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„Tudtuk, hogy a városnak muszáj valamit tennie
a romák befogadásával kapcsolatban integrált
módon. A Roma Net akciótervezési városhálózat
megadta nekünk ehhez a struktúrát azzal, hogy
kereteket adott az érintettek együttműködéséhez,
közös tervezéséhez és a javaslataik kidolgozásához.
Ezeket most az URBinclusion projekt keretében
konkrét tevékenységekké formáljuk.”

„Arra kerestünk példákat, hogy miként tudnánk
megnyitni városunkat a nagy sebességű közlekedés
számára, és ezzel egyfajta „vörös szőnyeget”
adni a városnak. Rájöttünk, hogy akkor tudunk a
tervezésben áttörést elérni, ha nem csak a közlekedési
részleg kollégáit vonjuk be a gondolkodásba, hanem a
területi tervezőket, a közösségi közlekedési hatóságot
és a vasút ágazat szereplőit is.”

Marie McLelland

Alicja Pawlowska

GLASGOW, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

GDYNIA, LENGYELORSZÁG

„A képzéseken és a műhelymunkákon való
részvétel során mélyen megértettem az
együttműködési folyamatokat, így most
képes vagyok aktívan bevonni különböző
szereplőket városi körülményeink
formálásába.”
Gaetano Mollura
NÁPOLY, OLASZORSZÁG

„Mint választott képviselő mindig
szívemen viseltem városom
fejlesztéspolitikájának jobbító
törekvéseit. Hatalmas lehetőség,
hogy európai szakemberektől
tanulva másképp tudom
megközelíteni a munkámat, és
hogy aktív párbeszéd épül ki a
helyi, a térségi és az EU-s szint
között.”
Angels Chacon
IGUALADA, SPANYOLORSZÁG

„Városunk sok projektet valósított meg, de ezek
többsége az EU Strukturális Alapjaiból kapott
támogatást. Tudjuk, hogy ezek a források
jelentősen be fognak szűkülni, ezért meg kell
tanulnunk, hogy a jövőben a beruházásainkat
diverz módon ﬁnanszírozzuk. A pénzügyi
eszközökkel foglalkozó európai partnerségben
való részvétel során együtt keressük a megoldást
arra, hogy miként vonzható be a pénz ötleteink
megvalósítására.”
Natalia Madajczyk
POZNAN, LENGYELORSZÁG

„Számunkra bizonyos értelemben az
URBACT jelenti az EU igazi esszenciáját.”
Nicolaie Moldovan
ALBA IULIA, ROMÁNIA

Hogyan segíthetünk az
Ön városának?
Nemzetközi hálózatok kiépítése
Az URBACT városhálózatok segítik az európai városokat abban, hogy korunk gazdasági,
társadalmi és környezeti problémáira fenntartható megoldásokat tervezzenek és
valósítsanak meg, és másokkal is megosszák ezeket. A hálózatokban 5-12 város
dolgozik együtt két és fél éven keresztül. Háromféle városhálózat közül választhat:

Akciótervezési hálózat: segít
integrált stratégiát vagy
akciótervet készíteni a sajátos
helyi kihívások kezelésére.

Megvalósítási hálózat: segít
megvalósítani a tervet és úrrá
lenni a végrehajtás során
jelentkező problémákon.

Hogyan valósítjuk meg mindezt?

Hogyan vehet részt az Ön városa?

Jó gyakorlat transzfer hálózat:
segít megérteni, adaptálni és
újrahasznosítani már meglévő
európai városi jó gyakorlatokat.

Helyi kapacitások fejlesztése
Képzésekkel, eszközökkel és speciﬁkus módszertannal az URBACT segít megerősíteni
az önkormányzati és helyi szereplők készségeit. A cél: részvételen alapuló és integrált
helyi városfejlesztési irányelvek és akciók kialakítása, megvalósítása vagy átvétele.

A tudás megosztása
Akár részt vesz az URBACT programban, akár nem, az Ön városa számára
is szabadon elérhető a városokkal kapcsolatos tudás, információ és
tartalmak széles tárháza. Elolvashatja szakpolitikai írásainkat, tematikus
beszámolóinkat, városi esettanulmányainkat, cikkeinket, a gyakorló
szakembereknek szóló útmutatóinkat.
A világ különböző pontjain dolgozó szakemberek tapasztalataira építve
az URBACT honlapját és blogját napra készen tartjuk a városfejlesztéssel
kapcsolatos legújabb trendeket bemutató friss cikkekkel, hírekkel és
véleményekkel.

