
Globális célok a városokért/SDG 
hálózat 

URBACT információs és partner nap

2021. december 15.



MI FÁN TEREMNEK AZ SDG-k? 

• ENSZ 2015. szeptember 25.-i közgyűlése fogadta el

• AGENDA 2030

• Sustainable Development Goals

• 17 cél, 169 kapcsolódó alcél, 232 egyedi mutató



ENSZ FENNTARHATÓSÁGI CÉLOK



Az államok felelőssége? 

https://www.ksh.hu/sdg

https://ensz.kormany.hu/agenda-2030

https://www.ksh.hu/sdg
https://ensz.kormany.hu/agenda-2030


Egy kísérleti 
URBACT hálózat 
az ENSZ 
fenntarthatósági 
céljainak 
lokalizálásáért



„Globális célok a városokért" 

egy stratégiai
partnerség, amelynek célja

a fenntartható fejlődési
célok megvalósításának elősegítése 19 európai

városban, egymástól való tanulás
és integrált cselekvési tervezés révén

Vezető partner: Tallin Önkormányzata
Vezető szakértő: Stina Heikkila

2021.03.09-2022.12.31.

A partnerséget az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
a tagállamok és partnerállamok finaszírozzák az URBACT III Európai Területi Együttműködési Program 

keretében.



Ami eddig történt 

• Kick-off: április 13.,14.,21.

• Kétoldalú találkozók (Veszprém: 2021.06.07.) 

• RSFC (Refernce Framework for Sustaiable Cities) találkozó 
(2021.06.02.)

• Helyzetelemzési dokumentum elkészült (Baseline study)

• Rendszeres nemzetközi találkozók (2021.09.28-29., 11.24-26.)

• Rendszeres koordinátori találkozók







Munkaterv/fázisok

• Aktiválás (2021. 03-04.)

• Diagnózis(2021.05.-09.)

• Vízió alkotás (2021.07-11.)

• Akciótervezés (2022)

• Mutatók véglegesítése (2022)

• Zárás (2022. 12.)



Érdemi részvétel 



Új fejlesztési 

stratégia(k)/t

ervek 

kidolgozása 

folyamatban 

van. 

Átfogó 

fejlesztési 

stratégia(k)/t

ervek 

léteznek.

A város átfogó fejlesztési stratégiája(i) és/vagy 

tervei kifejezetten az SDG-kre

összpontosítanak.

A város fejlesztési stratégiája(i) 

és/vagy tervei nem kifejezetten az 

SDG-kre összpontosítanak.

Manresa

Mouscron

Veliki Preslav

Jihlava

Bratislava

Heraklion

Trim

Glasgow

Tallinn

Gävle

Braga

Klaipėda

Veszprém

Dzierżoniów
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La Rochelle

Ozalj

A fenntartható fejlődési célokra való összpontosítás a 

partnervárosok jelenlegi politikai környezetében

1. eset

2. eset

3. eset

4. eset

Schiedam



Miért Veszprém?





http://rfsc.eu/



A  munkacsoport megalakítása

• Belső kör: Fenntarthatósági csapat - hosszabb távú álom vált valóra: a 
különböző osztályok munkatársai együtt tudnak dolgozni (szociális, 
közigazgatási hatóság, városüzemeltetés, stratégiai iroda).

• Külső kör: Pannon Egyetem, Európa Kulturális Fővárosa 2023 csapat 
tagjai, Máltai Szeretetszolgálat, Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.,  
Ifjúsági szervezet képviselője

• Rugalmas struktúra



• ULG 1: 2021.06.21. ULG 2: 2021.07.08. 

• ULG 3: 2021.10.07.         ULG 4: 2021.11.18. 



Következő lépések: 

• Munkacsoport találkozók helyi szinten

• Vízió és annak filmes megjelenítése 

• Bevonás – kollégák, lakosság

• Kommunikációs terv 2022-re

• A legutóbbi találkozón ismertetett módszertan kipróbálása (Vision wheel)

• Koordinátori találkozó (01.19.), következő nemzetközi találkozó (01.25-26.)



Kihívások

• Mindenki támogatja a fenntarthatóságot – ELMÉLETILEG?

• Helyi szakpolitikai támogatás – MILYEN SZINTEN? 

• COVID

• Hogyan tartsuk fenn az érdeklődést és a motivációt? 

• Kommunikáció a virtuális térben  – KORLÁTOK

• Idő – EZ A LEGKEVESEBB?

• Projektszemlélet

• Finanszírozás 



Köszönöm a figyelmet! 

Kiss Renáta, kiss.renata@gov.veszprem.hu

88/549-373

mailto:kiss.renata@gov.veszprem.hu

