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Mi az URBACT 

• Európai Területi Együttműködési Program (ETE) -
ERFA által társfinanszírozott – 74M EUR 

• Jogosult résztvevők: EU tagállamok, és 2 
partnerország (Svájc és Norvégia)

• Fő cél: az integrált és fenntartható városfejlesztés 
támogatása az európai városokban

• Irányító hatóság: Franciaország/Párizs



Pályázat transzfer városhálózati 
projektek 2. kör

3 féle városhálózati URBACT projekt típus:

-Akciótervezési 

- Megvalósítási
- Transzfer

Partnerségi kör kibővítése: 

2018. április - október

25 nyertes projekt 
http://www.urbact.hu/node/361

http://www.urbact.hu/node/361


Pályázat transzfer városhálózati 
projektek 2. kör

A transzfer projektek lényege:

díjazott városi jó gyakorlatok átadása és adaptálása 

más városokban a helyi adottságokhoz igazítva.

Projektvezető: 2017 júniusában jó gyakorlat címet 

nyert városok (97 város)

http://urbact.eu/good-practices/home 



URBACT esemény

• Infónap 2019. február 5. pályázati felhívás akciótervezési 
projektekre 

• Hazai kapacitásépítő szeminárium 2019.
/Tréning igények, ötletek/

• Jó gyakorlat transzfer projektek 
25 transzfer városhálózati projekt, 75 európai város /1. fázis, 
6 hónap, 3 partnervárossal, partneri kör szélesítés 5-8 városra,
transzfer módszertan/



URBACT jó gyakorlat transzfer

InnovaTO-r

Turin (IT), Cluj-Napoca Municipality (RO), Métropole du Grand Paris (FR), + Veszprém 

10 000 köztisztviselő, 10 000 potenciális újító, okos kormányzás része

• Verseny az önkormányzatnál innovatív projektekre, Online platformon
• Hatékony adminisztráció,  környezetbarát és erőforrás-hatékony működés, 

kevesebb büró, átjárható folyamatok, adatok és digitális eszközök jobb, 
hatékonyabb használata, dolgozók jó közérzete

• 71 projekt javaslat, 82 önkormányzati munkatárstól
• Privát szponzori díjak, 60 db (elektromos kerékpár, okos telefonok, magazin 

előfizetések, stb.)
• Első 10 díjazott projektet elkezdték végrehajtani a javaslattevők bevonásával és a 

sikert látva új  versenyt is fognak indítani.



URBACT jó gyakorlat transzfer

ReBoot
Barnsley (UK), Pardubice (CZ), Vilanova i la Geltru (ES), + Nyíregyháza

Jobb munkahelyek inspiráló közösségi térben koncentrált üzleti támogatással

• Vállalkozásbarát Barnsley, üzleti támogatási program, Digitális Média Központon 
keresztül

• Nyitott ajtók irányelv; elérhetőség minden feltörekvő és kreatív vállalkozás 
számára, digitális közösségi kapcsolatok építése, modern eszközök, szolgáltatások 
használata, ügyfélkapcsolat, testre szabott támogatások, rendezvények, kávázók, 
közös reggelik

• 2010 óta működik, 1000 új munkahely évente



URBACT jó gyakorlat transzfer

Re-grow City 
Altena (DE), Igoumenitsa (EL), Municipality of Isernia (IT), + Nyírbátor

A civil társadalommal való együttműködés a kis- és közepes méretű városok 
hanyatlásának visszafordításában

• Alapszolgáltatások megőrzése, kiadások csökkentése, civil társadalom és 
önkéntesek bevonása, erősítése

• Civil Fórum (Stellwerk) megerősítése, stratégiai döntésekbe bevonása
• Pop up boltok a városközpontban vállalkozók számára
• Generációk közötti együttműködések kialakítása
• Lift az Altena fölötti hegyen lévő látogatóközponthoz
• Folyópart megújítása
• Szomszédos településsel erőforrás megosztás



URBACT jó gyakorlat transzfer

Tropa Verde 
Santiago de Compostela (ES), Dimos Pavlou Mela (EL), Budapest 14. kerület, Zugló 
(HU) 
A környezeti felelősség növelése játék és jutalmazás révén

• Multimédiás játékos webes platform környezettudatosság erősítésére
• Állampolgárok újrahasznosítási utalványokat (16000) nyernek, beválthatják a 

kiskereskedőknél, zöld pontokban,újrahasznosítási tevékenységekért cserébe.
• Eddig 115 helyi szponzor, 800 jutalom (szálláshelyek, kozmetikai szolgáltatások, 

üzletek stb.)
• Iskolai és utcai akciók, kampányok (használt olaj, elektromos készülékek 

begyűjtése)
• Ma már 6 városban működik a Tropa Verde (zöld csapat) platform, apránként 

állampolgári mozgalommá válik.
Javuló környezet- és életminőség, erősödő helyi gazdaság, 
kereskedelem, kevesebb hulladékgazdálkodási költség, 
újrahasznosítás helyben, környezeti nevelés, oktatás az iskolákban



URBACT jó gyakorlat transzfer

City-as-a-Startup Alba Iulia (RO), Brangaça (PT), Perugia (IT)
Fenntartható kulturális turizmusra vonatkozó branding kezdeményezés

Movement Groningen (NL), Zlin Municipal Authority (CZ), Magdeburg (DE) 
Kis egyetemi város, a globális tudásalapú gazdaság élénk helyi központja

BeePathNet Ljubljana (SI), Bydgoszcz (PL), Cesena (IT) 
Méhek a városban

OpenHouses Budapest 11. kerület, Újbuda (HU), Gheorgheni (RO), Forli (IT) 
A város épített örökségét és értékeit ünneplő közösségi fesztivál



www.urbact.hu
www.urbact.eu

Nemzeti URBACT Pont
mariann.ven@lechnerkozpont.hu

https://www.facebook.com/URBACTHun

https://twitter.com/URBACT_HUN

http://www.urbact.hu/
http://www.urbact.eu/
https://www.facebook.com/URBACTHun
https://twitter.com/URBACT_HUN?lang=hu

