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REGIOSTARS 2023 

 
REGIOSTARS on regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi poolt alates 2008. aastast 

korraldatud iga-aastane konkurss. Sellest on saanud Euroopa tipptaseme märgis ELi 

rahastusega projektidele, mis demonstreerivad regionaalarengu mõju ja kaasavust. 2023. aasta 

konkursil teeme mõned uuendused, millest esimene on see, et projektid saavad nüüd võistelda 

allpool kirjeldatud kuues kategoorias, mis jäävad järgnevatel aastatel samaks. Pakkudes 

lahendusi ühistele probleemidele ja kasutades ära suurimaid võimalusi, on REGIOSTARS 

inspireerinud piirkondi viima ellu üha mõjukamat ELi regionaalpoliitikat. Me julgustame esitama 

taotlusi Euroopa suhteliselt vähem arenenud piirkondadest ja kõigilt programmialadelt. Taotluste 

esitamise veebiplatvorm on avatud 27. veebruarist kuni 31. maini 2023. 

 

REGIOSTARSi auhindu jagatakse projektidele kuues teemakategoorias: 

 

 1. kategooria – KONKURENTSIVÕIMELINE JA NUTIKAS EUROOPA  

 2. kategooria – ROHELINE EUROOPA  

 3. kategooria – ÜHENDATUD EUROOPA 

 4. kategooria – SOTSIAALNE JA KAASAV EUROOPA  

 5. kategooria – KODANIKELE LÄHEMAL OLEV EUROOPA 

 6. kategooria – AASTA TEEMA (Euroopa oskuste aasta 2023) 

 

Muudatusi tehti ka senisesse valikukorda. Kõigepealt hindab esitatud taotlusi vastavate 

valdkondade kõrgetasemelistest õpetlastest koosnev žürii, kes valib välja finalistid. Seejärel 

kutsutakse finalistid Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames Brüsselis toimuvasse 

„lõppvooru“. 

 

Nagu ka varasematel aastatel, on kõigil võimalik hääletada oma lemmikfinalisti poolt, kes pälvib 

rahva lemmiku auhinna. Kõik võitjad kuulutatakse välja REGIOSTARSi auhinnatseremoonial 

Ostravas (Tšehhi) 16. novembril 2023. 

 

Kuue kategooria võitjatega koostöös korraldab regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat neile 

kohaliku teavituskampaania, mis aitab auhinnatud tegevusi nende piirkonnas laiemalt 

tutvustada.  

 

Käesolev juhend annab teile kogu vajaliku teabe edukaks kandideerimiseks. Lisaks 

auhinnakategooriate, konkursi tingimuste ja hindamiskriteeriumide üksikasjalikule kirjeldusele, 

sisaldab juhend praktilist teavet kogu taotlemisprotsessi kohta.  

 

Ootame huviga teie osavõtutaotlusi ja soovime teile edu! 

REGIOSTARSi meeskond 
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Konkursi kategooriad 
1. kategooria – Konkurentsivõimeline ja nutikas Euroopa 

 
1. kategooria keskendub projektidele, mis toetavad poliitikaeesmärki nr 1, et saavutada 

konkurentsivõimelisem ja arukam Euroopa majanduse uuendusliku ja aruka ümberkujundamise 

ja piirkondliku IKT-ühenduvuse edendamise kaudu. 

Euroopa projekti keskmes on ühtne turg, mis võimaldab inimestel, teenustel, kaupadel ja 

kapitalil vabalt liikuda, pakub suuremaid võimalusi Euroopa ettevõtetele ning suuremat valikut ja 

madalamaid hindu tarbijatele. See võimaldab kodanikel reisida, elada, töötada ja õppida kus 

iganes nad soovivad. Kõik see aitab Euroopa linnadel ja piirkondadel süvendada oma lõimumist 

Euroopa Liiduga. Suurim eesmärk on luua sujuvalt toimiv ühtne turg, kus igas suuruses ja igas 

sektoris tegutsevad ettevõtted saavad võrdsetel alustel konkureerida ning arendada, turustada 

ja kasutada digitehnoloogiaid, -tooteid ja -teenuseid sellises ulatuses, mis suurendab nende 

tootlikkust ja ülemaailmset konkurentsivõimet, ning kus tarbijad võivad olla kindlad, et nende 

õigused on kaitstud. Läbi ühtse turu tahab Euroopa Liit tugevdada oma positsiooni 

maailmaturul, suurendada oma ülemaailmset rolli digivaldkonnas ning tagada õiglase ja 

konkurentsivõimelise digimajanduse, nagu on sätestatud Euroopa digistrateegias „Digiajastule 

vastav Euroopa“. ELi digistrateegia püüab teha selle ülemineku inimeste ja ettevõtete jaoks 

sujuvaks, aidates samal ajal saavutada kliimaneutraalse Euroopa eesmärki aastaks 2050. 

Otsime häid projekte, mis edendavad uuenduslikku ja arukat majanduse ümberkujundamist ning 

piirkondlikku IKT-ühenduvust. Siia kuuluvad projektid, mis edendavad digitaliseerimist ja 

näitavad uuenduslikke lähenemisviise piirkondlike innovatsioonistrateegiate rakendamiseks 

koos sidusrühmadega. Teretulnud on projektid, mis valmistavad Euroopa VKEsid ette 

globaliseerunud majanduses konkureerimiseks ning hõlmavad näiteks tegevusi, millega 

arendatakse uusi tehnoloogiaid ja tooteid, parandatakse innovatsioonisüsteeme, suurendatakse 

konkurentsivõimet disaini ja loomemajanduse kaudu, edendatakse sotsiaalset ettevõtlikkust, 

edendatakse innovatsiooni sotsiaalses ja teenuste valdkonnas, toetatakse uusi ärimudeleid ja 

praktikapõhiseid uuendusi. Panustamine kestlikesse piirkondlikesse 

innovatsioonisüsteemidesse ja tööturu edendamine digitööstustes võivad samuti olla selliste 

projektide teemaks.  

