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óta

Több mint

1000 

bevont 

város

Több mint 

150

hálózat

A fenntartható városfejlesztés előmozdítása a városokban

Az ERFA által társfinanszírozott európai területi együttműködési program



Az URBACT... a hatékonyabb városokért történő változás előmozdítója

Az URBACT-módszer lényege:

• Integrált megközelítés - a fenntartható fejlődés valamennyi dimenziójának 

figyelembevétele  

• Részvétel a gyakorlatban - az érintettek és a lakosság bevonása

• Transznacionális tapasztalatcsere - a városok együttműködése és a partnerektől való 

tanulás

• Személyre szabott támogatás- hálózati szakértők, módszerek és eszközök, 

gyakorlatorientált tanulás



Az URBACT... 3 tevékenységi területet foglal magában

Hálózatépítés Kapacitásépítés
Kommunikáció

Tudásmegosztás

A tapasztalatszerzés 

és a tanulás 

közössége

Ismeretek 

elsajátítása és 

megosztása

Városok között

Érintettek között



Pályázás



✓ Nyitott minden téma/ szakpolitikai kihívás iránt összhangban az EU kohéziós politikai 
célkitűzéseivel

+ A projektciklus során szem előtt tartandó, több területet érintő szempontok: 

Digitális átalakulás, nemek közötti esélyegyenlőség, zöld átmenet





Integrált Akcióterv (IAP)

Az IAP konkrét választ kínál a városoknak a szakpolitikai

kihívásokra. Az IAP egy olyan beavatkozási logikát követ,

amelynek célja a tesztelésen alapuló intézkedések

megtervezése és végrehajtása. Az IAP összekapcsolja a

városok intézkedéseit a kohéziós politika átfogó eszközeivel,

hogy támogassa a hosszú távú megvalósítást és a tartós
változást.

Legfontosabb elvárt eredmény



Hogyan?  
Biztonságos teret nyújtva 31 hónapos, lépésről lépésre történő haladással.

6/2023 2024 2025

Aktiválás Tervezési intézkedések A megvalósítás előkészítése Zárás

▪ Testreszabott módszertan

kialakítása a hálózati

tapasztalatcseréhez és

tanuláshoz

▪ URBACT helyi csoportok

létrehozása

▪ Megoldások, gyakorlatok, 

esettanulmányok feltárása és inspiráció

biztosítása. 

▪ Az érintettek bevonása az intézkedések

tesztelésével és közös tervezésével.

▪ Az operatív megvalósításra

történő összpontosítás a

tesztelési tanulságok 

levonásával

▪ A konkrét intézkedésekhez

szükséges és a rendelkezésre

álló források meghatározása.

▪ A " megvalósításra kész" 

integrált akciótervek

jövőbeli kilátásainak

megünneplése és

megosztása.

PROGRAMME 
SUPPORT

Digital Gender GreenNetwork experts



Pályázz az URBACT akciótervezési 

hálózatok számára meghirdetett 

felhívására!

Pályázási időszak: 2023. január 9. és 

március 31. (15:00 óra) között



Nyitott minden szakpolitikai kihívásra

ZÖLD ÁTMENET GENDER DIGITAL TRANSFORMATION

• Az EU kohéziós politikai célkitűzéseivel összhangban

• A hálózatban kezelendő szakpolitikai kihívás meghatározása a 

pályázat előkészítésének első kulcsfontosságú lépése.

+ A pályázatokban figyelembe kell venni a horizontális szempontokat:

NEMEK KÖZÖTTI 
ESÉLYEGYENLŐSÉG DIGITÁLIS ÁTMENET





Fő kedvezményezettek

« városok » :

• Városok, településiegyüttesek, 

településrészek

• A város által létrehozott állami vagy félig 

állami szervezetként meghatározott helyi 

ügynökségek.

• Önkormányzati szintek, mint például a 

városkerületek és a városrészek.

• Fővárosi hatóságok és szervezett 

agglomerációk

Nincs korlátozás a méret és a népesség

tekintetében

« NON - CITIES » :

• Egyetemek és kutatóközpontok, tartományi/regionális 
hatóságok, irányító hatóságok (EU kohéziós és 
szolidaritási alapok).

Intézmények az alábbi 

országokból:

1. 27 EU Tagállam

2. Partnerállamok (Svájc, Norvégia)

3. IPA tagországok (Albánia, Bosznia 
és Hercegovina, Montenegró, 

Észak-Macedónia és Szerbia)*

4. Egyéb országok (csak saját 

költségre)
* Az 5 IPA-ország újdonság - gondosan 

ellenőrizd, hogy az adott IPA-országban a 

jogi keretrendszer teljes mértékben 

kidolgozott-e.



A partnerség jogosultsági feltételei

✓ 2 “nem városi partner” megengedett 
hálózatonként

✓ Egy kedvezményezett maximum két 
elfogadott hálózatban lehet partner

✓ Egy város csak egy akciótervezési
hálózatban lehet vezető partnerjelölt (de 
emellett egy másik hálózatban is lehet
projektpartner).

