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Fenntartható és integrált 

városfejlesztés az EU-ban

▪ városok növekvő szerepe a regionális politikában (8% ERFA 

ráfordítás, jóval több, mint a kötelező 5%)

▪ funkcionális várostérségi megközelítés és város-vidék 

partnerség növekvő szerepe

▪ lassú végrehajtás az integrált megközelítés, komplex fejlesztés 

időigénye miatt

▪ a városi CLLD a részvételi városfejlesztés innovatív eszköze, de 

a partnerségi elv érvényesítése helyi szinten további 

erőfeszítéseket igényel
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Szakpolitikai 

célkitűzések

A 11 korábbi célkitűzés helyett 5 szakpolitikai célkitűzés lesz

(„policy objectives”, PO):

1. Intelligensebb Európa (innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, K+F, 

innováció, KKV fejlesztés, digitalizáció)

2. Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású Európa (energetikai átállás, a 

körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 

természeti erőforrások, kockázatkezelés)

3. Összekapcsoltabb Európa (közlekedési és infokommunikációs hálózatok)

4. Szociálisabb Európa (minőségi foglalkoztatás, oktatás, társadalmi 

befogadás és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés)

5. A polgárokhoz közelebb álló Európa (városi, vidéki területek 

fenntartható, integrált fejlesztése)
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Szakpolitikai 

célkitűzések

PO5: A polgárokhoz közelebb álló Európa új, célzott egyedi 

szakpolitikai célkitűzés a városok integrált fejlesztésére

Gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság és 

ellenállóképesség elősegítése minden térségben.

Városi térségekben: 

▪ Az agglomerációs előnyök kihasználása, a funkcionális térségek 

és a városokhoz közeli vidéki térségek felé pozitív tovagyűrűző 

hatások elősegítése

▪ Az agglomerációs hátrányok kezelése (közlekedés és ingázás, 

légszennyezés, városi terjeszkedés, megfizethető lakhatás, 

szegénység és szegregáció stb)
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Fenntartható városfejlesztés 

2021-27

▪ Az ERFA 6%-a kötelezően fenntartható városfejlesztésre 

fordítandó, területi eszközökön keresztül, helyi fejlesztési 

partnerségek révén

▪ Területi eszközök alkalmazása: integrált területi beruházás (ITI), 

CLLD 

▪ Követelmény: helyi fejlesztési stratégiák készítése, városi 

szereplők bevonása – helyi felelősségvállalás

▪ Európai Városi Kezdeményezés: átfogó ernyőszervezet

kapacitásépítés, innovatív városi akciók, tudástranszfer, 

várospolitikák fejlesztése
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European Urban

Initiative
Javasolt költségvetés: EUR 500 000 000

Kedvezményezettek: minden városi térség; igény esetén a tagállamok 

kormányközi együttműködésének támogatása (EU Városi Agenda, Lipcsei 

Karta stb)

Célkitűzések: (1) Integrált és participatív megközelítés erősítése a 

fenntartható városfejlesztésben; (2) EU szakpolitikákhoz, különösen a 

kohéziós politikához való kapcsolódás erősítése

Beavatkozások típusai:

1. Helyi kapacitásépítés: városok segítése a fenntartható városfejlesztési politikák és 

stratégiák integrált, részvételi tervezésében és megvalósításában

2. Innovatív megoldások támogatása: átadható és elterjeszthető innovatív 

megoldások a városi kihívások kezelésére

3. Tudástranszfer, várospolitika és kommunikáció: európai városfejlesztési 

tudásbázis kialakítása és megosztása a jobb politikaalkotás és végrehajtás 

támogatása érdekében
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Menetrend

Kohéziós politika

▪ 2020. I. félév: A programozási dokumentumok tervezeteinek 

benyújtása

▪ 2020. II. félév: Az elfogadásra kész programozási 

dokumentumok hivatalos benyújtása

European Urban Initiative (EUI)

▪ 2020 közepe: szakértői jelentés az EUI kialakításáról

Interreg regulation 3. article (URBACT4)

EUI Explanatory Memo 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2019/expl
anatory-memo-european-urban-initiative-post-2020-article-104-5-cpr-proposal-and-
article-10-erdf-cf-proposal

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2019/explanatory-memo-european-urban-initiative-post-2020-article-104-5-cpr-proposal-and-article-10-erdf-cf-proposal


Források, 

kiadványok 
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‘Future of Cities’ riport, 2019 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-
reports/future-cities

OECD Regional Outlook 2019, 

Leveraging megatrends for Cities and 

Rural areas 

https://doi.org/10.1787/9789264312838-en

European Urban Initiative

https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=
publications.details&languageCode=en&publicationId=1
282

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/future-cities
https://doi.org/10.1787/9789264312838-en
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=en&publicationId=1282


URBACT 

események 
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Transzfer hálózatok disszeminációs rendezvény 

2020 június – november

Közös szervezés URBACT titkárság segítségével

pl. partnerkerületben

Nyári egyetem

2020 augusztus vége, Horvátország

2 fő/partnerváros

YouTube video, URBACT módszer:

https://www.youtube.com/watch?v=poeMVmO9K-A&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=poeMVmO9K-A&t=25s
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mariann.ven@lechnerkozpont.hu

www.urbact.hu

www.urbact.eu

Nemzeti URBACT Pont

https://www.facebook.com/URBACTHun

https://twitter.com/URBACT_HUN

http://www.urbact.hu/
http://www.urbact.eu/
https://www.facebook.com/URBACTHun
https://twitter.com/URBACT_HUN?lang=hu

