„Az URBACT lehetőséget kínál arra, hogy európai partnerekkel
dolgozhasson a városi kihívások integrált megoldásain. Együtt
tesszük le egy jobb élet és jobb Európa alapjait”.

AKCIÓTERVEZÉSI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2019
2019. JANUÁR 7 – ÁPRILIS 17.

Az URBACT

összehozza az EU városait

Európai Területi Együttműködési Program (ETC)
az ERFA és a tagország társfinanszírozásában

Fő célja: Az integrált fenntartható városfejlesztés előmozdítása
Európában
Célcsoport: EU városok (városi alkalmazottak - szakpolitikai
döntéshozók, szakemberek)

közel

2002
óta
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1000
város

139
hálózat
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Személyre szabott
megoldások
URBACT-módszerrel

integrált + participatív + nemzetközi tapasztalatcsere + szakértők = fenntartható városfejlesztés

Integrált megközelítés > a különböző ágazatok, szakpolitikák és területi
kormányzási szintek egyidejű kezelése

Részvételi megközelítés > valamennyi helyi érdekelt fél bevonása
Nemzetközi tapasztalatcsere > tanulás egymástól, tudástranszfer
Szakértők biztosítása > testreszabott szakértői támogatás minden városhálózatnak

Akciótervezési felhívás 2019
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3 fő
tevékenységi kör
NEMZETKÖZI
VÁROSHÁLÓZATOK

KAPACITÁSÉPÍTÉS

Városok közötti
tapasztalatcsere és tanulás tapasztalatok megosztása
(problémák, megoldások), a
bevált gyakorlatok
megtalálása az integrált
várospolitikák kialakításához
és végrehajtásához

A városi szakemberek és
döntéshozók
készségfejlesztése a
városfejlesztés integrált és
részvételen alapuló
megközelítéseinek
kidolgozásához

Akciótervezési felhívás 2019

KAPITALIZÁCIÓ
KOMMUNIKÁCIÓ

Városfejlesztési
ismeretek, szakpolitikai
ajánlások, helyes
gyakorlatok
kommunikálása a
döntéshozók és
szakemberek szélesebb
köre felé
5

Az első sikeres akciótervezési kört követően

az URBACT III Program második
felhívása
23 akciótervezési hálózatot támogat

Az első felhívási körről többet megtudhat a következő publikációkból:
•
‘Cities in Action Stories of Change’ publikáció (LINK)
•
A hálózatok honlapjai (LINK)
•
URBACT cikkek a honlapon és a blogon (LINK 1, LINK 2)

Akciótervezési felhívás 2019
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Akciótervezési
projekt
azoknak a városoknak, amelyek…
egy városi kihívásra/problémára keresnek választ egy integrált
akcióterv megalkotásával
törekednek a helyi szakpolitikák javítására vagy
megváltoztatására az európai jó gyakorlatok megismerése és
a hasonló kihívásokkal küzdő más európai városok közötti
ismeretek cseréje révén
szívesen vesznek részt a fő helyi érdekeltek bevonásában és
a részvételen alapuló kultúra gyakorlásában azáltal, hogy új
eszközöket és módszereket tanulnak a bevonással
kapcsolatban

Akciótervezési felhívás 2019
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Mit nyújt az
URBACT?
Tanulás az európai partnervárosoktól
Kis léptékű megoldások tervezése és
tesztelése helyi szinten
A politikai döntéshozatal segítése
A tapasztalatcsere és projektmunka anyagi
és szakmai támogatása

