
KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

2014 SZEPT. - 2015 JAN.
URBACT NEMZETI
INFORMÁCIÓS NAPOK a
tag- és partner államokban

2015.  MÁJ. 6-8.
URBACT rendezvény
Rigában

2014 VÉGE
Az Európai Bizottság
elfogadja az
URBACT III programot

2015 ELEJE
Első pályázati
felhívások
megjelenése

EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
PROGRAM A FENNTARTHATÓ
VÁROSFEJLESZTÉSÉRT

KÖRNYEZET

TÁRSADALOMGAZDASÁG

AZ URBACT LÉNYEGE

A VÁROSFEJLESZTÉS INTEGRÁLT

MEGKÖZELÍTÉSE, AMELY MAGÁBAN FOGLALJA

AZ URBANIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK TÁRSADALMI,

GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI DIMENZIÓIT.

Az URBACT lehetővé teszi, 
hogy a városok közös 

munkával, együtt 
alakítsanak ki integrált 

megoldásokat a helyi 
problémákra. Az 

URBACT hálózataiban 
a városok megosztják 

tapasztalataikat és 
tanulnak egymástól, 

leszűrik a tanulságokat és 
átadják a jó gyakorlatokat a 

városfejlesztési politikájuk
fejlesztése érdekében.

Az URBACT III jelenleg az Európai Bizottság 
jóváhagyásának szakaszában van. A program 

indulása 2015 elején várható, ekkor jelennek meg 
a transznacionális hálózatok létrehozását 

támogató nyílt pályázati felhívások.

Az URBACT egy 2002 óta 
működő Európai Területi 
Együttműködési 
Program, amely a 
fenntartható, integrált 
városfejlesztést ösztönzi 
és segíti az EU tagálla- 
maiban, Norvégiában és 
Svájcban. Az URBACT a 
Kohéziós Politika egyik 
eszköze, amelyet az Európai 
Bizottság (ERFA) és a tagállamok / 
partner államok közösen 
�nanszíroznak.

Az URBACT I és II-t követően az URBACT III 
folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés 
előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia 
megvalósulásához. Hálózatépítéssel, 
kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok 
terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat 
és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, 
regionális és helyi szinten egyaránt.
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URBACT FŐ KEDVEZMÉNYEZETTEK

URBACT FŐ TEVÉKENYSÉGEK

A városok támogatása 
integrált városfejlesztési 
stratégiák - közös tanulásra és
a jó gyakorlatok átadására 
épülő - tervezésében és 
végrehajtásában

TRANSZNACIONÁLIS
HÁLÓZATOK

A városfejlesztésben érintett 
szereplők kapacitásainak 
erősítése integrált és részvéte-
len alapuló megközelítések 
kifejlesztésére városfejlesztési 
politikájuk alakítása és 
megvalósítása érdekében

Tudás, gyakorlatok és javaslatok 
kifejlesztése és megosztása, 
ezáltal a fenntartható 
várospolitika kialakításának és 
megvalósításának segítése 
uniós, nemzeti, regionális és 
helyi szinten

TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS
DISSZEMINÁCIÓ

KAPACITÁSFEJLESZTÉS

A 28 uniós tagállam, Norvégia és
Svájc VÁROSAI a transz-nacionális
hálózat fő kedvezményezettjei:
• kisebb és nagyobb városok,
önkormányzatok (népességkorlát nélkül)
• településen belüli önkormányzatok,
mint például kerületek vagy egyéb
városrészek csoportjai
• nagyvárosi önkormányzatok és
agglomerációk

SZÁMOS NEM VÁROSI PARTNER
is csatlakozhat a hálózathoz:
• olyan, a várossal kapcsolatos kérdésekért
felelős helyi ügynökségek, amelyeket a
városok hoztak létre, és részben vagy
egészben a város tulajdonában vannak 
• tartományi, regionális és nemzeti hatóságok
• egyetemek és kutatóközpontok

A HÁLÓZATI PARTNEREK alapesetben
társ�nanszírozásban részesülnek:
• max. 85%-os ERFA társfinanszírozás a kevésbé fejlett
és átmeneti régióban működő partnereknek
• max. 70%-os ERFA társfinanszírozás a fejlettebb
régióban működő partnereknek

A fenntartható városfejlesztés európai, nemzeti, regionális és helyi szintű minden kulcsszereplője
az URBACT célcsoportjába tartozik: szakmapolitikusok, döntéshozók, városfejlesztő szakemberek,

a városvezetés munkatársai, operatív programok irányító hatóságai stb.