Kasulikud viited 

 Euroopa digistrateegia: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/europe-fit-digital-age_et   

 Euroopa tööstusstrateegia: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

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

 Nutika spetsialiseerumise platvorm: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

 Euroopa ühtse turu strateegia: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/single-market-strategy_et   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_et
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_et
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_et
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_et
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_et
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_et
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2. kategooria – Roheline Euroopa 
2. kategooria keskendub projektidele, mis toetavad poliitikaeesmärki nr 2, et saavutada roheline 

ja vastupanuvõimeline Euroopa, edendades õiglast üleminekut puhtale energiale, rohelisi ja 

siniseid investeeringuid, ringmajandust, kliimamuutuste leevendamist ja nendega kohanemist, 

riskiennetust ja -juhtimist ning säästvat linnalist liikumiskeskkonda. 

Euroopa Liit püüab saada aastaks 2050 esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks. Euroopa 

rohelise kokkuleppe ambitsioonika tegevuskavaga soovib Euroopa Liit parandada kodanike ja 

tulevaste põlvkondade heaolu ja tervist, pakkudes: 1) värsket õhku, puhast vett, heas seisundis 

mulda ja elurikkust, 2) renoveeritud ja energiatõhusaid hooneid, 3) tervislikku ja taskukohast 

toitu, 4) rohkem ühistransporti, 5) puhtamat energiat ja tipptasemel keskkonnahoidlikku 

tehnoloogilist innovatsiooni, 6) kauem kestvaid tooteid, mida saab parandada, ringlusse võtta ja 

korduvkasutada, 7) tulevikukindlaid töökohti ja üleminekuks vajalike oskuste koolitust ning 8) 

ülemaailmselt konkurentsivõimelist ja vastupanuvõimelist tööstust. Roheline kokkulepe on 

sellisena oluline raamistik. Kavaga „REPowerEU“ kavatseb EL toetada energia säästmist, puhta 

energia tootmist ja energiavarustuse mitmekesistamist. Kliimaneutraalsuse saavutamiseks tegi 

komisjon ettepaneku võtta vastu Euroopa kliimaseadus, milles on sätestatud ka uus 

ambitsioonikam eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 2030. aastaks vähemalt –

55% võrreldes 1990. aasta tasemega. Euroopa rohelise kokkuleppe keskmes on Euroopa 

merede, ookeanide ja keskkonna säilitamine ja kaitsmine, kuna need on Euroopa loodusliku ja 

majandusliku rikkuse allikaks. Näiteks on ELi rohelise kokkuleppega ette nähtud, et 2030. 

aastaks istutatakse veel lisaks 3 miljardit puud. Kokkulepe sisaldab veel ELi elurikkuse ja 

ökosüsteemide kaitsmist, õhu-, vee- ja pinnasereostuse vähendamist, ringmajandusele 

üleminekut, jäätmekäitluse parandamist ning sinise majanduse ja kalandussektori kestlikkuse 

tagamist. Samuti on Euroopa võtnud eesmärgiks põllumajandus- ja toidusüsteemi muutmise, 

mis teeb EList ülemaailmse liidri ohutuse, varustuskindluse, toitumise ja kvaliteedi vallas.  

Otsime häid projekte, mis edendavad keskkonnahoidlikumat ja vastupanuvõimelisemat 

Euroopat ning aitavad saavutada Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe kliimaneutraalsuse 

eesmärke ja parandavad keskkonnatingimusi. Muu hulgas võivad projektide teemad hõlmata 

investeeringuid rohealgatustesse, mis parandavad õhu ja vee kvaliteeti, edendavad säästvat 

põllumajandust ja säilitavad keskkonnasüsteeme. Samuti võivad sobivad projektid tegeleda 

tõhusa ringmajanduse loomisega ja ressursitõhusale majandusele või taastuvatele 

energiaallikatele üleminekuga.  

Kasulikud viited 

 Euroopa roheline kokkulepe: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_et   

 Talust taldrikule: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en 

 Keskkonnapoliitika: https://environment.ec.europa.eu/index_et  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/index_et
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3. kategooria – Ühendatud Euroopa 
3. kategooria keskendub projektidele, mis toetavad poliitikaeesmärki nr 3, et tõhustada liikuvust 

ja ühenduvust. 

Ühendatud, kaasaegne, turvaline ja nutikas taristu on ühtekuuluvuse saavutamise ja Euroopa 
rohelise kokkuleppe elluviimise võti. Seetõttu on Euroopa Liit võtnud endale kohustuse toetada 
hästitoimivate, kestlike ja omavahel tõhusalt ühendatud üleeuroopaliste võrgustike arendamist 
transpordi, energeetika ja digiteenuste valdkonnas. Euroopa tasandi transpordipoliitika eesmärk 
on tagada inimeste ja kaupade sujuv, tõhus, ohutu ja vaba liikumine üle kogu ELi, luues 
integreeritud võrgustikke, mis rakendavad kõiki transpordiliike (maantee-, raudtee-, vee- ja 
õhutransport). Energiapoliitika töötab eesmärgiga luua kogu maailmajagu hõlmav 
energiasüsteem, kus energia liigub vabalt üle piiride, tuginedes konkurentsile ja energiaturgude 
tõhusale reguleerimisele ELi tasandil, kui see on vajalik, ning pakkuda kodanikele energiaga 
varustamise kindlust. Energialiidu kui sellise eesmärk on ambitsioonikal kliimapoliitikal põhineva 
vastupidava energialiidu loomine. Energialiit peab varustama ELi tarbijaid – kodumajapidamisi 
ja ettevõtteid – turvalise, säästva, konkurentsivõimelise ja taskukohase energiaga. Samal ajal 
sõnastab EL oma digistrateegias eesmärgi, et Euroopa oleks 2030. aastaks kõige paremini 
ühendatud maailmajagu. Selle nimel on EL teinud näiteks järgmisi jõupingutusi: väljatöötamisel 
on ühtlustatud reeglid ühenduvusteenuste jaoks, kehtestati Euroopa elektroonilise side 
seadustik, toetatakse traadita võrke nagu 5G ning tühistati rändlustasud ELis. Samas on 
ühenduvuse peamine eesmärk digikümnendil tagada kõigile Euroopa majapidamistele 
juurdepääs kiirele internetiühendusele aastaks 2025 ning gigabitiühendus aastaks 2030. 
Euroopa ühendamise rahastu võimaldab teha investeeringuid, mis täidavad puuduvad lüngad 
Euroopa energeetika, transpordi ja digitaalsuse selgroos. 
 