Hozzáadott érték az URBACT tudáson,
módszeren és a szakértőkön keresztül

Akciótervezési felhívás 2019

“Az egymásnak kínált
“A és
kísérletezés
és a
ötletek
tapasztalatok
felfedezés
lehetősége
volt
sokféleségének
“Az URBACT
jelentős
ez.
A közösségek
a
köszönhetően,
azazokra
újszerű
támogatást
nyújt
a
szórakoztató
eseményekre
gondolkodással
és a nem
városhálózatoknak:
pl.
fognak
emlékezni,
amelyek
hagyományos
módszerek
tankönyveket,
legjobb
összehozták
őket. Az
használatával
a SUMP-ok
gyakorlatokat,
intézmények
kidolgozásánál,
esettanulmányokat
és
működésmódja
is
változni
mindannyian
gazdagabbá
webinárokat.
Rendkívül
fog.
váltunk
és kapacitás
hasznostudás
az URBACT
Nyári”
tekintetében,
a közös
Egyetem.és
Ezeket
az
Glasgow
City
Council
(UK),”
munkánkban
barátok
eszközöket
kihasználjuk.
RESILIENT lettünk.”
EUROPE
Koszalin (PL), Procure
Bielefeld (DE), CityMobilNet
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A 2-fázisú utazás

Akciótervezési felhívás 2019

Kik a jogosultak?

Az EU tag- és partnerországainak minden városa
✓ Kis- és nagyvárosok önkormányzatai
✓ Kerületi önkormányzatok
✓ Várostérségi vagy agglomerációs önkormányzatok
✓ Önkormányzat által alapított helyi városfejlesztési cég,
ügynökség*
+ “non-city” partnerek (egyetemek) csak városhálózati
partnerként

*további információk a felhívás Terms of Reference-ben (ToR) LINK
Akciótervezési felhívás 2019
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Egy városhálózat
összetevői

Vezető partner +

Projektpartnerek
(6 – 9 db)

Közös szakpolitikai (tematikai) kihívással*

&

Vezető szakértő

(hármat lehet javasolni)

közülük legalább 1
nő

A Feladatmeghatározás (ToR)
és az Útmutató a sikeres
hálózati javaslatok
létrehozásának legfőbb
irányadó dokumentumai

Call for Action Planning networks 2019
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A tanulási
folyamat
Módszerek és
eszközök

@URBACT

tanulmányutak

műhelymunkák

Képzési események
és webináriumok

Nemzetközi tevékenységek

megoldás
-elemzés

együttműködés
az érintettekkel

Deep
dives

Akciótervezési felhívás 2019

ötletek
kicserélése

Peer
Reviews

URBACT helyi csoport

kísérlet új eszközök megoldások
tesztelése
használatával

béta
akciók

esettanulmányok

Living
Labs

probléma
megoldás

Tudástár

Hálózati
tudás és
eredmények

Integrált
akciótervek

szemléletformálás
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Pénzügyi
források
Egy akciótervezési projekt teljes költségvetése
legfeljebb 750 000 EURO (1. és 2. fázis)
Egy akciótervezési projekt 1. fázisának összes
támogatható költsége legfeljebb 150 000 EURO.
ERFA társfinanszírozási arányok*:
Fejlett régiók városai

70%

Kevésbé fejlett/átmeneti régiók városai

85%

Svájci városok

50%

Norvég városok saját költséggel vehetnek részt
Térkép

✓

Szakértői költségvetés 127 500 EURO* (mindkét fázisra)
170 szakértői nap(40 nap az 1. fázisban)

Akciótervezési felhívás 2019
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Hogyan találjunk
partnereket?
Hasznos tanácsok és tippek az útmutatóban találhatók
Partnerkereső eszköz: http://urbact.eu/partner-search-tool
✓

✓
✓
✓

közzé teheted saját témajavaslatod
megnézheted másokét
a potenciális partnerekkel kapcsolatba léphetsz
jelezheted, hogy igényelsz validált vezető szakértőt

A Nemzeti URBACT Tájékoztatási Pontok (NUP) is segítenek a
partnerek összehozásában
> Az összes NUP elérhetősége megtalálható a felhívás weboldalán

Akciótervezési felhívás 2019
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Ne feledd…
Egy város csak 1 projekt vezető városa lehet
Egy város csak 2 projekt partnervárosa lehet

