadającej celowi 
tematycznemu, w ramach którego otrzymali finansowanie, zgodnie z tabelą konwersji (załącznik 
1).  
 
Projekty aplikujące w kategorii „Temat roku” mogą być finansowane w ramach dowolnej polityki 
lub celu tematycznego, jednak jego cele i osiągnięcia powinny być wyraźnie powiązane z opisem 
tej kategorii.  
 
Tego samego projektu nie można zgłaszać w kilku kategoriach. 
 
1.3. Jakie typy projektów współfinansowanych przez UE kwalifikują się do konkursu? 
 
Wszystkie projekty, które otrzymały dofinanzowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) (w tym Interreg), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Społecznego +, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji oraz dowolnego komponentu Interreg. 
 
Jeśli chodzi zaś o okres finansowania, to kwalifikują się projekty zarówno z okresu 2014-2020 jak 
i 2021-2027. Należy pamiętać, że kwalifikują się tylko ukończone projekty. 
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Ponadto mile widziane są projekty i inicjatywy łączące ww. fundusze z innymi funduszami UE.  
 
Kryteria kwalifikacji przedstawiono w osobnej części niniejszego przewodnika („Kryteria 
kwalifikacji i przyznawania nagród”). 
 
1.4. Czy można zgłosić projekt, który rozpoczął się przed 2014 r.? 
 
Nie, data rozpoczęcia projektu musi przypadać najwcześniej na 1 stycznia 2014 r. 
 
1.5. Czy można zgłosić niedawno ukończony projekt? 
 
Tak. Do konkursu kwalifikują się tylko ukończone projekty.  
 
1.6. Czy istnieje maksymalna liczba wniosków? 
 
Tak. Można złożyć maksymalnie pięć wniosków w ramach programu.  
Organ zarządzający programem zapewnia w liście polecającym o przestrzeganiu maksymalnej 
liczby wniosków. 
 

 
2. Jak zgłosić swój projekt? 

 
2.1. Jak to działa w skrócie? 
 
Należi wypełnić internetowy wniosek i przesłać we wskazanym terminie list polecający od organu 
zarządzającego. Listy polecające mogą mieć formę wypełnionego formularza dostępnego na 
platformie internetowej lub wiadomości e-mail ze stosowną informacją od kierownika organu 
zarządzającego i załączonym plikiem PDF. To wszystko! 
 
2.2. Gdzie złożyć wniosek?  
 
Na platformie internetowej REGIOSTARS: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Kiedy upływa termin składania wniosków? 
 
W dniu 31 maja 2023 r. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (CET)  
 
2.4. Kto powinien złożyć taki wniosek? 
 
Wniosek musi złożyć promotor projektu (= organ odpowiedzialny za jego realizację). Do 
formularza wniosku należy dołączyć list polecający podpisany przez organ zarządzający. 
Formularz tego listu dostępny jest na platformie internetowej. List polecający można zastąpić 
wiadomością e-mail ze stosowną informacją od kierownika organu zarządzającego 
potwierdzającą takie polecenie, przesłaną na platformę w formacie PDF. 
 
2.5. W jakim języku można składać wnioski? 
 
Wnioski można składać w jednym z języków urzędowych UE. Wszystkie zgłoszenia zostaną 
przetłumaczone maszynowo na język angielski w celu ich oceny przez jury. 
 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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2.6. Jak oznaczyć lokalizację mojego projektu? 
 
Należy podać współrzędne geograficzne lub dokładny adres budynku, w którym znajduje się 
siedziba projektu.  
 
W przypadku projektów o kilku lokalizacjach lub bez stałej lokalizacji (np. projektów dotyczących 
zatrudnienia lub finansowania MŚP) należy wybrać najbardziej charakterystyczną lokalizację (np. 
miejsce, w którym miała miejsce najważniejsza inwestycja) lub wybrać lokalizację promotora 
projektu (np. siedzibę główną organu finansującego).  
Informacje te służą do wyświetlania lokalizacji wszystkich projektów na naszej stronie 
internetowej. 
 
2.7. Czy można zgłosić projekt, który był zgłoszony we wcześniejszej edycji 

REGIOSTARS? 
 
Tak, projekty można raz składać ponownie. 
 