Otsime häid projekte, mis aitavad kaasa paremini ühendatud Euroopa teostamisele. Siia 
kuuluvad projektid, mis toetavad tõhusaid, ohutuid ja keskkonnasõbralikke liikuvusega seotud 
lahendusi ELis, mis omakorda soodustavad majanduskasvu ja töökohti loova 
konkurentsivõimelise tööstuse edenemist. Siia alla võivad kuuluda ka sellised laiaulatuslikud 
teemad nagu reisijate õigused ja puhtad kütused. Samuti võivad projektid aidata saavutada 
üleeuroopaliste võrkude eesmärke energeetika, transpordi ja digitaalse ühenduvuse 
valdkonnas. Konkreetsemalt võivad projektid olla seotud uue energia- või transporditaristu 
arendamisega või olemasoleva taristu taastamise ja ajakohastamisega. Samuti võivad need 
tegeleda ohutu, turvalise ja kestliku kõrgjõudlusega taristu, sealhulgas gigabitivõrgu või 5G-
võrgu arendamisega; digitaalsete põhitaristute suurendatud suutlikkuse ja vastupidavusega; või 
transpordi- ja energiavõrkude digitaliseerimisega. 

Kasulikud viited: 

 Euroopa digitaalarengu tegevuskava: 

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

 Euroopa digistrateegia: https://digital-strategy.ec.europa.eu/et/policies/connectivity  

 Energiapoliitika: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/68/energy-policy-

general-principles  

 Energialiidu strateegia: https://eur-lex.europa.eu/legal-

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

 Euroopa ühendamise rahastu: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-

europe-facility_et   

 Transpordipoliitika: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_et   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/et/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en
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4. kategooria – Sotsiaalne ja kaasav Euroopa 
4. kategooria keskendub projektidele, mis toetavad poliitikaeesmärki nr 4, et saavutada 

sotsiaalsem ja kaasavam Euroopa, rakendades Euroopa sotsiaalõiguste sammast. 

Euroopa Liit põhineb sellistel väärtustel nagu inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, 

õigusriik ja inimõiguste, sealhulgas vähemusse kuuluvate isikute õiguste austamine. Vastavalt 

sellele teeb EL suuri jõupingutusi, et võidelda igasuguse diskrimineerimise vastu ja parandada 

kõigi eurooplaste võrdset kohtlemist, sealhulgas soolist võrdõiguslikkust, sisserändajate 

lõimumist ja puuetega inimeste ligipääsetavust. ELi põhiõiguste harta artikkel 21 selgitab, et 

igasugune diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, rahvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, 

geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, 

rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse või seksuaalse 

sättumuse alusel on vastuolus Euroopa ühiskonnamudeli väärtustega ja on ELis keelatud. 

Kooskõlas sellega suunavad Euroopa sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet ELi sotsiaalselt 

tugeva Euroopa poole, mis on õiglane, kaasav ja täis võimalusi kõigile, sealhulgas võrdsed 

võimalused ja juurdepääs tööturule, õiglased töötingimused ning õigus piisavale sotsiaalkaitsele 

ja kaasatusele. Värske tegevuskava võtab sihiks kolme ambitsioonika eesmärgi saavutamise 

aastaks 2030. Esiteks, vähemalt 78% 20–64-aastastest elanikest on tööhõives; teiseks, igal 

aastal osaleb koolitusel vähemalt 60% kõigist täiskasvanutest; ning kolmandaks, vähendada 

vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu vähemalt 15 miljoni inimese võrra. 

 

Otsime häid projekte, mis aitavad ühiskonda üldiselt kaasavamaks muuta ning edendavad kõigi 

inimeste mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust nii ELis kui ka väljaspool. Eelkõige 

peavad projektid toetama Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava 20 põhimõtet ja selle 

kolme eesmärki. Siia võivad kuuluda näiteks tegevused, mis on seotud tööturu, haridussektori, 

kohalike kogukondade ja rahvusvaheliste võrgustikega. Projektid peavad selgelt näitama 

uuenduslikkust diskrimineeritud või diskrimineerimisohus isikute aktiivse kaasamise 

soodustamisel, ebasoodsas olukorras isikute tööturule naasmise hõlbustamisel, soolisele 

võrdõiguslikkusele ja mitmekesisusele kaasaaitamisel juhtimisstrateegiate kaudu või töökohtade 

loomisel integratsioonitöö ja diskrimineerimisvastaste jõupingutuste käigus. Samuti on oodatud 

projektid, mis on seotud laste ja eakate või tervishoiuga ning aitavad kaasa töö- ja eraelu heale 

tasakaalule.  

Kasulikud viited: 

 ELi põhiõiguste harta: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-

fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_et  

 Euroopa sotsiaalõiguste sammas: https://commission.europa.eu/strategy-and-

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

investment/european-pillar-social-rights_et 

 Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava: 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_et  

 Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat, sooline võrdõiguslikkus: 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_et  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_et
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5. kategooria – Kodanikele lähemal olev Euroopa 
5. kategooria keskendub projektidele, mis toetavad poliitikaeesmärki nr 5, et edendada igat liiki 

piirkondade kestlikku ja lõimitud arengut ning kohalikke algatusi. 

