
1. videó 

Cím: Móricz Ádám – A 2021-27 időszak főbb városfejlesztési irányai 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nSeio7EEj_A&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=1 

Előadó: Móricz Ádám – az Európai Bizottság Regionális Politikai és Városfejlesztési Főigazgatóságának 
programmenedzsere 

A városoknak kiemelt szerepe lesz a környezeti, klímapolitikai célok megvalósításában, a digitális 
átállásban és az innovatív szemlélet elterjesztésében is – emelte ki. A funkcionális várostérségek 
(városkörnyéki területek) támogatása elősegíti majd a városok szolgáltató szerepének erősödését a 
környező települések számára. Az Európai Bizottság prioritásként kezeli továbbá a városhálózat 
alacsonyabb szintjén elhelyezkedő kisvárosokat, mint a felzárkóztatás, a térségi szervezés, a város-
vidék kapcsolatok fontos szereplőit. A források tekintetében a programmenedzser elmondta, hogy az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) az integrált, fenntartható városfejlesztésre a korábbi 
minimum 5% helyett a következő időszakban 8%-ot kell kötelezően fordítani. Ezen felül az Európai 
Városi Kezdeményezés nevű eszközzel kívánja még tovább segíteni a Bizottság a városokat, amely 
ernyő platformként képzelhető el, vagyis összefogja a korábban kissé szétaprózottan működő európai 
városfejlesztési programokat. Ezzel a szervezettel fog szorosan együttműködni az URBACT IV Program 
is. 

2. videó 

Cím: URBACT – BeePathNet projekt bemutatása – Budapest, Hegyvidéki Önkormányzat (XII. kerület) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wE21m40F0LU&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=2 

Leírás: A kerület Zöld Irodája önálló szervezetként dolgozik együtt a ljubljanai vezető partnerrel. 
Budapest legzöldebb kerülete a városi méhészet apropóján keresi a környezeti nevelés, a fenntartható, 
’zöld város’ lehetőségeit. Ahogy a méhek sem ismerik a kerület határait, remélhetőleg a projekt 
tevékenységei is túlnőnek az adminisztratív határokon! 
Bővebb információ: https://www.hegyvidek.hu/elet-a-hegyvideken/zold-hegyvidek/mehbarat-
kerulet 

BeePathNet hálózat: https://urbact.eu/beepathnet 

 

3. videó 

Cím: URBACT –Tropa Verde projekt bemutatása – Budapest, Zugló Önkormányzata (XIV. kerület) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aOaPFuBRqUM&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=3 

Leírás: a spanyol Santiago De Compostelából származó jó gyakorlatban a város jutalmazza a szelektív 
hulladékgyűjtésben élenjáró lakókat. A jutalomként járó kuponok számos helyen használhatók, és 
egyre komolyabb presztízst is jelentenek: vannak például olyan városi rendezvények, ahol az első 
sorokba csak kuponokkal lehet jegyet szerezni.  
Bővebb információ: https://zuglo.tropaverde.org/ 

Tropa Verde hálózat: https://urbact.eu/tropa-verde 
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4. videó 

Cím: URBACT – 10. Budapest100 – Kortárs Építészeti Központ, Budapest Újbuda Önkormányzata (XI. 
kerület) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=nmiZJNyjyok&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=4 

Leírás: A kerületi önkormányzat vezető partnere a Kortárs Építészeti Központtal közösen megvalósuló 
projektnek, amely a Budapes100 gyakorlatát adja át európai partnereinek. A téma egyik érdekessége, 
hogy a jó gyakorlatot – a közösségi fesztivált – többször is meg lehet valósítani a projekt időtartama 
alatt, így tanulva és fejlesztve azt. A magyar partner Őrmezőn dolgozva maga is keresi a fejlődés útjait. 
Bővebb információ: https://ujbuda.hu/tags/budapest100 

5. videó 

Cím: URBACT – Come In! projekt bemutatása, Újbuda Önkormányzata (XI. kerület) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=M8fzLHxycMc&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=5 

Come In! hálózat: https://urbact.eu/come 

6. videó 

Cím: URBACT – Come In! projekt: IdőJárás Őrmezei Közösségi Fesztivál, Újbuda Önkormányzata (XI. 
kerület) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ijm5OIo2TlQ&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=6 

