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 URBACT HÍRLEVÉL 
A telephely-specifikus ipari tudásra alapozott 
gazdasági aktivitás ösztönzése és a 
városrégiós szintű kormányzás javítása 

 

   

 
 

Riport:  
A telephely-specifikus ipari 
tudásra alapozott gazdasági 
aktivitás ösztönzése. Stoke-on-
Trent és a Helyi Akcióterv 
példája. 

 
Amikor a kerámia innovációs 
termékké válik 
 
 

Nem, a kerámiaipar nem ment tönkre! Sőt, ígéretes 
jövője lehet, ha ki tudja használni az átalakított 
közösségi politikák és ipari stratégiák előnyeit. Ez 
annak az üzenetnek a lényege, amelyet az angliai 
város, Stoke-on–Trent Helyi Támogató Csoportja 
(HTCS) és az URBACT UNIC (Városhálózat a 
kerámiaipar innovációjáért) projekt nyolc másik 
európai partnervárosa (köztük hazánk 
képviseletében Pécs) nyilvánosságra hozott. 
Megkértük Rachel Nicholsont, aki a város 
gazdaságfejlesztéséért felelős, hogy ismertesse a 
közös akcióterv kihívásait és erősségeit, amelynek 
fő erénye, hogy egyetértésen, egységen alapul. 

Hogy biztosítsák, az URBACT tapasztalatcsere 
hatással legyen a helyi gyakorlatokra és politikákra, 
minden a projektben résztvevő partner elkötelezi 
magát egy URBACT Helyi Támogató Csoport 
felállítására és vezetésére. Ez a csoport a legfőbb 
partnereket és a témában érdekelt helyi érintetteket 
tömöríti. Az URBACT Helyi Támogató Csoport részt 
vesz a határon átnyúló tevékenységek 
végrehajtásában és a Helyi Akcióterv 
létrehozásában. 
 
Stoke-on-Trent városának Helyi Akcióterve az 
integrált stratégiák sikeresen kidolgozott mintájának 
tekinthető, amelyet az Európai Bizottság májusban 
fogadott el, és amelynek jelenleg is zajlik a 
megvalósítása. 
 

1. Miért döntött úgy, hogy 
csatlakozik más európai kerámia 
városokhoz az URBACT UNIC 
Projekt keretein belül? Mit 
gondol, hogyan fogja ez a projekt 
támogatni a gazdaság 
fellendülését az Ön városában? 

 
Stoke-on-Trent Nagy-Britannia egyik kerámia 
központja és az ágazat továbbra is rendkívül 
aktívnak tekinthető. Ugyanakkor – elsősorban a 

http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/unic/partner/?partnerid=174
http://urbact.eu/?id=182
http://urbact.eu/?id=187
http://urbact.eu/?id=187
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/UNIC/documents_media/LOCAL_ACTION_PLAN_Stoke.pdf
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nagyon olcsó ázsiai versenytársak miatt – az 
üzemek számának csökkenése aggodalomra ad 
okot. Az 1970-es években, városunknak 600 üzeme 
volt, ma már csak 300. Egyúttal a közvetlen 
foglalkoztatás 50 000 főről 8 000-re esett vissza, 
főként az új termelési eljárások bevezetésének 
következtében. A kerámiaipar gazdasági és 
társadalmi jelentőségében bekövetkezett hanyatlás 
negatívan befolyásolta a lakók városról alkotott 
képét: azt gondolják, a kerámiaiparnak leáldozott. 
Pedig ez messze áll a valóságtól! 
 

 
 
A UNIC projektben való részvétel segített 
bebizonyítani a brit kormánynak, hogy egy erős 
európai hálózat tagjai vagyunk, amely ígéretes 
jövőképet tár elénk. A lobbitevékenységünk során 
ez egy komoly érvet jelent egy olyan átlagméretű 
angol város számára (455 000 lakos), mint Stoke-
on-Trent. A kerámiaiparban érintettek egy közös 
projektben való együttműködése egyúttal erősebbé 
tesz minket a befektetőkkel szemben, emellett 
sokkal vonzóbbá válunk számukra. 
 