A kevésbé fejlett és fejlett régiókból bevont partnerek aránya
egyenletes legyen! > ellenőrzés térképen
A kiválasztási kritériumok kedveznek azoknak a partnerségeknek,
amelyekben új városok is részt vesznek
> további részletekért lásd: ToR
> Az URBACT II és URBACT III városainak listája megtekinthető itt

Vigyázz, hogy a partnerség koherens legyen (beleértve a földrajzi
lefedettséget, habár nincs partnerszám korlát ugyanabból az
országból*)

Akciótervezési felhívás 2019

15

Hogyan találjunk
vezető szakértőt?
A validált URBACT szakértők adatbázisa közel 230
szakértőt tartalmaz > LINK
Ajánlhatsz szakértőt, hogy jelentkezzen URBACT
validált szakértőnek > itt
Kérheted, hogy a program jelöljön ki szakértőt!
> ezt jelezni itt @Partner Search Tool > LINK

Akciótervezési felhívás 2019
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A vezető szakértők
kiválasztása…
1. fázisban: egy vezető szakértő (40 napra)

Támogatja a partnerséget az 1. fázis valmennyi tevékenységében (különösen
Baseline Study létrehozásában)

✓

A pályázatnak 3 vezető szakértőt kell megjelölnie

> Közülük legalább egynek nőnek kell lennie!
> Minden szakértőnek alá kell írnia a szándéknyilatkozatot (formanyomtatvány a ToR-ban).

✓

Csak validált URBACT vezető szakértők javasolhatók

✓

Az értékelő testület javaslatokat tesz „megfelelő” szakértőre az 1.
fázisra

> Ellenőrizd az útmutatót a helyes szakértői profil és a kiválasztási eljárás megismeréséhez

2. fázisban: vezető szakértők és ad hoc szakértők (130 nap):
✓ Az 1. fázis vezető szakértője javasolható a 2. fázisra is
✓ A 2. fázisban x számú ad hoc szakértő is alkalmazható a vezető
szakértőn kívül

Akciótervezési felhívás 2019
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Hogyan írjunk
jó pályázatot?
A pályázati űrlap és a kritériumok a felhívás ToR-jában
megtalálhatók
A sikeres pályázat megírásának minden szempontja
megtalálható az Útmutatóban
✓
✓

beleértve az 1. fázis valamennyi tevékenységének magyarázatát
(két munkacsomagba szervezve)
beleértve a pályázati űrlap különböző szakaszaival kapcsolatos
tippeket és javaslatokat

http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networksnow-open

Akciótervezési felhívás 2019
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A benyújtás
folyamata
A projekt benyújtásához a pályázónak két lépést kell
végrehajtani:

Kitöltés, benyújtás 1. fázisra a Synergie-CTE-n keresztül
angolul. Csak a Synergie-CTE használatával benyújtott
pályázatok elfogadhatók.
✓

részletes információk itt: Practical guide to SYNERGIE application.

Az 1. fázisra vonatkozó pályázat online benyújtásának határideje
2019. április 17., 15.00 CET.

A pályázati csomag beküldése emailben: APN@urbact.eu
címre!
Az e-mailnek legkésőbb 2019. április 18-án, 15.00 óráig be kell érkeznie.
Akciótervezési felhívás 2019
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Elbírálási
folyamat
Az akciótervezési projektekre benyújtott pályázatokat
a Külső Értékelő Panel értékeli az értékelési
szempontok alapján
A Monitoring Bizottság 2019. június 26-ig hagyja jóvá a
nyertes pályázatokat
> Az 1. fázis hivatalos kezdő időpontja
2019. szeptember 2.

