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Napirendi pontok

1. Az URBACT RetaiLink nemzetközi projekt

2. Az URBACT RetaLink pécsi Helyi Támogatói Csoport munkája 
2016. szeptemberétől 2018. májusig

3. AZ URBACt RetaiLink pécsi Integrált Akcióterve



AZ URBACT RetaiLink projektről

Az Urbact RetaLink

projekt célja, hogy a 

résztvevő városok 

együttműködve

hozzanak létre egy olyan 

stratégiát, mely minden 

európai középméretű 

város számára 

iránymutató lehet, a 

kereskedelmi életének 

újra tervezése, 

átalakítása, 

modernizálása során.



A Helyi Támogató Csoport munkája

Az URBACT Helyi Támogatói Csoport munkáját 2016 szeptemberében
kezdte.

• 20 hónap

• 15 HTCs ülés

• 100 meghívott

• Több, mint 50 résztvevő
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A Helyi Támogatói Csoport munkája

Témák, amelyekről a HTCs üléseken szó esett:

• Fogyasztói kutatások a városlakók és a PTE hallgatók között;

• PTE – belváros együttműködési lehetőségek;

• PTE – PVH együttműködési lehetőségek;

• Turizmus Pécs belvárosában;

• PVH belváros-stratégiája és céljai;

• Belvárost érintő fejlesztések;

• Eseményekben, fesztiválokban rejlő lehetőségek;

• Együttműködési lehetőségek a rendőrséggel, közterület-felügyelettel a zaj-

szennyezettség és a vandalizmus megelőzése érdekében.



A pécsi Integrált Akcióterv

Célkitűzések

1. A belvárosban sétálók és vásárlók számának növelése.

2. A történelmi belváros épületeinek rendbe tétele, modernizálása.

3. A belvárosban üzemelő vállalkozások segítése.

4. Együttműködések kialakítása, folyamatos közös munka a belváros kapcsán.



A pécsi Integrált Akcióterv

1. A belvárosban sétálók és vásárlók számának növelése.

• A Pécs belvárosába látogató turisták számának növelése egy olyan 

turisztikai stratégia megalkotásával, melyet az egész város magáénak 

tekint és követ.

• Új és megújuló turisztikai attrakciók a belvárosban: Régészeti Múzeum, 

Világörökségi Helyszín

• A belváros és Pécs más kerületeinek összekötése alternatív közlekedési 

eszközökkel (e-bicikli, elektromos buszok)

• Pécsi Hírek és Pécsma.hu rendszeresen jelentkező rovat ‚Ezért szeretik a 

belvárost’ címmel.



A pécsi Integrált Akcióterv

2. A történelmi belváros épületeinek rendbe tétele, modernizálása.

• PVH és PTE együttműködés az épületek renoválása kapcsán.

• PVH és PVF együttműködés a lehetséges Európai Uniós 

támogatások felkutatása és megszerzése kapcsán.

• ‚Zöld Kapu’ projekt keretében a Ferencesek utcájának rendbe 

tétele.

• PVH és belvárosi bérlőik közötti együttműködés az ingatlanok 

állagjavítása kapcsán (bérbeszámítás).



A Pécsi Integrált Akcióterv

3. A belvárosban üzemelő vállalkozások segítése.

• Ingyenes oktatások, képzések a PVH szervezésében.

• Közös kereskedelmi és marketing aktivitások szervezése a belvárosi 

üzletek számára.



A pécsi Integrált Akcióterv

4. Együttműködések kialakítása, folyamatos közös munka a belváros 

kapcsán.

Folyamatos közös munka a belváros üzletek gazdasági fellendítése érdekében.



Köszönöm a figyelmet!
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