Fontos továbbá, hogy a Helyi Cselekvési 
Tervünkben megfogalmaztuk hosszú távú céljainkat 
és prioritásainkat. Az egyik legkirívóbb példa a Helyi 
Cselekvési Tervünk sikerére, hogy a brit 
kormányban májusban bekövetkezett változás nem 
jelentett akadályt. Éppen ellenkezőleg, előnyt is 
kovácsoltunk belőle, hiszen sokat tudtunk lobbizni 
az új kormánynál, azzal, hogy megküldtük a 
stratégiai tervünket az összes minisztériumnak.    
 
 
2. Az Önök Helyi Cselekvési Terve jó példája az 
integrált fejlesztésnek. Hogyan tudták ezt elérni? 
 
Mielőtt formába öntöttük a Helyi Cselekvési 
Tervünket, úgy gondoltuk, szükséges összehozni a 
stoke-on-trenti és regionális kerámiaipari 
szereplőket (iparosok, egyetemek, szakszervezetek 
stb.), hogy közösen vitassuk meg a projektet. A 
párbeszéd és a nézőpontok szembesítésének ez az 
előkészítő fázisa 6 hónapot vett igénybe, ami alatt a 
jelen helyzet és a kihívások teljes elemzését 
elkészítettük. Ez a munka lehetővé tette számunkra, 
hogy kialakítsuk a kerámia klaszter közös jövőképét 
2025-re, és meghatározzuk az ehhez szükséges 
akciókat. Megszületett a Helyi Cselekvési Tervünk. 

A Helyi Cselekvési Terv URBACT által kért 
formában történő elkészítésével egyidejűleg írásba 
foglaltunk egy alapító dokumentumot, ami tükrözi az 
elképzeléseinket 2025-re, és négy ajánlást 
tartalmaz a végrehajtás tekintetében.  
 
 
3. Milyen kihívásokat rejt magában a kerámiaipar 
és a város megújítása? 
 
Először is, kihívás annak biztosítása, hogy a 
kerámiaipar a régió gazdaságának egyik húzóereje 
maradjon, és újra képes legyen a lakosság számára 
a stabil foglalkoztatás biztosítására, annak 
potenciális növelésére. Ehhez szükséges az összes 
meglévő hálózat támogatása, amely hosszú távon 
biztosítja az üzleti forgalmat, valamint választ kell 
tudni adni a jelen és jövőbeli piaci igényekre. 
Napjainkban a kihívás egy olyan integrált stratégia 
kialakításában rejlik, ami biztosítani fogja az átállást 
a többé már nem versenyképes nehézipari 
termelésről egy innováción alapuló gazdasági 
modellre. 
 
Az európai kerámiának a kreativitás és a 
csúcstechnológia termékévé kell válnia. A 
kerámiának vannak olyan tulajdonságai, mint a 
hőtűrőképesség, ami új alkalmazási lehetőségeket 
vet fel az orvostudomány, repülés, űrtudomány, 
szélenergia és egyéb területeken. További kihívást 
jelent az értékteremtés is. A kerámiának ki kell 
törnie a főzőedény imázsból. A 300 éves közös 
történelem ellenére a kerámia napjainkban is 
nagyon aktuális termék, és az új generáció, az 
újonnan végzett hallgatók bevonására van szükség, 
hogy a know-how átadás folyamatos maradjon. 
Stoke-on-Trent egy igen vállalkozó szellemű város 
és megpróbálunk művészeket, tervezőket 
meggyőzni, hogy lépjenek be ebbe az iparágba. 
 

 
 
 
4. Hol tartanak most a végrehajtásban? 
 
Helyi Cselekvési Tervünket az Európai Bizottság 
Regionális Főigazgatósága idén májusban hagyta 
jóvá. Négy ajánlást fogalmaztunk meg, amelyeket a 
prioritások sorrendjében hajtunk végre. Az első 
javaslatunkat már majdnem véghezvittük: 
megalapítottuk a befolyásos iparosokból álló 

http://urbact.eu/fileadmin/corporate/doc/News/Ceramics_Launch_Report_in_PDF.pdf
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 Kerámiaipari Fejlesztő Tanácsot. Ez az irányítási 
struktúra segít kialakítani a stratégiánkat, és egyben 
ösztönzi a többi ajánlásunk végrehajtását.  

