
URBACT is a unique opportunity to learn from peers in Europe to find
integrated solutions to urban challenges. Together we are setting
foundations for better lives and a better Europe.
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Város Projekt Típus Időtartam

Budaörs Cities4CSR Akciótervezés 2019-
Budapest XII. kerület Health&Greenspace
Budapest XXII. kerület Find your Greatness
Debrecen Thriving Streets
Kecskemét SIBDev
Szabolcs 05. Társulás UrbSecurity
Szécsény Rurban food

Budapest XI. kerület Come in! Jó gyakorlat transzfer 2018-
Budapest XII. kerület BeePathNet
Budapest XIV. kerület Tropa Verde
Debrecen Welcoming International Talent
Nyírbátor Re-grow City
Nyíregyháza Tech Revolution
Veszprém InnovaTO-r

14 projekt, 13 város

http://www.urbact.hu/partnervarosok?order=title&sort=asc
http://www.urbact.hu/node/474
http://www.urbact.hu/node/475
http://www.urbact.hu/node/473
http://www.urbact.hu/node/476
http://www.urbact.hu/node/477
http://www.urbact.hu/node/478
http://www.urbact.hu/node/479
http://www.urbact.hu/node/413
http://www.urbact.hu/node/427
http://www.urbact.hu/node/414
http://www.urbact.hu/node/428
http://www.urbact.hu/node/429
http://www.urbact.hu/node/430
http://www.urbact.hu/node/431
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Transzfer hálózatok
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Budapest XI. kerület Come in!

A KÉK és a XI. kerület 2017-ben URBACT 
Jó Gyakorlat címet nyert a Budapest100 
programmal „Weekend of open houses” 
névvel

vezető partner

A város épített örökségét és értékeit ünneplő 

közösségi fesztivál

A Come in! [Gyere be!] transzferhálózat 

partnervárosai előtt álló közös politikai kihívás 

az, hogy mobilizálják polgárjaikat, elősegítsék a 

lakók városgondozási közreműködését azáltal, 

hogy fokozzák az építészeti örökség értékeivel 

kapcsolatos tudatosságot, a társadalmi 

elszigeteltség csökkentésének részeként. A 

hálózat kiemeli az önkormányzatok közvetítői 

szerepkörét azáltal, hogy megteremti az érdekelt 

felek számára annak feltételeit, hogy kreatív 

módon alakíthassák városi környezetüket és 

közösségi politikáikat.

http://www.urbact.hu/node/413
http://urbact.eu/weekend-open-houses
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Budapest XII. kerület BeePathNet

Városi méhészet a környezettudatos 

városokért

A Bee Path [Méh Útvonal] Jó Gyakorlatának 

logikája igen egyszerűen összefoglalható: a 

méhek jelzik legjobban az egészséges 

környezetet! A BeePathNet hálózat célja az, hogy 

fejlessze és terjessze a Bee Path koncepciót, 

megoldásokat és eredményeket Ljubljanától 5 

másik EU város felé. Foglalkozni fog a városi 

környezet, a biodiverzitás és az élelmiszer 

önellátás kihívásaival a városi méhtartáshoz 

kapcsolódóan, integrált és részvételen alapuló 

megközelítések jegyében, kifejlesztve a 

kulcsfontosságú érdekelt felek azon képességét, 

hogy befolyást tudjanak gyakorolni a vonatkozó 

szabályokra és hatékony megoldásokat tudjanak 

kidolgozni és végrehajtani.

http://www.urbact.hu/node/427
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Budapest XIV. kerület Tropa Verde

A környezeti felelősség növelése játék és 

jutalmazás révén

A Tropa Verde egy platform, melynek az a célja, 

hogy bátorítsa a környezet szempontjából felelős 

viselkedést, lehetővé téve a polgárok számára az 

újrahasznosítást és az ismételt felhasználást. Egy 

webes platform, valamint kisköltségű kampányok 

együttes alkalmazásával mindezt egy olyan 

„polgári mozgalomnak tekintik, amely teljes 

mértékben elkötelezett a fenntartható és 

körforgásos gazdaság" mellett. Az állampolgárok 

kuponokat kapnak és azokat beválthatják 

jutalmakra a Városi Tanácsnál és a helyi 

kiskereskedőknél. Kapcsolatot teremt a 

hulladéklerakó helyek (zöld pontok, civil 

központok stb.) és az ajándékokat és 

árkedvezményeket biztosító helyi vállalkozások 

között.

http://www.urbact.hu/node/414
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Debrecen Welcoming International Talent