Euroopa Liit on pühendunud linna- ja maapiirkondade ning rannikualade kestlikule ja terviklikule 

arengule kohalike algatuste kaudu. Euroopa ühtekuuluvuse saavutamise võti on lahendada 

mitut valdkonda hõlmavad probleemid, mille tulemusena saab toimuda terviklik regionaalareng 

kõigis sektorites. Sellise valdkondadevahelise poliitikaeesmärgi kehtestamisega soovib EL 

rõhutada erinevatele territoriaalsetele mastaapidele – näiteks, linnad, maapiirkonnad, 

suurlinnapiirkonnad ja funktsionaalsed piirkonnad, kus inimesed iga päev töötavad, elavad ja 

pendelrändavad – suunatud integreeritud investeerimisstrateegiate olulisust. Seega on ELi 

eesmärgiks reageerida teataval territooriumil kindlaks tehtud probleemidele, mille jaoks 

kohalikud sidusrühmad töötavad välja kohalikke lahendusi. Selge territoriaalne fookus 

tähendab, et vajadused, väljakutsed ja arenguvõimalused peavad vastama asjakohasele 

ruumilisele skaalale ja territoriaalsele kontekstile. Komisjon tunnistab, et väikestel ja keskmise 

suurusega linnadel ning funktsionaalse piirkonna lähenemisviisil on oluline roll edasiviiva jõuna, 

mis tõstab piirkonna või maaelu atraktiivsust ja toetab arengut, luues positiivset ülekanduvat 

mõju linnapiirkondade ja muude territooriumide vahel ning tugevdades linna- ja maapiirkondade 

vahelisi sidemeid. Aastatel 2021–2027 eraldatakse kõigis liikmesriikides vähemalt 8% ERFi 

vahenditest igas suuruses linnadele ning nende suurlinnapiirkondadele ja funktsionaalsetele 

piirkondadele territoriaalse ja/või kohaliku arengu strateegiate kaudu, st kasutades integreeritud 

territoriaalseid investeeringuid, kogukonna juhitud kohalikku arengut, aga ka sarnaseid 

vahendeid, millega toetatakse liikmesriikide kavandatud integreeritud lähenemisviise. 

Territoriaalsed strateegiad annavad võimaluse tõsta suutlikkust ja algatada kohalikke meetmeid, 

mis aitavad kaasa Euroopa poliitikameetmete teostamisele, sealhulgas rohe- ja digipöördele. 

 

Otsime häid projekte, mis toetavad kohalike ja piirkondlike strateegiate rakendamist, näiteks 

säästva linnaarengu strateegiad või territoriaalse ja kohaliku arengu strateegiad. Projektid 

võivad olla ka konkreetsete valdkondade kohta, kus on parandatud kodanike igapäevaelu või 

toetatud suutlikkuse tõstmist. Projektide eesmärk on aidata piirkonnal toime tulla konkreetsete 

arenguprobleemidega funktsionaalses linnapiirkonnas või -alal ning töötada kodanike jaoks 

välja konkreetsed asukohapõhised lahendused. 

Kasulikud viited 

 Euroopa kodanikualgatus: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_et   

 Territoriaalne ühtekuuluvus: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_et  

 Handbook of Urban Development Strategies: 

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

 Handbook of Territorial and Local Development Strategies: 

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

https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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6. kategooria – AASTA TEEMA: Euroopa oskuste aasta 2023 
 

6. kategooria on pühendatud Euroopa oskuste aastale 2023. Euroopa Liidu eesmärgid on 
tõhustada oskuste täiendamist ja ümberõpet ning töötada välja oskuste prognoosimise 
vahendid. 

Euroopa Liit liigub üha enam teadmusmahuka majanduse poole. Seetõttu vajavad ELi tööturud 

kõrge kvalifikatsiooniga ja kvalifitseeritud töötajaid. Kvalifitseeritud töötajatel on paremad 

töövõimalused ja nad osalevad täiel määral ühiskonnas. Ainult nii saab majanduse taastumine 

ning rohe- ja digiüleminek olla sotsiaalselt aus ja õiglane. Euroopa oskuste aasta annab uue 

hoo elukestvale õppele, andes inimestele ja ettevõtetele võimaluse panustada rohe- ja 

digipöördesse ning toetades innovatsiooni ja konkurentsivõimet. See aitab ettevõtetel, eelkõige 

väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, lahendada oskuste nappuse probleemi Euroopa 

Liidus ning edendada ümber- ja täiendusõppe mõtteviisi, aidates inimestel omandada õigeid 

oskusi kvaliteetsete töökohtade jaoks. Praegu märgib rohkem kui kolm neljandikku ELi 

ettevõtetest, et neil on raskusi vajalike oskustega töötajate leidmisega, eriti puudutab see 

töökohti kõrgtehnoloogilistes tööstusharudes ja digitaliseerimises. Euroopa oskuste 

tegevuskavale esitavad väljakutseid muu hulgas demograafilised muutused vananeva 

ühiskonna näol ning Euroopat mõjutavad ülemaailmsed kriisid. Kiire suunamuutus 

kliimaneutraalse Euroopa poole ja digitaliseerimine muudavad seda, kuidas me töötame, õpime, 

osaleme ühiskonnas ja elame oma igapäevast elu. Euroopa saab neist võimalustest kinni 

haarata ainult siis, kui tema inimesed arendavad õigeid oskusi. Selle eesmärgiga kirjutati 

Euroopa oskuste tegevuskavasse 12 meetmega viieaastane tegevuskava, mis aitab Euroopa 

inimestel paremaid oskusi omandada. 

Otsime häid projekte, mis toetavad abivajavaid töötajaid uute oskuste omandamisel ja uuele 

töökohale liikumisel muus majandusharus, või mis toetavad töötajaid, kes vajavad täiendõpet, et 

säilitada oma töökoht uues töökeskkonnas. Nendeks võivad olla projektid, mis on seotud 

tööturuteenustega, et parandada ja uuendada kutseõpet ja -haridust. Samuti on teretulnud 

projektid, mis toetavad ettevõtteid inimestele täiend- ja ümberõppe pakkumisel ning inimeste 

tööturule tagasi toomisel, eriti need, mis on suunatud pikaajalistele töötutele, naistele ja 

noortele, kes ei õpi ega osale koolitusel. Lisaks võivad siia kuuluda projektid, mis võimaldavad 

meelitada ligi vajalikke spetsialiste ja talente kolmandatest riikidest. 