Pályázati felhívásainkon keresztül váljon egy URBACT
városhálózat tagjává vagy vezetőjévé! Általában évente egyszer
teszünk közzé új felhívást, és ez a program végéig folytatódik.

Az URBACT ﬁnanszírozza a projekttevékenységek
70 - 85%-át. Egy projekt költségvetése átlagosan
600 000 és 750 000 euró között mozog.

Látogasson el URBACT rendezvényeinkre, tanuljon, ossza meg
tapasztalatait és jó gyakorlatait, és találkozzon kollégákkal,
társ-szakértőkkel!

Egy 127 000 eurós külön költségvetés biztosítja azt,
hogy minden város hozzájusson a legjobb tematikus
és módszertani szakértőkhöz.

Kövesse az URBACT honlapját és blogját, amely gondolatok,
esettanulmányok, gyakorlati eszközök és városi ügyek
elemzésének gazdag tárháza.

Az URBACT Titkárság és a Nemzeti URBACT Tájékoztatási
Pontok közösen segítik a résztvevő városokat abban, hogy
a lehető legtöbbet tanuljanak a tevékenységekből és elérjék
vágyott céljaikat.

A bevált módszer
Gyakorlat-központú: egy URBACT városhálózathoz
csatlakozva városa vállalja, hogy a javuló helyi várospolitika
perspektívájából a városi kihívásokra konkrét megoldást adjon.
Integrált megközelítés: a városi ügyek társadalmi, gazdasági,
környezeti és ﬁzikai dimenziói, valamint a területi szintek
számbavétele.
Részvételi módszertan: az URBACT helyi csoportok
egyesítik az érintetteket és partnerséget alakítanak ki
a helyi önkormányzat, a civil szervezetek, a közhivatalok,
a magánszektor és a lakosság részvételével.
Nemzetközi tapasztalatcsere: gondosan megtervezett és
kipróbált eszközök használatával biztosítjuk, hogy városa
számára gyümölcsöző legyen a többi európai várossal való
együttműködés, melynek eredményeit be tudja csatornázni
az otthoni fejlesztésekbe.

Hogyan
működik?

Készen áll az URBACT-hoz
való csatlakozásra?
Ha Ön:
Város
Beleértve a városi önkormányzatokat;
Önkormányzaton belüli
kormányzati egységeket (kerületek,
részönkormányzatok);
Agglomerációkat.

Hosszú távú hatások…
Az URBACT-en keresztül tagja lehet olyan európai városi
gyakorló szakemberek és döntéshozók hálózatának, amely
hasonló ügyeken dolgozik, mint Ön.
Az Ön városhálózati projektje által létrehozott eredmények
hozzájárulnak egy európai szintű városi tudástár
kiépüléséhez és a szakpolitikák befolyásolásához.
Az elsajátított tudás és készségek hozzájárulnak az
Ön városában más projektek, hálózatok és innovatív
tevékenységek megvalósulásához az URBACT-ben való
részvételen túl is.

Intézmény

Csatlakozzon egy
városhálózati projekthez
partnerként vagy
vezetőpartnerként!

Vagyis önkormányzati alapítású, részben vagy
egészben a városi önkormányzat tulajdonában álló
cég, amely városügyekért felelős;
Területi vagy nemzeti hatóság;
Egyetem vagy kutatóintézet.
Csatlakozzon egy
városhálózati projekthez
partnerként!

A siker legfontosabb összetevői
Jól kommunikál angolul,
az URBACT munkanyelvén.

Kész változást és
konkrét megoldásokat
vinni városába innovatív
módszerek használatával
és a hely helyi szereplők
bevonásával.

Kész megosztani és
kicserélni tapasztalatait
más európai városokkal.

Felkeltettük
érdeklődését?
• Kövesse pályázati felhívásainkat!

• Olvassa legújabb híreinket és cikkeinket az urbact.eu honlapon!
• Iratkozzon fel hírlevelünkre!

HOGYAN LÉPHET
KAPCSOLATBA VELÜNK:
URBACT Titkárság:
communication@urbact.eu
Lépjen kapcsolatba valamelyik kollégánkkal!
http://urbact.eu/secretariat
Vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti URBACT
Tájékoztatási Ponttal:
http://urbact.eu/urbact-magyarorszagon

Mi az URBACT?
Az URBACT lehetővé teszi a városok számára,
hogy együttműködve – hálózatokat alakítva,
tudásukat megosztva és munkatársaik
kapacitásait erősítve – fejlesszenek ki új
és fenntartható megoldásokat legfontosabb
kihívásaikra. A programot az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és az EU partner- és tagországai
ﬁnanszírozzák 2002 óta.

URBACT
Conception-réalisation :

@urbact
És még sok más:
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