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Estão abertas as candidaturas aos Prémios RegioStars 2021, para premiar os melhores
projetos da política de coesão da União Europeia. A Comissão Europeia atribui anualmente
estes prémios a projetos financiados pela União Europeia que demonstram excelência e novas
abordagens no âmbito do desenvolvimento regional. Com o objetivo de inspirar outras regiões
e gestores de projetos em toda a Europa, os projetos participantes estão em destaque nas
atividades de comunicação a nível europeu.
É promotor de um projeto inovador? Acredita que o seu projeto é inspirador e pode ajudar
outros territórios? Venha juntar-se aos projetos vencedores da região Centro! A Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, na qualidade de Autoridade de Gestão do
Programa Operacional Regional Centro 2020, aguarda as suas propostas até ao dia 9 de abril.
Contacte-nos através do email comunicacao@ccdrc.pt
Participe!!
Foco temático 2021
Os prémios REGIOSTARS são atribuídos a projetos em cinco categorias temáticas
(crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, desenvolvimento urbano e um tema do ano).
Em 2021, os prémios REGIOSTARS centram-se em cinco domínios fundamentais para o futuro
da política regional da UE:
• Europa Inteligente: aumentar a competitividade das empresas locais num mundo digital;
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• Europa Verde: comunidades verdes e resilientes em contextos rurais e urbanos;
• Europa Justa: promoção da inclusão e da luta contra a discriminação;
• Europa Urbana: promoção de sistemas alimentares circulares, verdes e sustentáveis em
áreas urbanas funcionais;
• Tema do ano: melhorar a mobilidade verde nas regiões no Ano Europeu do Transporte
Ferroviário 2021.
Pela primeira vez, é introduzida a dimensão dos cidadãos como um critério transversal nas
candidaturas de projetos para todas as categorias, uma vez que os cidadãos estão no centro
da Política de Coesão.
Como concorrer?
O Guia dos Candidatos disponibiliza todas as informações necessárias para que o seu projeto
seja um dos vencedores. A par da descrição pormenorizada das categorias de prémios, dos
critérios de elegibilidade e de atribuição deste ano, o Guia inclui um manual prático que o
orientará ao longo do processo.
O Guia dos Candidatos inclui mais informações sobre as categorias de prémios.
Prazo de candidatura
A plataforma de candidatura disponível na Internet está aberta de 9 de fevereiro a 9 de maio de
2021.
Como novidade, em 2021 os finalistas são convidados para sessões de formação em
comunicação no âmbito da Semana Europeia das Regiões e Cidades, em outubro. Os
vencedores nas cinco categorias, e o vencedor da escolha do público, receberão o seu
merecido prémio na cerimónia REGIOSTARS, a decorrer em Dubrovnik, Croácia, em dezembro
de 2021.
Toda a informação em https://regiostarsawards.eu/
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