
                                                                                                                                       

 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

NAPIREND 

 

Tematikus Műhely  

                                                           3. Szakpolitikai célkitűzés  

Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal 

Nyíregyháza, Magyarország 

2020. február 24., 11:00-15:00 óráig 

 

Helyi idő                          A műhely témája  

1100 – 1130 Regisztráció és welcome-coffee 

1130 – 1200 

Bevezető: 

 Az új programozási naptár 

 A következő programozási időszakra javasolt 5 szakpolitikai cél 

rövid ismertetése 

1200 – 1300 

3.Szakpolitikai célkitűzés: 

 Konkrét célkitűzések 

 Intézkedések 

 Megvalósitási mutatók 

 Eredménymutatók 

1300– 1345 Kávészünet 

1345 – 1445 
Bevált gyakorlatok  -Mobilitás és regionális összekapcsolódás 

Hozzászólások megvitatása 

1445 – 1500 Következtetések levonása  és az esemény zárása 

 

 

 

 

http://www.interreg-rohu.eu/


                                                                                                                                       

 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

NAPIREND 

 

Tematikus Műhely  

5.Szakpolitikai célkitűzés 

A polgáraihoz közelebb álló Európa: a helyileg irányított növekedési stratégiák és 

a fenntartható városfejlesztés Unió-szerte való támogatása révén. 

Békéscsaba, Magyarország 

2020. február 25., 11:00-15:00 óráig 

 

Helyi idő                      A műhely témája 

1100 – 1130 Regisztráció és welcome coffee 

1130 – 1200 

Bevezető: 

 Az új programozási naptár 

 A következő programozási időszakra javasolt 5 szakpolitikai cél 

rövid ismertetése 

1200 – 1300 

5.Szakpolitikai célkitűzés: 

 Konkrét célkitűzések 

 Intézkedések 

 Megvalósitási mutatók 

 Eredménymutatók 

1300– 1345 Kávészünet 

1345 – 1445 

Bevált gyakorlatok  - Európa –városok, falvak és part.menti települések 

fenntarthat és integrált fejlesztése, helyi kezdeményezések által 

Hozzászólások megvitatása 

1445 – 1500 Conclusions and closure of the meeting 

 

 

http://www.interreg-rohu.eu/


                                                                                                                                       

 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

NAPIREND 

 

Tematikus Műhely  

2. Szakpolitikai célkitűzés 

Zöldebb, karbonmentes Európa 

Szatmárnémeti , Románia 

2020. február 26, 11:00-15:00 óráig 

 

Helyi idő A műhely témája  

1100 – 1130 Regisztráció és welcome-coffee 

1130 – 1200 

Bevezető: 

 Az új programozási naptár 

 A következő programozási időszakra javasolt 5 szakpolitikai cél 

rövid ismertetése 

1200 – 1300 

2.Szakpolitikai célkitűzés: 

 Konkrét célkitűzések 

 Intézkedések 

 Megvalósitási mutatók 

 Eredménymutatók 

1300– 1345 Kávészünet 

1345 – 1445 
Bevált gyakorlatok  – Zöld kezdeményezés 

Hozzászólások megvitatása 

1445 – 1500 Következtetések levonása  és az esemény zárása 

 

 

 

http://www.interreg-rohu.eu/


                                                                                                                                       

 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

NAPIREND 

 

Tematikus Műhely  

4. Szakpolitikai célkitűzés 

Szociálisabb Európa: a szociális jogok európai pillérének megvalósításával, 

valamint a minőségi foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi 

befogadás és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés támogatásával 

Nagyvárad, Románia 

2020. február 27, 11:00-15:00 óráig 

 

Helyi idő A műhely témája  

1100 – 1130 Regisztráció és welcome-coffee 

1130 – 1200 

Bevezető: 

 Az új programozási naptár 

 A következő programozási időszakra javasolt 5 szakpolitikai cél 

rövid ismertetése 

1200 – 1300 

4.Szakpolitikai célkitűzés: 

 Konkrét célkitűzések 

 Intézkedések 

 Megvalósítási mutatók 

 Eredménymutatók 

1300– 1345 Kávészünet 

1345 – 1445 
Bevált gyakorlatok  –  Társadalmi hatással biró kezdeményezések 

Hozzászólások megvitatása 

1445 – 1500 Következtetések levonása  és az esemény zárása 

 

http://www.interreg-rohu.eu/


                                                                                                                                       

 

Partnerség egy jobb jövőért  www.interreg-rohu.eu 

 

NAPIREND 

 

Tematikus Műhely  

1. Szakpolitikai célkitűzés 

Intelligensebb Európa: az innováción, a digitalizáción, a gazdasági 

átalakuláson és a kisvállalkozásoknak nyújtott támogatáson keresztül 

Temesvár, Románia  

2020. február 28, 11:00-15:00 óráig 

 

Helyi idő A műhely témája 

1100 – 1130 Regisztráció és welcome-coffee 

1130 – 1200 

Bevezető: 

 Az új programozási naptár 

 A következő programozási időszakra javasolt 5 szakpolitikai cél 

rövid ismertetése 

1200 – 1300 

1.Szakpolitikai célkitűzés: 

 Konkrét célkitűzések 

 Intézkedések 

 Megvalósítási mutatók 

 Eredménymutatók 

1300– 1345 Kávészünet 

1345 – 1445 
Bevált gyakorlatok  – Európa: innováció és energiakonverzió  

Hozzászólások megvitatása 

1445 – 1500 Következtetések levonása  és az esemény zárása 

 

 

 

 

http://www.interreg-rohu.eu/