 

Kasulikud viited 

 Euroopa oskuste aasta 2023: https://commission.europa.eu/strategy-and-

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

 Euroopa oskuste tegevuskava: 

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

 Oskuste pakt: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_et  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Konkursi tingimused ja 

hindamiskriteeriumid  

Konkursi tingimused 
 

Kõik REGIOSTARSi auhindadele kandideerivad taotlused peavad vastama järgmistele 
tingimustele:  

a) taotlus peab olema esitatud REGIOSTARSi veebiplatvormi kaudu hiljemalt 31. mail 
2023 kell 23.59.59 (Kesk-Euroopa aja järgi, CET);  

b) taotlus peab olema esitatud ühes ELi ametlikus keeles; 

c) taotlusega peab kaasas olema asjaomase korraldusasutuse kinnituskiri. Kinnituskiri – 
korraldusasutuse juhataja täidetud ja allkirjastatud kinnitusvorm või korraldusasutuse 
juhataja samaväärset teavet sisaldav kinnitav e-kiri – tuleb üles laadida PDF-failina 
koos taotlusega. (NB! Ühe programmi kohta on võimalik esitada kuni viis projekti. 
Piirmäärast kinnipidamise eest vastutab korraldusasutus.);  

d) taotlus peab olema seotud projektiga, mis on saanud ELi kaasrahastust Euroopa 
Regionaalarengu Fondist, Ühtekuuluvusfondist, Euroopa Sotsiaalfondist või Õiglase 
Ülemineku Fondist, või projektiga, mis on saanud ELi toetust mõne Interregi 
programmide tegevussuuna raames, alates 1. jaanuarist 2014; 

e) konkursile võetakse vastu ainult lõpetatud projekte. Lõpetatud projekt on projekt, mille 
raames on viidud ellu kõik kavandatud tegevused, mis on saanud kätte viimase 
rahalise toetuse ning mille toetusesaaja ja/või korraldusasutus on kuulutanud 
lõppenuks;  

f) projekt peab olema selgelt seotud ühega 6-st auhinnakategooriast. Ühte ja sama 
projekti ei saa esitada mitmes kategoorias.  

 
Hindamiskriteeriumid 

 
REGIOSTARSi žürii hindab kõiki tingimustele vastavaid taotlusi järgmiste 
hindamiskriteeriumide alusel:  
 
Ühtekuuluvus Projekti panus majanduslikku, sotsiaalsesse ja territoriaalsesse 

ühtekuuluvusse laiemalt; nii piirkonnaüleselt kui ka üle-Euroopalikult. 

Siinkohal hinnatakse projekti lisandväärtust ühtekuuluvuse seisukohast. 

 

Mõju Projekti kohalik ja piirkondlik mõju ning lõpptulemuste kvaliteet. Kuidas 

muutis projekt oma piirkonnas midagi paremaks? 

 

Innovatsioon Projekti uuenduslikkus valitud auhinnakategooria loogika piires. Mis on 
uus? Mida pole varem tehtud? Tegemist võib olla majandusliku, sotsiaalse 
ja/või ökoloogilise uuendusega. 
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Kestlikkus Projekti potentsiaal tulevikus edasi kesta majandusliku kestlikkuse 

seisukohast. Näidake, milliseid jõupingutusi on projektis tehtud, et selle 

tulemused kestaks kauem kui projekti eluiga. 

Kodanikud Kuidas kaasati projekti arendamisse ja/või rakendamisse kodanikke ja 

kodanikuühiskonna osalisi?  

 

Ülekantavus Kas projekti on võimalik üle kanda teistesse Euroopa piirkondadesse ning, 
parimal juhul, kas seda on võimalik laiendada ja viia läbi kogu Euroopa 
Liidus? 
 

 

Hindamiskord 
 
Alates käesolevast aastast on hindamiskorda mõnevõrra muudetud ning varasem võitjate 
valimise kord on tehtud kaheastmeliseks. Lühidalt öeldes on hindamiskord järgmine. 

 Te esitate oma taotluse koos korraldusasutuse kinnituskirjaga 31. maiks 2023. 

 10. juuliks valib sõltumatu žürii, mis koosneb konkursi valdkondade teadusekspertidest, 
välja maksimaalselt 5 finalisti iga kategooria kohta. Valik tehakse esitatud taotluste 
põhjal. 

 Alates 14. septembrist kuni 14. novembrini on avatud avalik veebihääletus, mille käigus 
valitakse kõigi finalistide seast rahva lemmik. 

 Finalistid kutsutakse Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames Brüsselis 
toimuvasse lõppvooru. Brüsselis palutakse neil: 

o kanda žüriiliikmete ja publiku ees ette lühike projektiesitlus, 
o võtta žüriiliikmetega osa lühikesest arutlusringist. 

NB! Lõppvoor viiakse läbi inglise keeles.  
REGIOSTARSi auhinnatseremoonia kuupäevaks (16. november) valivad žüriiliikmed 
koostöös regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadiga igas kategoorias ühe võitja. 

 Võitjad, sealhulgas rahva lemmiku auhinna võitja, kuulutatakse välja 16. novembril 
Tšehhis Ostravas toimuval REGIOSTARSi auhinnatseremoonial. 
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REGIOSTARS 2023 praktiline juhend 
 
1. Kas minu projekt on sobiv kandidaat REGIOSTARSi konkursile? 

 
1.1. Mida Euroopa Komisjon sellelt konkursilt ootab? 
 
Komisjon otsib tugeva positiivse mõjuga ELi rahastatud projekte, mis aitavad kaasa Euroopa 
ühtekuuluvuse tugevdamisele. Konkurss hõlmab kuut kategooriat, millest viis on seotud 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega ning kuues on aasta teema, mis igal aastal muutub.  
 