Akciótervezési felhívás 2019
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Összefoglalás:
hasznos dokumentumok
Partnerkereső:
http://urbact.eu/partner-search-tool

Referencia-dokumentumok:
✓
✓
✓

Terms of Reference (Feladatmeghatározás)
Útmutató az akciótervezési városhálózatokhoz – 1.
fázis
Programme Manual Factsheet 2A – Action
Planning Networks

Nemzeti URBACT Pontok infónapjai
http://urbact.eu/come-find-out-moreabout-next-action-planning-network-call

URBACT Titkárság
A felhívással kapcsolatos kérdéseivel felveheti a
kapcsolatot az URBACT Titkárságával a következő
e-mail címen : apn@urbact.eu

Publikáció: ‘Cities in Action Stories of
change’ > LINK
URBACT cikkek a program honlapján és
blogján

+ 5 tervezett információs webinarium*:
Január 11., 11:00 CET: A felhívás általános ismertetése
Február 7., 14:00 CET: Partnerség-építés
Március 7., 14:00 CET: Az 1. fázis tevékenységei
Április 4., 14:00 CET: A költségvetés kialakítása és a
pályázat benyújtása
✓ Áprlis 11., 14:00 CET: Hibaelhárítás – különös tekintettel
a SYNERGIE-CTE online pályázati platformmal
kapcsolatban
✓
✓
✓
✓

*A felhívás honlapján keresztüli regisztrációval
vehető igénybe

Akciótervezési felhívás 2019

o

http://urbact.eu/

o

http://www.blog.urbact.eu/

Minden információ és link elérhető a felhívás
dedikált honlapján:
http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planningnetworks-now-open

http://urbact.eu/faq
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Kérdések…

Akciótervezési felhívás 2019

January 2019
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Dolgozzunk együtt az
élhetőbb városok
kialakításáért!

www.urbact.eu

January 2019
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Projektötletek
Inclusion of migrants and refugees, City of Koper
Regeneration of the City Centre in a participative way, Municipality of
Kočevje
Public participation in public space management/planning, City of Kranj
(good practice city)
City of Agen (35 000 inh) Governance and digital tools. How to use new tools
to impulse a new dynamic of governance of the city without excluding
citizens.
Rouen (100 000 inh) Implementation at local level Paris Agreement and
reducing the carbon foot print. Implement an ambitious strategy to preserv
quality of air.
Saint Quentin (55 000 inh) Digital plateform to involve citizens in the city
decision.

Miramas: Developing local agriculture to provide better food to their
citizens.
Akciótervezési felhívás 2019
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Partnerkereső
CITY

POPULATION

THEMATIC OBJECTIVE

PARTNER
URBACT
II/III

CONTACTS

Lead
Management seismic risk in social housing
partner/partner
Smart grid; contrasting urban shrinking and loss of
Partner
attractiveness of small and medium cities; tourism and SMEs
development

Promoting climate change
and risk adaptation

No

enzorancer@gmail.com; lucio.trifiletti@gmail.com

Energy transition/ jobs &
skills/ culture

Yes

sabrina.tirabassi@comune.campobasso.it
claudia.romaniello@comune.campobasso.it

LEAD PARTNER/
TOPIC
PARTNER

Avellino

54.561

Campobasso

49.168

Casoria

80.000

Partner

Urban regeneration, reuse of public and private spaces

Sustainable use of land

Yes

sa.napolitano@tiscali.it

Castel Bolognese

9.594

Partner

Social inclusion, housing and urban regeneration

Sustainable use of land

No

luca.dellagodenza@libero.it

Cento

35.582

Partner

Cesena

96.589

Partner

ENEA – Italian National Agency for
New Technologies, Energy and
Sustainable Economic Development

-

Partner

Sustainable mobility;shared mobility in rural areas; urban
regeneration for social inclusion/safety; innovative ways to
revive local retail through startups
Cultural heritage of the city particularly focused on the
citizenship engagement and on the potential of innovation of
Culture and Creative Industries; Revitalisation of the city
centre: we have a series of empty shops and unused squares
and public spaces
Circular economy; climate change adaptation; resource
efficiency; urban regeneration; social housing