✓ Ebben a felhívásban Vezető Partner csak a 
27 EU tagállamból kerülhet ki

✓ A partnerségnek legalább 7 különböző
országból kell partnereket bevonnia.

Az EU-n kívüli országokból származó partnerek
nem számítanak bele az uniós régiótípusok
földrajzi lefedettségébe.

Forrás: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2021/eu27.png



Pénzügyi források a hálózat számára

• Hálózati 

költségvetés:

• Maximum 850 000 €

(társfinanszírozással együtt)

+ Kiegészítő források a szakértői 

díjakra:

Legfeljebb 170 nap szakértői 

tevékenység = 144 500 €

(a program által közvetlenül kifizetett 
összeg)

Régiótípus Társfinanszírozási ráta

Partnerek az EU-ból « fejlett 

régiók »

65%-ig ERFA támogatással

Partnerek az EU-ból « átmeneti 

régiók »

70%-ig ERFA támogatással

Partnerek az EU-ból « kevésbé 

fejlett régiók »

80%-ig ERFA támogatással

Partnerek Norvégiából* Legfeljebb 50% norvég nemzeti 

alapból

Partnerek Svájcból* Legfeljebb 50% a svájci nemzeti 

alapból

Partnerek IPA országokból * Legfeljebb 95 % az IPA-alapból

Partnerek egyéb országokból Részvétel saját költségen

* A részvételi feltételekkel kapcsolatos információkat az érintett 

nemzeti hatóságoknál kell ellenőrizni.



Találj partnereket!

Használd az URBACT 

Partnerkereső Eszközt:

• Küldd el a hálózati 

ötletedet

• Keress partnereket

• Találj egy hálózati ötletet, 

amelyhez csatlakozhatsz

+ Keresd a Nemzeti URBACT 

Pontokat



Hogyan kezdj hozzá?

Fő dokumentumok: 

✓ Terms of Reference- ToR
(Feladatmeghatározás)

✓ Guide for applicants

(Útmutató pályázóknak)

✓ Programme Manual

(Program kézikönyv)

Letlthető innen:

urbact.eu/get-involved



Néhány tipp és tanács

• Gondosan olvasd át a pályázati űrlapot (Application Form), 

valamint a pályázati feltételekben szereplő jogosultsági és 

értékelési kritériumokat.

• Ellenőrizd az útmutatóban a sikeres pályázat elkészítéséhez

szükséges valamennyi szempontot. 

• Nézd meg a GYIK-et a urbact.eu/get-involved oldalon

• Nem találod, amit keresel? Írj a apn@urbact.eu címre



Benyújtás (Vezető partnerek felelőssége)

A pályázat benyújtásához 2 lépés szükséges :

1 - A pályázati űrlap online benyújtása a SYNERGIE-CTE rendszeren keresztül angol nyelven

2023. március 31-én 15:00 óráig

• a SYNERGIE rendszerrel kapcsolatos információk a SYNERGIE útmutatóban lesznek elérhetőek (hamarosan az urbact.eu/get-
involved oldalon).

2 - A pályázati csomagot e-mailben a APN@urbact.eu címre kell eljuttatni. 

2023. április 3., 15:00 óráig

• többek között a SYNERGIE-CTE-n keresztül generált, aláírt PDF formátumú kérelmet, az aláírt kötelezettségvállalási nyilatkozatokat
és minden további szükséges dokumentumot.



Értékelési folyamat

• Az akciótervezési hálózati javaslatok értékelését a külső értékelő

bizottság végzi el az értékelési kritériumok alapján. 

• A monitoringbizottság hivatalos jóváhagyása: 2023. május vége.

A jóváhagyott hálózatok indulása: 2023. június 1.



A hálózati vezető szakértő kiválasztása

✓ Három hálózati vezető szakértőt kell javasolni az 

URBACT szakértői köréből a jóváhagyást követően, az 

azonosított szakértői igények és a pályázati űrlapon 

meghatározott kiválasztási kritériumok alapján.

✓ Az URBACT titkársága a pályázati űrlappal 

összhangban ellenőrzi az átfedéseket és a szakértők 

alkalmasságát.

✓ A végleges kiválasztás a vezető partnerrel egyeztetve 

a jelöltekkel folytatott interjú alapján történik.

Az URBACT validált szakértői körét az 

elkövetkező hónapokban töltik fel.



A Titkárság további információs eseményei

• 17 January, 10:00 -11:00 CET: APN call in a 

nutshell

• 19 January, 10:00 -11:00 CET: How to build a 

strong partnership for an Action Planning 
Network

• 14 February, 10:00 - 11:00 CET: Exchange 
and learning during the network journey

• 7 March, 10:00 - 11:00 CET: Time to submit 

your application - tech & troubleshooting

Details: urbact.eu/get-involved
Contact: apn@urbact.eu



Köszönöm a figyelmet!