 

7. videó 

Cím: URBACT – Innovato-R projekt bemutatása, Veszprém Önkormányzata 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=58oEDEwBtm8&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=7 

Leírás: Torinó a város által foglalkoztatott mintegy 10 ezer közalkalmazott innovációs kapacitásait 
próbálja aktivizálni belső ötletpályázatokkal. Veszprémben a polgármester által személyesen is nagy 
támogatást élvező projektben az első körben 58 pályázatot nyújtottak be a közszféra dolgozói. A 
projekt sikere jó alap a közösségi kormányzási modellen alapuló Európa Kulturális Főváros projekthez, 
és hosszú távon a közalkalmazottak elköteleződésének, felelősségvállalásának megerősítéséhez. 

Bővebb információ: https://innovator.veszpremvaros.hu/ 

Innovato-R hálózat: https://urbact.eu/innovato-r 
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8. videó 

Cím: URBACT – Welcoming International Talent projekt Vox-pop videó – EDC Debrecen Város- és 
Gazdaságfejlesztési Központ 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SVP-rZOwmEw&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=8 

Leírás: Milyen lehetőséget, erőforrást jelent a város számára az ott élő külföldiek közössége? A külföldi 
hallgatók, munkavállalók, valamint a BMW-gyár építése kapcsán Debrecen is stratégiai szinten keresi 
a választ erre a kérdésre. 

Bővebb információ: http://www.urbact.hu/node/428 

Welcoming International Talent hálózat: https://urbact.eu/welcoming-international-talent 

9. videó 

Cím: URBACT – Welcoming International Talent projekt bemutatása – EDC Debrecen Város- és 
Gazdaságfejlesztési Központ 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7cGTq-cAdik&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=9 

 

10. videó 

Cím: URBACT – Re-growCity projekt bemutatása – Nyírbátor Önkormányzata 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=f_TKW9voJeY&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=10 

Leírás: A vezető partner, a német Altena közvetítő szerepet vállalt bérlők és bérlemény-keresők között, 
hogy új élettel töltse meg a várost. A helyi igények feltérképezése segítette első sikeres projektjük 
életre hívását. Egy felújítás alatt lévő régi iskolaépületben egy szórakozóhelyet alakítottak ki a helyi 
fiatalok nagy örömére. A hely a megnyitása óta nagy népszerűségnek örvend.    

Bővebb információ: http://www.urbact.hu/node/429 

Re-growCity hálózat: https://urbact.eu/re-growcity 

 

11. videó 

Cím: URBACT – TechRevolution animációs film – Nyíregyháza 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jWWi1XAc1Xc&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=11 

Leírás: Bányászvárosból a digitális gazdaság főszereplője… az angol Barnsley példája nyomán 
Nyíregyházán egy volt katonai ingatlanban hoztak létre technológiai én innovációs központot. A 
működésmód és a tartalom kitalálásában sok múlik az URBACT projekten. 

Bővebb információ: http://www.urbact.hu/node/430 

TechRevolution hálózat: https://urbact.eu/tech-revolution 
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12. videó 

Cím: URBACT – TechRevolution projekt bemutatása – Nyíregyháza 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TRU5kxSRpTI&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=12 

 

13. videó 

Cím: URBACT - Európai városfejlesztési jó gyakorlatok sikeres adaptációja c. konferencia, 
Panelbeszélgetés, zárszó, 2020. november 04. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KTiBn1cJ2d8&list=PLGEXjAYEByDub19QM-
lYhehrfQk4IJDyh&index=13 

Leírás:  
Tanulságok és javaslatok a városok és a városi szakpolitika számára: interaktív panelbeszélgetés a 
program szakértőivel és a jó gyakorlat városok képviselőivel 
A panelbeszélgetés résztvevői: 
Brányi Mária – Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere 

Ábrahám Máté – tanácsadó, projekt koordinátor, Újbuda Önkormányzata 

Rózsa Zoltán – Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, Zöld Iroda vezetője 

A beszélgetés moderátora:  

Kézy Béla – URBACT szakértő, a MEGAKOM Kft. ügyvezetője 
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