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A Jó gyakorlat felhívással 
kapcsolatos kérdéseivel forduljon 
az URBACT Titkársághoz: 
goodpracticecall@urbact.eu

Segítünk jó gyakorlatait
tovább finomítani

A 2002-ben alapított URBACT egy olyan Európai Területi Együttműködési Program, amely 
a fenntartható városfejlesztést segíti az EU tagállamaiban, Norvégiában és Svájcban. 
Az URBACT a Kohéziós Politika eszköze, az Európai Bizottság (ERFA) és a tagországok 
finanszírozzák. A városi döntéshozókat és a közigazgatás valamennyi szintjén dolgozó 
szakembereket szolgálja a hálózatépítéssel, a tapasztalatok cseréjével, valamint a jó 
gyakorlatok gyűjtésével és megosztásával.

www.urbact.eu

URBACT
GOOD PRACTICE

CITY

Vannak bevált jó gyakorlatai?

Ossza meg tapasztalatait az
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Driving change for
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Nézzünk szembe együtt 
Európa városi kihívásaival

Jó gyakorlat felhívás

Az európai városok hasonló 
problémákkal küzdenek: szegénység, 
társadalmi kirekesztés, környezeti 
ügyek… a lista hosszú. 

Az URBACT új felhívást indított 
a fenntartható városfejlesztés jó 
gyakorlatainak összegyűjtésére. 

A Jó gyakorlat felhívás lehetővé 
teszi az Ön városa számára, hogy 
bemutassa azokat a sikeres 
megoldásait, melyeket a világ más 
városai is felhasználhatnak.

Vannak példaértékű megoldásaik? 
Itt a lehetőség ezek megosztására!

1

Lehetőség 
transzfer hálózat 
alakítására

KiválasztásBenyújtásIndítás 
Határidő:
2017. március 31

2016.
december 5

2017.
május vége

Itt a lehetőség, hogy egyszerre 
megossza és fejlessze jó 
gyakorlatait. Töltse fel javaslatait a 
www.urbact.eu/goodpracticecall 
honlapra!

A benyújtott anyagoknak 
tartalmazniuk kell a jó 
gyakorlatot bemutató 
jelentkezési lapot és a kért 
kiegészítő anyagokat. Több jó 
gyakorlatot is feltölthet.

Legyen ön is „URBACT Good Practice City”

Legyen a
változás szószólója 

Jó Gyakorlat
Városfesztival

Felhívás transzfer 
hálózatokra
2017 szeptember

2 3

5

1

Végeredmény: 
jobb városok és 
ragyogóbb jövő

2 3 4

Jó gyakorlatok 
átadásában 
érdekelt városok
hálózata

Vezesse és mentorálja jó 
gyakorlatának átadását

Jó gyakorlatok 
megosztása

Finomítson és 
javítson saját 
módszertanán

Szerezzen 
széleskörű 

elismertséget

Folyamatos
promóció

6 7

EU Kommunikációs 
kampány

4

Partnerség 
építése a bevált jó 
gyakorlatok körül

Valamennyi URBACT
Jó Gyakorlat Város 
lehetőséget kap 
a bemutatkozásra 
a 2017 szeptemberére 
tervezett eseményen. 
Ez jó lehetőség minden 
város számára, hogy
megmutassa 
magát az 
európai 
színtéren.

A Jó Gyakorlat Városok a 
fenntartható városfejlesztés 
aktív szószólóivá válnak az 
URBACT eseményeken, 
ténylegesen hozzájárulva 
az EU Urban Agenda
megvalósulásához.

Promóciós 
tevékenységek
A beválogatott jó 
gyakorlatokat egy 
sor promóciós tevékenység 
helyezi reflektorfénybe: 
publikációk, dedikált honlap, 
a nemzeti URBACT pontok 
kommunikációja, videók stb. Megértés Adaptálás Hasznosítás

Ki jogosult?

Kiválasztási 
kritériumok
Más városok száma releváns
Megfelel az URBACT 
alapelveknek
Bizonyítható hatékonyság – 
dokumentáció, eredmények
Átvehetőség, beleértve 
a költségeket és a 
fenntarthatóságot
 

Milyen jó 
gyakorlatról van szó?

Fenntartható városi élet 
(gazdaségi, társadalmi, 
környezeti értelemben is)
Integrált, részvételen 
alapuló megközelítés

Feleljen meg az URBACT 
alapvető értékeinek:

Az EU (plusz Norvégia 
és Svájc) városai és egyéb 
közintézményei.

URBACT
GOOD PRACTICE

CITY

Az értékelő testület által 
jóváhagyott valamennyi jó 
gyakorlat megkapja az
„URBACT Good Practice City” 
címet.
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