2.8. Czy można wysłać wniosek pocztą e-mail? 
 
Nie. Aby pomóc w przygotowaniu wniosku, udostępniamy formularz zgłoszeniowy w formacie 
Microsoft Word. Wnioski należy jednak składać bezpośrednio za pośrednictwem platformy 
internetowej REGIOSTARS: www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Czy wniosek trzeba złożyć w jednym kroku? Czy można zapisać wniosek i 

uzupełnić go w późniejszym terminie? 
 
Wnioski można zapisać na dowolnym etapie procesu i uzupełnić w późniejszym terminie przed 
jego złożeniem. Wniosek zostanie sfinalizowany dopiero po kliknięciu przycisku „submit” 
(prześlij). 
 
2.10. Dlaczego we wniosku znajdują się dwa punkty, w których należy podać opisy 

projektów? 
 
Krótki, chwytliwy opis projektu posłuży do promocji. Tutaj należy podać łatwo zrozumiały opis, 
który pokaże szerszej publiczności, dlaczego Państwa projekt jest wyjątkowy i jak przyczynia się 
do poprawy życia Europejczyków. Ta część Państwa formularza zgłoszeniowego będzie 
używana bez większych zmian, np. na potrzeby Nagrody Publiczności jako krótki opis Państwa 
projektu. 
 
Dłuższy „opis projektu” ma na celu zapoznanie jury z projektem. W tym miejscu prosimy o 
przedstawienie dłuższego, profesjonalnego opisu projektu wraz ze wszystkimi istotnymi 
informacjami, które zostaną uznane za niezbędne, aby jury mogło ocenić Państwa projekt.  
 
2.11. Jakie informacje należy podać w części „Znaczenie projektu”?  
 
Sugerujemy wypełnienie tej części wniosku informacjami na temat pozytywnych efektów, które 
nie miałyby miejsca, gdyby projekt nie został zrealizowany. 
 
2.12. Jakie wymagania techniczne muszą spełniać zdjęcia? 
 

http://www.regiostarsawards.eu/
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Prosimy o nadsyłanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości, gdyż będą one wykorzystywane w różnych 
kanałach komunikacji, np. w materiałach drukowanych, internetowych oraz na wystawie, zarówno 
w trakcie jak i po zakończeniu konkursu. Zdjęcia te powinny mieć co najmniej 300 dpi lub 10 MB. 
 
Prosimy również o zamieszczenie oświadczenia, że reprezentowana przez Państwa organizacja 
jest właścicielem praw autorskich do zdjęć, a tym samym posiada wszelkie stosowne prawa, w 
tym upoważnienia od osób, które można zidentyfikować na zdjęciach, oraz że zdjęcia te mogą 
zostać wykorzystane przez Komisję Europejską w celu promowania nagród REGIOSTARS i 
polityki regionalnej UE na wszystkich platformach (stronach internetowych, w prasie, mediach 
społecznościowych i innych). 
 
2.13. Co się wydarzy po przesłaniu projektu? 
 
Po zakończeniu okresu składania wniosków wszystkie projekty przejdą kontrolę pod kątem ich 
kwalifikacji do udziału w konkursie. Kwalifikujące się wnioski projektowe zostaną poddane ocenie 
przez jury. Wszystkie kwalifikujące się projekty zostaną również opublikowane na platformie 
internetowej REGIOSTARS. Autorzy projektów zostaną poinformowani o wynikach tej oceny. 
Więcej informacji można znaleźć w części „Proces selekcji” oraz w załączniku 2 „Harmonogram” 
do niniejszego przewodnika.  
 
2.14. Jak będzie wyglądać głosowanie publiczne? 
 
Internetowy system głosowania będzie dostępny od 14 września do 14 listopada. W tym czasie 
publiczność będzie miała możliwość oddania głosu na swój ulubiony projekt spośród wszystkich 
finalistów. Projekt, który zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma Nagrodę Publiczności. 
Zdecydowanie zalecamy finalistom oraz ich organom zarządzającym zorganizowanie 
kampanii/akcji komunikacyjnej w celu promowania udziału w głosowaniu publicznym. 
 
2.15. Z kim można się skontaktować w przypadku pytań? 
 
Zapytania dotyczące procesu składania wniosków prosimy kierować na adres e-mail: 
contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Na czym polega rola organu zarządzającego? 

