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Mi az URBACT? 

 

- Európai Területi Együttműködési Program 

 

- Irányítás, ellenőrzés, közös titkárság: Franciaországban 

 

- Résztvevői: EU tagországai, Norvégia, Svájc 

 

Cél: 

 

- Fenntartható, integrált városfejlesztés segítése 

 

- Hozzájárulás az EU 2020 stratégia megvalósulásához 
/Az URBACT III a 11. számú tematikus célkitűzés – ”az intézményi kapacitás és a 
hatékony közigazgatás fejlesztése” keretén belül egyedi beruházási prioritás alatt fog 
működni./ 

 

 

 



URBACT III Program 

 

Tevékenység:tudás- és tapasztalatcsere 

 

- Kapacitásfejlesztés: városfejlesztésben érintett szereplők 
kapacitásainak erősítése az integrált, fenntartható várospolitika 
menedzselése érdekében /OP 1.sz. célkitűzés/ 

 

- Transznacionális városhálózatok építése: integrált 
városfejlesztési stratégiák (HAT) tervezése /OP 2. sz. célkitűzés/,  

- Integrált városfejlesztési stratégiák végrehajtásának elősegítése 
/OP 3. sz. célkitűzés/ 

 

- Jó gyakorlatok terjesztése: tudásmegosztás a döntéshozók, 
szakmagyakorlók, városi érintettek számára /OP 4.sz. célkitűzés/ 



URBACT III operatív program 

 

ELFOGADÁS ALATT áll AZ EB ÁLTAL !! 

 

Program indulás, első felhívás: 2015 elején 

 
Kedvezményezettek 
 

- Városok (népességkorlát nélkül) 
- Településen belüli önkormányzatok pl. kerületek 
- Agglomerációk /intézmény, döntéshozói kompetencia/ 

 
Csatlakozhatnak a városhálózati partnerséghez: 
 
- Városok által létrehozott helyi ügynökségek 
- Regionális és nemzeti hatóságok 
- Egyetemek, kutatóközpontok 

 
  Résztvevők: városvezetők, választott képviselők, érdekelt felek az egyéb 

állami szervek, a magánszektor és a civil társadalom részéről. 

 

 



URBACT III operatív program 

 

Finanszírozás: 

 

a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró 

 

85%-os ERFA társfinanszírozás a kevésbé 

fejlett és átmeneti régiókban működő partnereknek 

 

70%-os ERFA társfinanszírozás a fejlettebb 

régiókban működő partnereknek 

 
1303/2013 EU rendelet 120. cikke 3. bekezdés 

 



URBACT III operatív program 

 

Városhálózatok 3 típusa: 

 

Akciótervezési hálózatok – városok támogatása integrált 
városfejlesztési stratégiák létrehozásában (HAT) részvételi 
tervezéssel (HTCS) 

 

Végrehajtási hálózatok – fenntartható városfejlesztési 
stratégiák sikeres megvalósításának tapasztalatcseréje 
/tervvégrehajtás fejlesztése/ 

 

Transzfer hálózatok -  fenntartható városfejlesztési jó 
gyakorlat átadása (példaadó város – adaptáló város 
partnersége) 

 



URBACT III operatív program 

 

 

Módszerek, eszközök a célkitűzések 
megvalósításához: 

 

- Készségfejlesztési szemináriumok 

- URBACT Egyetemek, konferenciák 

- Egyedi szemináriumok választott képviselőknek, 
városvezetőknek, irányító hatóságoknak 

- Szakértői támogatás a tervezési munkához 

- Tervezéssegítő eszköztár 

- Tanulmányok, kiadványok 

- Hírlevelek, honlapok 

 

 

 



Ütemterv, 1. pályázati felhívás 

- 2015 február: 1. felhívás akciótervezésre 

- 2015 febr-júni: pályázási időszak 

- 2015 júni: pályázatok benyújtása 

- 2015 júli-aug: ellenőrzés, értékelés 

- 2015 szept eleje: Monitoring Bizottság elfogadja a 

projekteket és engedélyezi az I. fázisba lépést 

- 2015 szept közepe – 2016 márc. közepe: I. fázis 

- 2016 márc. közepe: végső ajánlatok benyújtása 

- 2016 márc. közepe - ápr: ellenőrzés, értékelés 

- 2016 ápr: Monitoring Bizottság elfogadja a 

projekteket és engedélyezi az II. fázisba lépést 

- 2016 ápr-2018 ápr: II. fázis, megvalósítás 
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