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Az URBACT IV

Városfejlesztési Program

Kétoldalú megbeszélések az EUI-val

Pályázati felhívások 2022-ben
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Főbb eredmények
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Tanulságok

megbízható márka

a tudásmegosztás hatékony eszköze

figyelem a kisebb városokra

ugródeszka az uniós finanszírozáshoz

megoldások tesztelése 



Alapelvek és új elemek 

Minden város számára nyitott

Nagyobb hangsúly a kis és közepes méretű városokra 

Fokozottabb támogatás a megoldások tesztelésére és 
továbbfejlesztett transzfer módszertanra

Dedikált szakértői támogatás

A Városi Innovatív Akciók (UIA) egyedi transzfer 
mechanizmusa

Nagyobb hangsúly a "zöld" és "digitális" prioritásokra
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TÉMA

vezető 
szakértő



Javasolt struktúra és kapcsolat az EUI-val

URBACT – Interregionális Területi Együttműködési Program

3 cél - összehangolva az Európai Városi Kezdeményezéssel 

ERFA: 79,679 M EUR
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Városhálózati 
tapasztalatcsere és 

tanulás
Kapacitásépítés

Tudásmegosztás és 
közvetítés



Transznacionális városhálózati projektek kialakítása az európai 
városok kapacitásának erősítésére: 

- integrált akciótervek közös megtervezése és végrehajtása 

- a bevált városi jó gyakorlatok adaptálása és újrafelhasználása

- beruházási tervek kidolgozása a városi innovatív akcióelemek 
megismétlésére

Intézkedés

Transznacionális városhálózati projektek
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CÉL



eUniversity 2022. február 1-3.

➢Fókusz: finaszírozási lehetőségek az 

akciótervek végrehajtásához

Városfesztivál 2022. június 14-16. Párizs

➢Európa Tanács francia elnöksége alatt

➢Városok eredményei, leghatásosabb gyakorlatai

➢URBACT IV

Hazai Infónap 2022. június / szeptember
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Következő események



A 2020 utáni Kohéziós Politika
Európai Városi Kezdeményezése



A 2020 utáni Kohéziós Politika
Európai Városi Kezdeményezése (EUI)

koherensebb támogatás nyújtása a városoknak - a Kohéziós Politika 

keretében a városok támogatására szolgáló sokféle eszköz 

összekapcsolása.

Különböző méretű városok támogatása, beleértve a kis- és 

középvárosokat, a nagyvárosokat és a funkcionális városi 

területeket; 

Az EU Városi Agendájának támogatása; 

A tagállamok kérésére Kormányközi Együttműködés támogatása 

városi ügyekben. 

Átfogó célkitűzések

Kedvezményezettek

Tevékenységi területek

A. Innovatív Akciók támogatása

B. Kapacitás- és tudásépítés, 
területi hatásvizsgálatok, 

szakpolitika és kommunikáció 
támogatása

ERFA költségvetési 

előirányzat: 450 millió 

EUR*.

*Jelenlegi árfolyamon



Innovatív Akciók támogatása

UIA 2.0

Transzfer Replikátum Tovább-

fejlesztés

Tesztelt 

megoldások

„A” tevékenységi terület

Mit? A 2014-2020-as időszakra vonatkozó 

innovatív városi akciók (UIA) új szintre 

emelése két fő intézkedéssel:

➢ új megoldások tesztelése

➢ Az innováció terjesztése -

továbbfejlesztés, ismeretterjesztés és 

tudásátadás



EUI

Innovatív 

Akciók

Transzfer Replikátum Tovább-

fejlesztés

Tesztelt 

megoldás

ok

➢ Nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság, a 

továbbfejlesztés és a transzfer

➢ A projektek előkészítettségének fokozott 

ellenőrzése

➢ Jogosult pályázók: legalább 50 000 lakost 

számláló önkormányzatok, városok és 

elővárosok és/vagy azok csoportjai

Fő reformirányok



A kapacitásépítés támogatása: 
tanulás egymástól (peer learning), URBACT IV városhálózatok

B.1. tevékenységi terület

➢ Mit? a konkrét megoldásokkal kapcsolatos 

ismeretek, bevált gyakorlatok és értékelő 

tapasztalatok cseréjének elősegítése, 

URBACT IV városhálózati projektek

➢ Hogyan? Az egymástól való tanulás 

módszerei és eszközei; City2City 

tapasztalatcserék, szakértői és 

összehasonlító értékelések, tagállami és 

európai rendezvények, webinárok



Tudás/szakpolitika/kommunikáció támogatása: 
Tudásmegosztási Platform

➢ Mit? (i) A várospolitika tervezését és 

végrehajtását támogató tudásbázis kialakítása; 

ii) know-how megosztása

➢ Hogyan? Interaktív platform létrehozása, 

tudástermékeket és egyéb speciális eszközöket -

pl. városi és területi dashboard, városi 

szakértők és bevált gyakorlatok adatbázisa, a 

városok támogatási igényeiről kétévente készített 

felmérés - tárolja és megosztja.

B.2. tevékenységterület



A döntéshozatal támogatása

➢ Mit? A városi szakemberek és a politikai 

döntéshozók szilárd ismeretekkel való ellátása 

olyan formában, amely segíti őket a tényeken 

alapuló döntéshozatalban, a programozás 

minőségében, a közberuházások tervezésében és 

végrehajtásában

➢ Hogyan? Szakpolitikai laboratóriumok 

sorozata, tematikus szakpolitikai összefoglalók

B.2. tevékenységterület Policy Labs - szemle a szakpolitika 

számára 

Tervek Stratégiák Célok



Kommunikáció és tájékoztatás

➢ Mit? Az EUI eredményeinek kommunikálása és 

terjesztése

➢ Hogyan? CITIES Fórum (kétévente), EWRC 

workshopok és tájékoztató anyagok. 

B.2. tevékenységterület

CITIES FORUM –
Together we shape a sustainable urban future

Következő rendezvény várhatóan 2023-ban

EU VÁROSOK ÉS RÉGIÓK HETE



Következő lépések - az EUI előkészítő tevékenységei az 

érintettekkel együtt folytatódnak 2022-ben

➢ Az EUI közvetett irányításával megbízott szervezettel szerződéskötés

➢ A megbízott szervezet kijelölése az EUI irányítására: 2022 második negyedév 

➢ Európai Városi Agendához nyújtott támogatás meghatározása/Kormányközi 

Együttműködés

➢ EUI-tevékenységek megkezdése, első pályázati felhívás EUI-Innovatív Városi Akciók: 

2022 harmadik negyedév

❑ Az első felhívás az Új Európai Bauhaus kezdeményezéshez kapcsolódó témák 

támogatását irányozza elő

A 2022-es átmeneti időszakban folytatódik a városoknak nyújtott támogatás (a 2014-20-as 

Innovatív Városi Akciók végrehajtása, URBACT III).

EUI intervention logic (Annex A) published with the Call for Expression of Interest concerning the selection of the EntrustedEntity 
for indirect management of the EUI (May 2021):

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/eui/annex_a_memo.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/eui/annex_a_memo.pdf


Sikeres felkészülést kívánok  
a 2021-27 időszak 

városfejlesztési tevékenységeihez

www.urbact.eu

www.urbact.hu

mariann.ven@lechnerkozpont.hu

http://www.urbact.eu/
http://www.urbact.hu/