5. Mit tud tanácsolni más, az URBACT 
projektben résztvevő városoknak? 
  

A második javaslatunk kidolgozása folyamatban 
van, ez a kerámia hálózat turisztikai értékének 
növelésére irányul. A brit kormány támogatást 
nyújtott számunkra egy kerámiai kiállítás és vásár 
megszervezésére és finanszírozására, ami 
októberben kerül megrendezésre. Ez az esemény, 
amelyet évente tervezünk megrendezni, egyrészt 
lehetőséget jelent számunkra bemutatni az 
alkalmazott technológiákat, másrészt egy eszköz 
arra, hogy potenciális befektetőket vonzzunk és 
meggyőzzük őket arról, hogyan tudják a kerámiát a 
saját termékgyártásuk során alkalmazni.  

 Olyan szorosan vonják be az Irányító 
Hatóságukat, amilyen szorosan csak tehetik. Az 
is fontos, hogy az Irányító Hatóság részt vegyen 
a Helyi Támogató Csoport munkájában. 

 Vonják be az ipart, amennyire csak lehetséges. 
Ők azok, akik munkahelyet teremtenek, akik a 
mindennapi gyakorlat részesei, és ők jobban 
tudják bárki másnál, hogyan kell megvédeni az 
érdekeiket. Becsületbeli kötelességemnek 
tartottam, hogy minden egyes UNIC 
partnertalálkozón Stoke-on-Trent városának 
különböző ipari képviselői jelen legyenek. 
Éppen ezért a tagvárosok iparosai kitűnő 
kapcsolatokat építettek ki. 

 
Jelenleg forrásokat keresünk ezen javaslat képzési 
részének finanszírozására. A cél az, hogy 
megtanítsuk az embereket a turizmus szektorban 
(például a taxisofőröket, recepciósokat, utazási 
ügynököket) arra, hogy a kerámiaipar nagyköveteivé 
váljanak a turisták számára. 

 A Helyi Cselekvési Terv készítésének 
részeként, időt kell szánni arra, hogy annyi 
emberrel konzultáljunk, amennyivel csak 
tudunk. A város képviselőjeként, én csak egy 
koordinátor vagyok. A projektben érintett 
emberek lesznek felelősek a megvalósításért, 
így alapvető, hogy a kezdetektől fogva 
ragaszkodjanak a javaslataikhoz. 

 

 

 Hallgassanak európai partnereikre, hogy ne 
kövessék el ugyanazokat a hibákat. Komoly 
esély van rá, hogy ami nem működött 10 évvel 
ezelőtt máshol, az most Önöknél sem fog. A mi 
Helyi Cselekvési Tervünket más kerámia 
városokban működő akciók inspirálták. 

 Végül, a Helyi Cselekvési Terv sikeréhez 
alapvető fontosságú, hogy élvezzék a közös 
munkát és bízzanak projekt partnereikben. 

  
 További részletek: 
Végül bizonyos UNIC partnervárosokkal arra 
törekszünk, hogy kialakítsunk egy közös „Kerámia-
térség” elnevezésű turizmus projektet az Interreg 
határon átnyúló együttműködési program keretein 
belül. Az elkövetkezendő 12 hónap alatt folytatni 
fogjuk a Helyi Cselekvési Tervünk végrehajtását, 
célom, hogy a pénzügyi forrásokat biztosítsunk a 
megvalósításra, mielőtt a UNIC projekt véget ér 
2011 júniusában. 

 
 Olvassa el a teljes interjút itt! 
 Tekintse meg  a  Rachellel  készített  interjút 

videón is itt! 