1.2. Millised on konkursi kategooriad? 
 
Konkursi kuus kategooriat on järgmised: 

 1. kategooria – KONKURENTSIVÕIMELINE JA NUTIKAS EUROOPA  

 2. kategooria – ROHELINE EUROOPA  

 3. kategooria – ÜHENDATUD EUROOPA 

 4. kategooria – SOTSIAALNE JA KAASAV EUROOPA  

 5. kategooria – KODANIKELE LÄHEMAL OLEV EUROOPA 

 6. kategooria – AASTA TEEMA (Euroopa oskuste aasta 2023) 

 
Kategooriate üksikasjalisem kirjeldus ja näited projektidest, mis võivad hindamiskriteeriumitele 
vastata, on esitatud käesoleva juhendi alguses.  
 
Projekt tuleb esitada konkursile kategoorias, mis vastab sellele poliitikaeesmärgile, mille raames 
seda rahastati. Perioodil 2014–2020 rahastatud projekti puhul peavad kandideerijad siduma 
selle kategooriaga, mis vastab sellele temaatilisele eesmärgile, mille raames seda rahastati, 
nagu on näidatud teisendustabelis (1. lisa).  
 
Projektid, mis soovivad kandideerida kategoorias "Aasta teema", võivad olla rahastatud mis 
tahes poliitika- või temaatilise eesmärgi raames, kuid selle eesmärgid ja saavutused peavad 
olema selgelt kooskõlas kategooria kirjeldusega.  
 
Ühte ja sama projekti ei saa esitada mitmes kategoorias. 
 
1.3. Millised ELi kaasrahastuse projektid vastavad konkursi tingimustele? 
 
Kõik projektid, mida on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist (sealhulgas Interreg), 
Ühtekuuluvusfondist, Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa Sotsiaalfond+’ist, Õiglase Ülemineku 
Fondist ja Interregi tegevussuundadest. 
 
Rahastamisperioodide seisukohast võivad kandideerida nii aastate 2014–2020 kui ka 2021–
2027 projektid. NB! Kandideerida võivad ainult lõpetatud projektid. 
  
Lisaks on teretulnud projektid ja algatused, mis ühendavad eespool nimetatud fondid muude ELi 
fondidega.  
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Konkursi tingimused leiate käesoleva juhendi eraldi jaotisest („Konkursi tingimused ja 
hindamiskriteeriumid“). 
 
1.4. Kas ma võin kandideerida projektiga, mis algas enne 2014. aastat? 
 
Ei. Kõige varasem projekti alguskuupäev võib olla 1. jaanuar 2014. 
 
1.5. Kas ma võin kandideerida hiljuti lõppenud projektiga? 
 
Jah. Kandideerida võivad ainult lõpetatud projektid.  
 
1.6. Kas taotluste arv on piiratud? 
 
Jah. Ühe programmi kohta saab esitada maksimaalselt viis taotlust.  
Programmi korraldusasutus tagab oma kinnitustega, et seda ülempiiri ei rikuta. 
 
 

 
2. Kuidas ma saan oma projektiga kandideerida? 

 
2.1. Kuidas see lühidalt toimub? 
 
Te täidate veebipõhise taotluse ja laadite selle koos korraldusasutuse kinnituskirjaga märgitud 

tähtajaks üles. Kinnituskiri võib olla vormil, mille malli leiate veebiplatvormilt, või 

korraldusasutuse juhatajalt saadud samaväärset teavet sisaldava e-kirjana, mis tuleb üles 
laadida PDF-failina. Ja ongi kõik! 
 
2.2. Kuhu ma taotluse esitan?  
 
Taotlus tuleb esitada läbi REGIOSTARSi veebiplatvormi: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Millal on esitamise tähtaeg? 
 
31. mai 2023 kell 23.59.59 Kesk-Euroopa aja järgi  
 
2.4. Kes peab taotluse esitama? 
 
Taotluse peab esitama projekti elluviija (= projekti elluviimise eest vastutanud organisatsioon). 
Täidetud taotlusele lisaks tuleb esitada kinnituskiri, millele on kirjutanud alla korraldusasutus. 
Kirja vormi leiate veebiplatvormilt. Kinnituskirja asemel võib esitada korraldusasutuse juhataja 
samaväärse teabega kinnitava e-kirja, mis tuleb platvormile PDF-failina üles laadida. 
 
2.5. Mis keeles ma võin taotluse esitada? 
 
Taotluse võib esitada ühes ELi ametlikus keeles. Kõik taotlused tõlgitakse žürii jaoks 
masintõlkega inglise keelde. 
 
 
2.6. Kuidas ma märgin projekti täpset asukohta? 
 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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Te võite lisada kas geograafilised koordinaadid või siis selle hoone täpse aadressi, kus projekt 
asub.  
 
Mitme asukohaga või kindla asukohata projektide puhul (nt tööhõiveprojektid või VKEde 
rahastamine) valige asukohaks kõige sümboolsem neist (nt kus tehti kõige olulisem 
investeering) või siis projekti elluviija asukoht (nt rahastamisasutuse peakorter).  
Seda teavet kasutatakse kõigi projektide asukohtade kuvamiseks meie veebisaidil. 
 
2.7. Kas ma võin kandideerimiseks esitada projekti, mis on juba varasemalt 

REGIOSTARSi konkursile esitatud? 
 
Jah, projekte on võimalik veel üks kord esitada. 
 
2.8. Kas ma võin saata taotluse ka e-posti teel? 
 
Ei. Taotluse ettevalmistamise hõlbustamiseks oleme koostanud teie taotluse vormi Microsoft 
Wordi vormingus. Kuid taotlused tuleb kindlasti esitada otse REGIOSTARSi veebiplatvormi 
kaudu: www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Kas taotlus tuleb esitada ühe korraga? Või saab taotlust vahepeal salvestada ja 

hiljem edasi täita? 
 
