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Európai Együttműködés Napját   

Közös határon, közelebb egymáshoz  

   

2012. szeptember 21-én első alkalommal ünnepeltük Európa-szerte az Európai 

Együttműködés Napját. „Közös határon, közelebb egymáshoz” jelszóval, 72 határon 

átnyúló együttműködési program szervezésében 36 országban összesen 281 helyi 

rendezvényre került sor, amelyek több mint 200.000 embert szólítottak meg. A 

programsorozatot az INTERACT program koordinálta az Európai Bizottság (a Regionális és 

Várospolitikai Főigazgatóság), az Európai Parlament és a Régiók Bizottságának 

támogatásával. 

 

A rendezvénysorozat célja az volt, hogy megismertessük a nagyközönséggel az 

európai területi együttműködés eredményeit. A helyi programok betekintést engedtek 

olyan határon átnyúló, transznacionális és interregionális projektekbe, amelyek áthidalják 

az európai régiók közötti akadályokat, csökkentik a különbségeket, és elősegítik egymás 

kultúrájának megértését. Ezek az Európai Unió által támogatott kezdeményezések 

hozzájárulnak az életminőség javulásához a határmenti területeken mind Európában, mind 

a kontinens földrajzi határain túl. 

 

A kezdeményezés népszerűsítése az Európai Parlamentben kezdődött egy 

nagyszabású információs rendezvénnyel. A programsorozat többek között a következő 

kiemelt eseményekből állt: egy úszómaraton Görögország és Albánia között; egy klasszikus 

zenei koncert egy, a magyar-szlovák határ alatt húzódó barlangban; újságírók számára 

szervezett, projekteket bemutató buszos túra Litvániában; projektkiállítás Valenciában 

bábszínházzal; határon átnyúló labdarúgó mérkőzés Finnország és Oroszország között; 

projektkiállítás Bécsben a regionális fejlesztési biztos, Johannes Hahn részvételével; 

francia és spanyol művészek közös grafitti készítése; valamint egy verseny egy litván ló, 

egy belorusz traktor, egy lengyel Maluch személyautó, egy litván mentőautó és egy orosz 

Volga között. 

 

A kezdeményezést széleskörű média stratégia támogatta: A nyolc nyelven 

elkészült promóciós videót számos nemzeti televíziós csatornán is sugározták, és több mint 

10.000 alkalommal tekintették meg az interneten. Végül a Facebook és a Twitter 

segítségével is több ezer embert tudtunk bekapcsolni a helyi rendezvényekbe. 
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„Nagy örömmel tölt el, hogy az Európai 

Együttműködés Napja sikeresen ünnepelte meg az 

európai régiók közötti együttműködés eredményeit.”   

                              Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, európai parlamenti képviselő 

 

 

 

Terveink 2013-ra 

 

A tavalyi év nagy sikerén felbuzdulva az INTERACT a programsorozat megismétlése mellett 

döntött. Ebben az évben az Európai Együttműködés Napját szeptember 21-én, illetve a 21-

ét is magába foglaló héten ünnepeljük. Szeretnénk minden európai együttműködési 

programot és azok döntéshozóit, partnereit felhívni a részvételre és a kezdeményezés 

támogatására a következők szerint: 

 Szervezzen Ön is egy rendezvényt a lakóhelyén, amely az európai együttműködés 

eredményeinek megünnepléséről szól! 

 Legyen partner az Önhöz közel megtartandó esemény(ek) szervezésében! 

 Terjessze a rendezvény(ek)ről szóló információkat a közösségi média, a saját 

honlapja vagy egyéb kommunikációs eszköz felhasználásával! 

 Vegyen részt a kezdeményezésben az Európai Együttműködési Naphoz kapcsolódó, 

hamarosan megjelenő mobiltelefonos alkalmazás segítségével! 

 Vegyen részt egy helyi rendezvényen, amely az Ön közelében szerveződik! Az 

eseményekről júniustól a www.ecday.eu oldalon tájékozódhat. 

 

facebook.com/cooperationday | twitter.com/cooperationday | youtube.com/cooperationday 

 

http://www.ecday.eu/