Az internacionalizáció aktív irányítása 

egy kis egyetemi városban annak 

érdekében, hogy az a globális tudásalapú 

gazdaság élénk helyi központja maradjon

A felsőoktatás és a tudásalapú gazdaság 

globális versengést eredményezett a 

tehetségek vonzására. Míg a fő európai 

városok nagyságuknak és hírnevüknek 

köszönhetően vonzzák mind a diákokat, 

mind a szakmunkásokat, az olyan közepes 

méretű városoknak, mint például 

Groningen, egy megfelelő szakpolitikára 

van szükségük ahhoz, hogy ők is megfelelő 

tehetséges szakembereket vonzzanak. E 

hálózat keretében Groningen a nemzetközi 

diákoknak és szakmunkásoknak nyitott 

politikára épülő tapasztalatait adja át más 

európai városoknak

http://www.urbact.hu/node/428
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Nyírbátor Re-grow City

A civil társadalommal való együttműködés a 

kis- és közepes méretű városok hanyatlásának 

visszafordításában

A „Re-growCity” hálózat feladata az, hogy a helyi 

képességekre építve olyan eszközöket fejlesszen 

ki, amelyek megállítják és megfordítják a hosszú 

távú társadalmi, gazdasági és környezeti 

hanyatlást. Altena város elismert jó gyakorlatok 

sorozatával rendelkezik, mely gyakorlatok 

megkönnyítik a fenntartható kezdeményezések 

kidolgozását minimális külső erőforrás bevonása 

mellett. E hálózat támogatni fogja a partnereket 

annak érdekében, hogy újraélesszék közösségi 

szolgáltatásaikat és a gazdaságot, regenerálják a 

várost összetartó erőket, és hogy polgári 

társadalmat alakítsanak ki egy régóta hanyatló 

környezetben.

http://www.urbact.hu/node/429
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Nyíregyháza Tech Revolution

Hozzon létre több és jobb helyi munkahelyet 

egy inspiráló közösségi térben koncentrált 

üzleti támogatással

A „Tech Revolution” [Műszaki Forradalom] 

hálózat a Vállalkozó Barnsley jó gyakorlatát adja 

át Digitális Média Központjuk, vállalkozásokat 

támogató programjaik és kapcsolódó 

melléktevékenységeik tapasztalatai alapján. A 

tudásalapú munkakörök és vállalkozások minden 

szektorra és iparágra kiterjedő segítésével az a 

célunk, hogy kapcsolatot teremtsünk az EU 

partnerekkel az ötletek és gyakorlatok 

megosztása céljából, továbbá, hogy értékeljük 

azokat a többi EU városhoz képest, és 

információt kapjunk egy ökoszisztéma 

kifejlesztéséhez a digitális növekedés ösztönzése 

és az átalakuló gazdaságok támogatása 

érdekében.

http://www.urbact.hu/node/430
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Veszprém InnovaTO-r

10 000 köztisztviselő, 10 000 

potenciális újító

Az Innovato-R projekt lényege egy 

verseny, amely nyitva áll az 

önkormányzatok alkalmazottai előtt, és 

mely projektnek célja, hogy innovatív 

projekteket fejlesszen ki a közigazgatáson 

belüli teljesítmény fokozása, a hulladék 

csökkentése és az erőforrások értékelése 

terén. A pályázatok többek között az 

alábbi témakörökkel foglalkozhatnak: a 

szolgáltatások minősége, az 

áruk/szolgáltatások beszerzése, a 

költségek racionalizálása, 

energiamegtakarítások, a bürokrácia 

hatásának csökkentése, az adatok és a 

digitális eszközök alkalmazásának 

erősítése.

http://www.urbact.hu/node/431


18https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/europai-unios-projektek/6754-innovato-r

https://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/europai-unios-projektek/6754-innovato-r


19

Akciótervezési hálózatok



20

Budaörs Cities4CSR

Milan (IT), 

Sofia (BG), 

Vratsa (BG), 

Molina de Segura (ES), 

Nantes Metropole (FR), 

Rijeka (HR), 

Budaors (HU), 

Self-government of 

Kekava municipality (LV), 

Guimarães (PT), 

Bratislava (SK)

Átfogó önkormányzati 

stratégiák a vállalati 

felelősségvállalás 

megerősítésére és 

ösztönzésére a városi 

területeken.

http://www.urbact.hu/node/474
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Budapest XII. kerület Health&Greenspace

Budapest, 12th (HU),

Tartu (EE), 

Santa Pola (ES), 

Espoo (FI), 

Limerick City and 

County Council (IE), 

Messina (IT), 

Breda (NL), 

Poznan (PL), 
Suceava (RO)

A gyors urbanizációval és a városok 

sűrűsödésével kapcsolatos különféle 

egészségügyi kockázatokra adott 

válaszként a Health & Greenspace

projekt célja az, hogy támogassa és 

fokozza azt a minőségi városi 

zöldinfrastruktúra-ellátást, amely 

kifejezetten az egészség és a jólét 
javára szolgál.

vezető partner

http://www.urbact.hu/node/475
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Budapest XXII. kerület Find your Greatness

Alba Iulia (RO), 

Võru (EE), T

eguise (ES),

Budafok-Tétény 

Budapest XXII. 