Taotlust saab täitmise ajal igal hetkel salvestada ja hiljem edasi teha. Taotlus on lõpetatud alles 
siis, kui te vajutate „submit“ (saada). 
 
2.10. Miks on taotluse vormil kaks eraldi punkti, kus on vaja esitada projekti kirjeldus? 
 
Lühikest ja meeldejäävat projektikirjeldust kasutatakse teabeedastuse eesmärgil. Palun esitage 
selles punktis lihtne ja arusaadav kirjeldus, mis näitab laiemale üldsusele, miks teie projekt on 
erakordne ja kuidas see aitab kaasa eurooplaste elu parandamisele. Seda osa teie taotlusest 
kasutatakse ilma suuremate muudatusteta, nt teie projekti lühikirjeldusena rahva lemmiku 
valimisel. 
 
Pikem „projekti kirjeldus“ on mõeldud žüriile tutvumiseks. Selles punktis palume teil esitada 
pikema ja professionaalse projektikirjelduse koos kogu teie arvates vajaliku asjakohase 
teabega, mida žürii võib vajada teie projekti hindamisel.  
 
2.11. Millist teavet peetakse silmas „projekti mõju“ all?  
 
Selle taotluse osa täitmise ajal soovitame me mõelda kõigile neile positiivsetele mõjudele, mida 
ei oleks juhtunud, kui teie projekti ei oleks ellu viidud. 
 
2.12. Millised tehnilised nõuded kehtivad piltidele? 
 
Teil palutakse esitada suure eraldusvõimega pilte, mida kasutatakse erinevates teabekanalites, 
näiteks trükistes, veebis ja näitusel, nii konkursi ajal kui ka pärast seda. Pildid peavad olema 
vähemalt 300 punkt/toll (dpi) või 10 MB või rohkem. 
 
Samuti palume teil kinnitada, et organisatsioon, mida te esindate, on piltide autoriõiguse omanik 
ja seega on sellel kõik asjakohased õigused, sealhulgas pildil olevate tuvastatavate isikute luba 
neid kasutada, ning et Euroopa Komisjon võib neid pilte kasutada REGIOSTARSi auhindade ja 

http://www.regiostarsawards.eu/
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ELi regionaalpoliitika edendamiseks kõigil platvormidel (veebisaidid, trükised, sotsiaalmeedia ja 
muu). 
 
2.13. Mis juhtub pärast mu kandideerimistaotluse esitamist? 
 
Pärast taotluste esitamise aja lõppu läbivad kõik esitatud projektid konkursi tingimustele 
vastavuse kontrolli. Kui esitatud projekt vastab tingimustele, saadetakse see edasi žüriile 
hindamiseks. Kõik tingimustele vastavad projektid avaldatakse ka REGIOSTARSi 
veebiplatvormil. Kõiki kandideerijaid teavitatakse tingimustele vastavuse kontrolli tulemustest. 
Lisateabe saamiseks vaadake käesoleva juhendi jaotist „Hindamiskord“ ja 2. lisa „Ajakava“.  
 
2.14. Kuidas toimub rahvahääletus? 
 
Veebipõhine hääletussüsteem on avatud 14. septembrist 14. novembrini. Selle aja jooksul on 
kõigil võimalus anda oma hääl lemmikule projektile finalistide seast. Enim hääli saanud projekt 
saab rahva lemmiku auhinna. Soovitame finalistidel ja korraldusasutustel korraldada kindlasti 
teavituskampaania/-tegevus oma osalemise kohta avalikul hääletusel. 
 
2.15. Kellega ma saan küsimuste korral ühendust võtta? 
 
Kui teil tekib kandideerimise kohta küsimusi, saatke need palun e-posti teel aadressile: 
contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Mis roll on korraldusasutusel? 

 
3.1. Mida peab korraldusasutus tegema? 
 
Korraldusasutusel on kaks rolli: 

 anda kandideerijatele allkirjastatud kinnitusvorm või samaväärse teabega e-kiri ning 
tagada, et ühe programmi kohta ei esitata rohkem kui 5 projekti; 

 osaleda auhinnatseremoonial koos ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinikuga ja kõigi 
teiste finaali jõudnud projektidega (kulud kannab komisjon). 

 
3.2. Miks peab korraldusasutus kandideerimistaotluse kinnitama? 
 
Esiteks tagab korraldusasutus, et ühe tegevusprogrammi kohta ei esitata rohkem kui viis 
taotlust. Teiseks annab korraldusasutus oma kinnitusega komisjonile teada, et projekti suhtes ei 
ole algatatud ühtegi juurdlust, mis võiks viia õigusnormide rikkumise või pettusega seotud 
finantskorrektsioonini.  
 
3.3. Kas ma saan esitada projekti kandideerimiseks ilma korraldusasutuse 

kinnituskirjata? 
 
Ei.  
 
3.4. Kas taotluste arv kategooriate kohta on piiratud? 
 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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Ei, see sõltub täielikult programmidest (mõnel programmil võib olla isegi 5 taotlust ühe 
kategooria kohta). Üldiselt on korraldusasutustel vabadus kasutada mis tahes valimise korda, 
mis aitab neil oma programmi osas sobivaid projekte tuvastada ja heaks kiita.  
 
3.5. Kas korraldusasutuse nimel võib alla kirjutada vahendusasutus? 
 
Jah. Kuid vahendusasutus peab tagama, et see on korraldusasutusega koordineeritud. 
 
3.6. Mida tähendab taotlusvormil „korraldusasutuse esindaja“? 
 
See on korraldusasutus otsustada, kes nende kinnituskirjale alla kirjutab. Mõnel juhul võib 
selleks olla korraldusasutuse juhataja, teistel juhtudel programmijuht või teabevahetusametnik 
(eriti suuremate programmide puhul).  
 