Climate change adaptation;
No
SME competitiveness

politiche.europee@comune.cento.fe.it

Cultural heritage/ urban
development

giovannini.e@comune.cesena.fe.it

Yes

Circular economy/ climate
change adaptation/ resource
No
efficiency/ urban
regeneration/ social housing
Urban poverty
No

antonella.luciano@enea.it

Ferrara

132.000

Lead partner

Genova

580.400

Lead partner

Gorizia

34.700

Lead partner

Latina

126.151

Partner

Urban commons; employment

Sustainable use of land/ jobs
No
& skills

emanueledirusso@gmail.com;
cristina.leggio@comune.latina.it

Lucca

88.000

Partner

City branding/ long lasting and sustainable tourism

Cultural heritage

No

vmercanti@comune.lucca.it

Maratea

5.108

Lead partner

Sustainable tourism in small centers/ inclusive resilience

Cultural heritage

No

alessandro.attolico@provinciapotenza.it;
rosalia.smaldone@provinciapotenza.it;

Venezia

261.905

Circular economy/ climate
adaptation

Yes

isabella.marangoni@comune.venezia.it

Akciótervezési felhívás 2019

Regeneration of the urban area around the station
Impact of sustainable tourism on cities, at environmental,
economic and social level
Cities on the border, the effects of being placed on a border
on urban development, growth and culture

Lead
Food policy and reduction of food waste; climate change
partner/partner adaptation

c.tassinari@comune.fe.it; a.piganti@comune.fe.it

SME competitiveness

Yes

gsaba@comune.genova.it

SME competitiveness

No

m.buemi72@gmail.com
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Partnerkereső
Parma

194.417 Partner

Pescara

120.420 Partner

Reggio Emilia

171.491 Lead partner

San Donà di Piave

Sant’Angelo dei lombardi

41.094 Partner

4.203 Partner

Unione di Comuni della Bassa
Romagna

103.111

Lead partner/
partner

Venezia

261.905

Lead
partner/partner

Akciótervezési felhívás 2019

Security/Sustainable use of land &
Urban safety and public spaces; Sustainable use of land &
natural based solution/ sustainable
natural based solution; sustainable transport; social
transport/ social inclusion and urban
inclusion and urban regeneration
regeneration
The role of the university campus/area as hub of
Knowledge economy
knoweldge and urban regeneration
Enhancing access to, and use and
Collaborative service delivery model through participatory
quality of information and
models connected to commons management
communication technologies (ICT)
city branding and territorial marketing; riverfront and
Climate change adaptation; SME
natural resources management; placemaking and tactical
competitiveness
urbanism
Sustainbale use of land/ circular
Inclusion of migrants and refugees through sustainable
economy/ social inclusion of migrants
agriculture; shrinking towns; inclusion of young and
and refugees, young and elderly
elderly people with care farms
people
Impact of global changes on small and medium towns;
Energy transition/ climate change
Energy transition; climate change adaptation;
adaptation
management seismic risk; community welfare
Food policy and reduction of food waste; climate change
Circular economy/ climate adaptation
adaptation

Yes

p.marani@comune.parma.it

Yes

feragalli.alessandro@comune.pescar
a.it

Yes

Nicoletta.levi@comune.re.it

Yes

daniele.terzariol@gmail.com

No

policano@live.com

No

rossiv@unione.labassaromagna.it;
carbonil@unione.labassaromagna.it

Yes

isabella.marangoni@comune.venezia
.it
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Tippek
Guide 26. oldal
https://urbact.eu/sites/default/files/guide_to_apn_final_-_p_30_corrected.pdf
Minimum partner méret 7 város, rizikós (utolsó pillanatos kiszállás, hiányzó
szándéknyilatkozat, inaktív partner)
3-5 város kevésbé fejlett régiókból szintén minimum méret rizikó
Új non-URBACT városok kedvező elbírálási szempont, de fontos a
relevancia és projektminőség

Partnerkereső oldal, kontakt pontok, titkárság, webinárok segítsége pl. noncity partner jogosult résztvevő-e
Kérdőív, valós érdeklődés, elkötelezettség, elegendő kapacitás (bármi
érdekli, szeret utazni stb.)
Akciótervezési felhívás 2019
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