 
3.1. Jakie ma zadania organ zarządzający? 
 
Organ zarządzający pełni podwójną rolę: 

● dostarczenie wnioskodawcy podpisanego formularza polecającego lub wiadomości e-mail 
ze stosownymi informacjami oraz dopilnowanie, aby w ramach każdego programu 
złożonych zostało maksymalnie 5 projektów; 

● uczestnictwo w ceremonii wręczenia nagród wraz z Komisarzem ds. Spójności i Reform 
Polityki Regionalnej wraz ze wszystkimi projektami finałowymi (koszty ponosi Komisja). 

 
3.2. Dlaczego organ zarządzający musi zatwierdzić wniosek projektu? 
 
Po pierwsze organ zarządzający zapewnia złożenie nie więcej niż pięciu wniosków na jeden 
program operacyjny. Po drugie organ zarządzający przekazuje Komisji informację, czy projekt był 

mailto:contact@regiostarsawards.eu


 

 

18 
 

przedmiotem jakiegokolwiek dochodzenia, które mogłoby prowadzić do korekty finansowej 
związanej z nieprawidłowościami lub nadużyciami finansowymi.  
 
3.3. Czy można zgłosić projekt bez akceptacji organu zarządzającego? 
 
Nie.  
 
3.4. Czy są jakieś ograniczenia dotyczące liczby zgłoszeń w danej kategorii? 
 
Nie, jest to całkowicie zależne od programów (programy mogą mieć nawet 5 wniosków w jednej 
kategorii). Ogólnie rzecz biorąc, organy zarządzające mają swobodę wyboru dowolnego procesu 
selekcji, jaki uznają za odpowiedni, w celu określenia zatwierdzonych projektów w ramach ich 
programu.  
 
3.5. Czy w imieniu organu zarządzającego podpis może złożyć jakaś instytucja 

pośrednicząca? 
 
Tak. Jednakże instytucja pośrednicząca będzie musiała zapewnić koordynację projektu z 
organem zarządzającym. 
 
3.6. Co oznacza termin „przedstawiciel” organu zarządzającego we wniosku 

aplikacyjnym? 
 
Decyzja o tym, kto podpisze list polecający, należy do organu zarządzającego. W niektórych 
przypadkach może to być sam kierownik tego organu, w innych może to być również kierownik 
programu lub urzędnik ds. komunikacji (szczególnie w przypadku większych programów).  
 
3.7. A co jeśli organ zarządzający…? 
 
Jeżeli organ zarządzający programem na lata 2014-2020 przestał istnieć lub uległ zmianie, 
wniosek powinien zatwierdzić organ zarządzający programem na lata 2021-2027 (który jest 
następcą programu na lata 2014-2020).  
 
Jeżeli ten sam organ zarządzający odpowiada za kilka programów, może on zatwierdzić  
maksymalnie pięć projektów na program. Jeżeli kolejne programy (2014-2020 i 2021-2027) 
obejmują ten sam obszar i zasadniczo te same tematy, to i tak należy przedstawić tylko pięć 
projektów obejmujących cały okres od 2014 r. 

 
 

4. Jak będzie oceniany mój projekt – i co dzieje się później? 
 

4.1. Jak wygląda proces jego oceny przez jury? 
 
Proszę zapoznać się z sekcją „Proces selekcji” w niniejszym przewodniku dla wnioskodawców.  
 
Ocenie jury zostaną przedstawione wyłącznie zgłoszenia spełniające kryteria kwalifikacyjne. W 
pierwszej fazie oceny jury dokona oceny wniosków pod kątem kryteriów przyznawania nagród i 
wybierze maksymalnie pięciu finalistów w każdej kategorii. W drugim etapie jury spotka się z 
finalistami w celu prezentacji ich projektu oraz dyskusji panelowej, podczas której będą mieli 
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możliwość zadawania dalszych pytań dotyczących projektu, na podstawie których podejmą 
decyzję o wyłonieniu zwycięzców konkursu.  
 
Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi kryteriów kwalifikacji i 
przyznawania nagród. 
 