kerület (HU), 

Limerick City and 

County Council (IE), 

Perugia (IT), 

Wroclaw (PL), 

Bragança (PT)

A Find your Greatness olyan koncepció, 

amely tükrözi Gyulafehérvár és a többi 

uniós városi közösség legnagyobb 

kihívását. Miért kell megtalálnunk a 

„nagyságunkat”? Mert a kihívás az, hogy a 

városaink potenciáljára építsünk. Meg kell 

ismernünk saját erősségeinket, és erre fel 

kell építenünk egy olyan fenntartható 

városfejlesztési stratégiát, amely 

kombinálja a marketing megközelítést a 

smart city lehetőségekkel.

http://www.urbact.hu/node/473
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Debrecen Thriving Streets

Parma (IT), 

Antwerp (BE), 

Igoumenitsa (EL),

EDC Debrecen (HU), 

Klaipeda (LT), 

Radom (PL), 

Santo Tirso (PT), 

Oradea Metropolitan 

Area Intercommunity

Development

Association (RO), 

Mestna Občina Nova 

Gorica (SI), 

London Borough of 

Southwark (UK)

A Thriving Streets („Virágzó utcák”) 

arra törekszik, hogy a legtöbb 

városközpont mobilitási 

rendszereiben még fennálló szűk 

keresztmetszetekkel kezdjen 

valamit. A projekt a fenntartható 

mobilitás gazdasági és társadalmi 

előnyeire összpontosít elsősorban, 

nem pedig a széles körben ismert 

környezeti előnyökre.

http://www.urbact.hu/node/476
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Kecskemét SIBDev

Heerlen (NL), 

Aarhus (DK), 

Võru (EE), 

Haidari (EL), 

Zaragoza (ES), 

Kecskemét (HU), 

Pordenone (IT), 

Radlin (PL), 

Fundão (PT), 

Baia Mare (RO)

Az akciótervezési hálózat célja annak 

vizsgálata, hogy az ún. ’szociális hatású 

kötvények’ (social impact bonds) hogyan 

használhatók a közszolgáltatások 

javítására olyan területeken, mint a 

foglalkoztatás, az elöregedés és a 

bevándorlás. Gyakran e szolgáltatások 

minőségét rontják az elszigetelt, 

fragmentált intézmények és a 

költségvetési, politikai rövidlátás, valamint 

a kockázatok és a változás nehézségei. A 

szociális hatású kötvény ígéretes modell, 

amely az együttműködést, a megelőzést és 

az innovációt fokozza.

http://www.urbact.hu/node/477
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Szabolcs 05. Társulás UrbSecurity

Leria (PT), 

Mechelen (BE), 

Pella (EL), 

Madrid (ES), 

SZABOLCS 05 Regional

Development Association

Of Municipalities (HU), 

Longford (IE), 

Parma (IT), 

Unione Della Romagna

Faentina (IT), 
Mesto Michalovce (SK)

A biztonság az európai demokrácia alapvető 

eleme. A városoknak holisztikus megközelítést 

kell alkalmazniuk a kihívások kezelésére, és 

lehetővé kell tenniük, hogy a biztonsági stratégia 

reprezentatív legyen és megfeleljen a város 

sokféleségének. Az UrbSecurity hálózat a városi 

biztonság integrált megközelítését kívánja 

létrehozni, amelynek középpontjában a polgárok 

életminőségének javítása és a város okos, 

fenntartható és inkluzív növekedése áll.

http://www.urbact.hu/node/478
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Szécsény Rurban food

Coimbra (PT), 

Tartumaa Arendusselts

(EE), 

Larissa (EL), 

Córdoba (ES), 

Szécsény (HU), 

Unione dei Comuni della 

Bassa Romagna (IT), 

Alba Iulia (RO), 

BSC, Poslovno Podporni

Center D.O.O. Kranj (SI)

A legújabb tapasztalatok azt mutatják, hogy elő 

kell mozdítani a regionális élelmiszerrendszerek 

felé való átmenetet. A RURBAN FOOD városai 

elkötelezettek olyan élelmezési tervek 

kialakítása mellett, amelyek kapcsolatot 

teremtenek a városi és elővárosi, illetve a vidéki 

területek között. Ez a megközelítés segíti a 

gazdasági, társadalmi és környezeti 

fenntarthatóság alapjain álló termelési és 

fogyasztási környezet kialakulását.

http://www.urbact.hu/node/479


Relocalization in action: 

potential elements of short food supply chain study-trail.



Relocalization in action: 

potential elements of short food

supply chain study-trail

CITY OF SLOW  

FOOD: ALL 

INGERDIENTS OF A 

GREAT LIFE IN 

BIKING DISTANCE

29

LEAD EXPERT:

Name of Lead 
Expert



30

A te cikked helye
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We are looking forward to 

driving change for better 

cities with you!

www.urbact.eu