3.7. Mis juhtub siis, kui korraldusasutus...? 
 
Kui aastate 2014–2020 programmi eest vastutav korraldusasutus on oma tegevuse lõpetanud 
või muutunud, peab taotluse kinnitama aastate 2021–2027 programmi (mis järgneb 2014–2020 
programmile) eest vastutav korraldusasutus.  
 
Kui sama korraldusasutus vastutab mitme programmi eest, võib ta kinnitada kuni viit projekti 
ühe programmi kohta. Kui järjestikused programmid (2014–2020 ja 2021–2027) hõlmavad sama 
territooriumi ja sisuliselt samu teemasid, tuleb kogu ajavahemiku jooksul alates 2014. aastast 
esitada siiski ainult viis projekti. 
 

 
 

4. Kuidas minu projekti hinnatakse ja mis juhtub pärast seda? 
 

4.1. Kuidas näeb välja žürii hindamiskord? 
 
Palun vaadake käesoleva juhendi jaotist „Hindamiskord“.  
 
Žürii võtab hindamisele ainult konkursi tingimustele vastavad taotlused. Hindamise esimeses 
etapis hindab žürii taotlusi hindamiskriteeriumide alusel ja valib igas kategoorias välja kuni viis 
finalisti. Teises etapis kohtub žürii finalistidega projektiesitluse ja paneeldiskussiooni jaoks, kus 
žüriil on võimalus esitada projektide kohta täiendavaid küsimusi, mis aitavad neil võitjaid välja 
selgitada.  
 
Lisateabe saamiseks lugege hoolikalt konkursi tingimuste ja hindamiskriteeriumide kohta käivat 
jaotist. 
 
4.2. Kes kuulub žüriisse? 
 
Žürii koosneb 18 kõrgetasemelisest õpetlasest, kelle valib välja komisjon. Žüriiliikmed töötavad 
kolmeliikmelistes meeskondades (vastavalt nende oskusteabele antud auhinnakategoorias), 
kuid teevad lõppotsuse finalistide ja võitjate kohta ühiselt. 
 
4.3. Mis juhtub siis, kui mu projekt valitakse finalistide sekka? 
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Kõiki kandidaate teavitatakse žürii otsusest nende projekti kohta 10. juuliks, mil avaldatakse ka 
finalistide nimed. 
 
Pärast seda palutakse finalistidel nimetada esindaja(d), kes esindavad neid teisel 
hindamisetapil, mis toimub Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames Brüsselis. Teises 
hindamisetapis mitteosalemisel võib Euroopa Komisjon teilt finalisti nominatsiooni tagasi võtta.  
 
Enne üritust korraldatakse ettevalmistuseks poolepäevane suhtlemiskoolitus. Seetõttu on 
tungivalt soovitatav, et esindaja, kelle te olete valinud oma projekti teises hindamisetapis 
esindama, osaleks ka koolitusel.  
 
NB! Hindamise teine etapp ehk lõppvoor viiakse läbi inglise keeles. 
 
Kõik finalistid osalevad automaatselt rahva lemmiku auhinna veebihääletusel.  
 
Kõige lõpuks kutsutakse kõik finalistid koos korraldusasutuse esindajaga osalema 
auhinnatseremoonial Tšehhis Ostravas.  
 
Täpsemat teavet kuupäevade kohta leiate käesoleva juhendi 2. lisast. Eespool nimetatud 
üritustel osalemise kulud kannab komisjon.  
 
4.4. Mis juhtub siis, kui minu projekt võidab? 

 
REGIOSTARSi võitjad kuulutatakse välja auhinnatseremoonial. Projektijuht ja korraldusasutuse 
esindaja saavad Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinikult REGIOSTARSi 
trofee.  
 
Pärast tseremooniat korraldab komisjon koostöös võitnud projektide elluviijate ja 
korraldusasutustega kohalikud miniteavituskampaaniad. 
 

 
4.5. Millal toimub REGIOSTARSi tseremoonia? 
 
Palun vaadake ajakava käesoleva juhendi 2. lisast.  
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1. lisa. Teisendustabel  
 

2014–2020 temaatilised eesmärgid 2021–2027 poliitikaeesmärgid 

TO1; TO2; TO3;  PO1 – Konkurentsivõimelisem ja arukam 
Euroopa 

TO4; TO5; TO6 PO2 – Keskkonnahoidlikum ja vähese CO2-
heitega Euroopa 

TO7 PO3 – Paremini ühendatud Euroopa 

TO8, TO9, TO10  PO4 – Sotsiaalsem Euroopa 

ITI, CLLD, UIA PO5 – Kodanikele lähemal olev Euroopa 

 

Aastate 2014–2020 projektid, mis kuuluvad temaatilise eesmärgi nr. 11 alla, tuleb 
esitada selles kategoorias, mis vastab nende konkreetsele teemale.  
 
 
 
 
 
2. lisa. REGIOSTARS 2023 ajakava 

 
 
 
 

Sündmus Kuupäev 

Konkursi väljakuulutamine kolmapäev, 27. veebruar 

Taotluste esitamise tähtaeg kolmapäev, 31. mai 

Teave tingimustele vastavuse kontrolli kohta reede, 16. juuni 

Finalistide väljakuulutamine esmaspäev, 10. juuli 

Avaliku hääletuse algus neljapäev, 14. september 

Finalistide veebikoolitus projektiesitluseks 38. nädalal (18.–22. september) 

Finalistide õhtusöök volinikuga teisipäev, 10. oktoober 

Finalistid esitlevad projekte žüriile kolmapäev, 11. oktoober 

Avaliku hääletuse lõpp teisipäev, 14. november 

REGIOSTARSi auhinnatseremoonia neljapäev, 16. november (Ostravas) 

Võitjate kohalikud teavituskampaaniad alates 1. detsembrist 

Videod võitjate kohalikest kampaaniatest 2024. aasta REGIOSTARSi väljakuulutamise 
päeval 