4.2. Kto będzie zasiadać w jury? 
 
Jury składa się z 18 członków akademickich wysokiego szczebla nominowanych przez Komisję. 
Członkowie jury pracują w zespołach trzyosobowych (w oparciu o ich doświadczenie w danej 
kategorii nagród), ale ostateczną decyzję o wyłonieniu finalistów i zwycięzców podejmują 
wspólnie jako grupa. 
 
4.3. Co się stanie, jeśli mój projekt zostanie wybrany finalistą konkursu? 
 
Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o decyzji jury w sprawie ich projektu do dnia 10 lipca, 
kiedy to zostaną ogłoszeni finaliści konkursu. 
 
Po ogłoszeniu wyników finaliści zostaną poproszeni o nominowanie przedstawicieli, którzy 
wezmą udział w drugiej fazie oceny projektu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 
w Brukseli. Brak udziału w drugiej fazie oceny może być powodem wycofania przez Komisję 
Europejską nominacji finalisty.  
 
W ramach przygotowań przed tym wydarzeniem zorganizowane zostanie półdniowe szkolenie z 
komunikacji. W związku z tym zdecydowanie zaleca się, aby przedstawiciel wyznaczony do 
udziału w drugim etapie selekcji również wziął udział w tym szkoleniu.  
 
Należy pamiętać, że ta druga i ostatnia runda procesu selekcji zostanie przeprowadzona w języku 
angielskim. 
 
Wszyscy finaliści automatycznie wezmą udział w internetowym głosowaniu na Nagrodę 
Publiczności.  
 
Na koniec wszyscy finaliści wraz z przedstawicielem organu zarządzającego zostaną zaproszeni 
do wzięcia udziału w ceremonii wręczenia nagród w Ostrawie w Czechach.  
 
Bardziej szczegółowe informacje na temat dat znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego 
przewodnika dla wnioskodawców. Koszty uczestnictwa w ww. imprezach ponosi Komisja.  
 
4.4. A co jeśli mój projekt wygra? 

 
Zwycięzcy konkursu REGIOSTARS zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród. 
Kierownik projektu i przedstawiciel organu zarządzającego otrzymają trofeum REGIOSTARS od 
Komisarza UE ds. Spójności i Reform.  
 
Po ceremonii Komisja zorganizuje lokalne mini kampanie we współpracy z promotorami 
zwycięskich projektów i organami zarządzającymi. 
 
4.5. Kiedy odbędzie się ceremonia REGIOSTARS? 
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Proszę zapoznać się z harmonogramem w załączniku nr 2 do niniejszego przewodnika dla 
wnioskodawców.  
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Aneks 1. Tabela konwersji  
 

Cele tematyczne 2014-2020 Cele polityki 2021-2027 

CT 1; CT 2; CT3;  CP1 – Bardziej konkurencyjna i inteligentna 
Europa 

CT4; CT5; CT6 CP2 – Bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa  

CT7 CP3 – Lepiej połączona Europa 

CT8, CT9, CT10  CP4 – Europa o silniejszym wymiarze 
społecznym                 

ZIT, RLKS, UIA CP5 – Europa bliżej obywateli 

 

Projekty z lat 2014-2020 objęte 11. celem tematycznym należy umieścić w jednej z 
pięciu kategorii zgodnie z ich tematyką.  
 
 
 
 
 
Aneks 2. Harmonogram REGIOSTARS 2023 

Wydarzenie Data 

Otwarcie konkursu Środa 27 lutego 

Termin składania wniosków Środa 31 maja 

Informacja o wynikach kwalifikacji Piątek 16 czerwca 

Ogłoszenie finalistów Poniedziałek 10 lipca 

Rozpoczęcie głosowania publicznego Czwartek 14 września 

Szkolenie internetowe z prezentacji projektów 
dla finalistów 

Tydzień 38. (18-22 września) 

Kolacja finalistów z Komisarzem Wtorek 10 października 

Finaliści przedstawiają projekty jurorom Środa 11 października 

Zakończenie głosowania publicznego Wtorek 14 listopada 

Ceremonia REGIOSTARS Czwartek 16 listopada (w Ostrawie) 

Lokalne kampanie ze zwycięzcami Od 1 grudnia 

Filmy z lokalnych kampanii ze zwycięzcami W dniu uruchomienia REGIOSTARS 2024 

 
 
 
 


