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Akciótervezési projektek

Magyar részvétellel



Fenntartható városi mobilitás

Bielefeld (Germany)
CityMobilNet projekt

Növekvő lakosság (340ezer fő)

• Intenzív ingázás (80ezer fő/nap), Erős helyi környezetvédelmi politika
Népszerű a tömegközlekedés és a kerékpározás

• Portugál, görög tapasztalatcsere: barátságosabb utca kampány, idősek, fiatalok igényei is, 
„Future workshop”, város közlekedési bizottsága, gépjármű szövetség, közlekedő 
szervezetek, rendőrök, tanárok.. 

• 7 éves cselekvési terv, zöldítés, városközpont vonzóvá tétel, biztonságos közlekedés… 
politikai konszenzus

• Fenntartható Városi Mobilitás Terv elfogadása 2019
• Urban Agenda városi mobilitás munkacsoport tag

http://urbact.eu/citymobilnet

http://urbact.eu/citymobilnet


Növekvő részvétel az 
eKormányzásban

Tartu (Észtország) 99 400 fő
INTERACTIVE CITIES projekt

• Állampolgári részvétel javítása, főleg fiatalok aktivizálása
• Stand up humorista videója népszerűsíti a fiatalok részvételi ktsg. vetés szavazását, nő a

részvételi arány
• 2013 óta részvételi költségvetés: éves beruházási forrás 1%-ról
• e-platform, e-szavazás, 2 legnépszerűbb ötletet város végrehajtja
• Integrált akcióterv: e-eszköz használat segítése, városi terek átszervezése, részvételi

költségvetés lisszaboni és párizsi példák alapján, fiatalok mozgósítása, együtt tervezés az
ifjúsági szervezetekkel, városi tisztviselőkkel

• Ötletgyűjtő térkép kihelyezése, pár szavas javaslatok gyűjtése, befektetési ötletek,
közösségi bringa rendszerhez és a kulturális főváros projektekhez is ezt a módszert
alkalmazzák

• Akcióterv elfogadva, helyi URBACT csoport továbbra is városi partner.

http://urbact.eu/interactive-cities

http://urbact.eu/interactive-cities


Helyi termék+egészséges étel = boldog gyermekek: 
Fundao első élelmiszerpolitikája

Fundão (Portugália), 29 000 fő
AGRI-URBAN projekt

• Csökkenő népesség
• Jó étel és bor, exportorientált Termelőklub létrehozása 2012-ben
• Termelők és fogyasztók, iskolák, farmok, étkezdék bevonása, helyi cselekvési

tervkészítésbe: helyi bioélelmiszerek termelése, étkezdékben felszolgálása,
egészséges, jó élelem hírnév erősítése, fiataloknak munkahelyteremtés, innovatív
közbeszerzés, helyi gazdaságélénkítés, helyi termelői és termék adatbázis létrehozása.
1 iskola kiválasztása pilotakciónak tesztelésre.

• Elfogadott élelmiszerpolitika, 29 iskola alkalmazza, Bio-Eco ökológiai gazdasági
társulás, 11 farmmal.

• Maradékot vödrökbe gyűjtik, lemérik, optimalizálják a rendelt mennyiséget.
• Francia példa segítette, növelik a kezdeti 10% bioarányt folyamatosan.
• Folytatják a képzést a kórházakban és idősotthonokban is.
• Új platform, pénzügyi ösztönzők, szerződés helyi biotermék beszállítókkal

http://urbact.eu/agri-urban

http://urbact.eu/agri-urban


Öreg épületek megújítása a 
helyi lakosság számára

Caen (Franciaország), 108 950 fő
2nd Chance projekt

• 600 ha volt ipari-kikötői terület,
leromlott épületekkel, lakhatási hiányokkal

• Helyiek mozgósítása (Great Caen helyi csoport), új hasznosítások kitalálása helyi 
igényekhez

• A csoport tagjai a „Le Pavillon”-ban gyűlnek össze, inspiráló, többfunkciós helyi, 
felújított közösségi épület

• Akcióterv: a terület középpontjában 2 nagy épület, a „Hordó” raktár volt, városi 
farmmá válik. Másik épület az „Alagút” régi betongyár volt, kulturális laborrá válik és 
művészeti egyesületeket fogad.

• Helyiek őrzik a múlt nyomait. Holland építészekkel dolgoznak.
• Az Alagút kulturális projekt 3 év múlva fog üzemelni. Időközben átadnak
• 300 új lakást is. 
• „Hordó” városi farm, RURBAN transzfer projekt, tovább tervezik.

• http://urbact.eu/2nd-chance

http://urbact.eu/2nd-chance
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