 

  
 
URBACT HÍREK 
 
Ismerje meg az URBACT városok tapasztalatait a városrégiós szintű kormányzás 
javítása terén 
 

Hat URBACT projekt tapasztalatcserét és tanulást támogató programja 
fejeződött be nemrégiben. A projekt partnerek két éve dolgoztak fáradhatatlanul, 
közös, hatékony és fenntartható megoldásokat keresve a főbb városi 
kihívásokra: innovatív kormányzás és városok közötti határon átnyúló 
együttműködések, tervezési előírások és lakásfejlesztés, városrégió szintű 
kormányzás és versenyképesség, területrendezés és városmegújítás, valamint 
regionális területi tervezés témakörökben. 

 

http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/urbact-news/?entryId=4961
http://www.dailymotion.com/video/xe1f7r_rachel-nicholson-local-support-grou_news
http://urbact.eu/?id=401
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A projektek közül kettő a városi agglomerációk kormányzására koncentrál: Joining Forces a nagyvárosokra, 
az EGTC pedig a határon átnyúló város-együttesekre. 
 

Joining Forces (Erők egyesítése) projekt: Nagyvárosi kormányzás és az 
európai városok versenyképessége 

A magyar vezető szakértő (Horváth M. Tamás) szakmai támogatásával 
megvalósult Joining Forces egy nyolc európai partnerből álló URBACT projekt 
(Lille városrégió, Burgas, Brno, Brüsszel fővárosi régiója, Eindhoven, Firenze, 
Krakkó, Sevilla).  

A projekt keretein belül, annak kétéves időtartama során azt kutatták, hogy a városrégió szintű 
stratégiaalkotás és kormányzási intézkedések hogyan tudják segíteni a főbb városi kihívások hatásos 
kezelését Európában: versenyképesség, kohézió és fenntarthatóság. A Joining Forces projekt gyakorlati 
példák (esettanulmányok) alapján dolgozott, és a nagyvárosi kormányzás témakörét számos nézőpontból 
vizsgálta: stratégiai és területi tervezés; mobilitás és közlekedés; főbb környezeti kihívások (levegő-, 
zajszennyezés, hulladékkezelés, vízellátás); tudásgazdaság (kreativitás, kutatás és oktatás); a 
magánszektor bevonása a nagyvárosi kormányzásba (a köz- és magánszféra együttműködése); társadalmi 
bevonás, részvétel és képessé tétel; vonzerő és versenyképesség (beleértve a reklámot, marketinget). 

A Joining Forces projekt zárójelentése esettanulmányokat és átfogó elemzéseket tartalmaz az európai 
nagyvárosok előtt álló kihívásokhoz kapcsolódóan. 

További részletek: 

 Joining Forces projekt adatlapja 
 A Helyi Támogató Csoportok és Helyi Akciótervek összegző tanulmánya 
 Horváth M. Tamás – egyetemi tanár és Tudományos és Fejlesztési Dékánhelyettes a Debreceni 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 

 
EGTC: Határon átnyúló városrégiók: útban egy jobb kormányzás felé 
 
Egy magyar város, Esztergom aktív részvételével az URBACT EGTC 
projektje a határon átnyúló város-együttesek kormányzási tapasztalatainak 
feltérképezésére alakult. A projekt célja a városok közötti határon átnyúló 
együttműködések javítása volt, miközben az európai régiókat érintő egyik fő 
kihívásra, a városrégiós kormányzásra fókuszáltak. 

 
A projektben résztvevő hét partner (Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), Lille-Kortrijk-Tournai 
város-együttes, Strasburg-Ortenau eurokörzet, Esztergom-Párkány városrégió, a basel-i eurokörzet, 
Frankfurt (Oder)-Slubice város-együttes, Chaves-Verin városrégió) két fontos kérdéskört vizsgált:  

 Hogyan tudnak a határon átnyúló város-együttesek és politikai vezetőik hatékony politikákat 
kialakítani és végrehajtani? 

 Hogyan biztosíthatja a civil társadalom bevonása a határon átnyúló várospolitikák legitimitását? 

A Határon átnyúló város-együttesek kormányzásának kézikönyve gyakorlati példákat tartalmaz az említett 
kormányzási kérdések tekintetében.  

További részletek: 

 Az EGTC projekt adatlapja    
 Az EGTC projekt eredményeinek összegzése  
 Európai Akcióterv 

 
További információkat itt (az URBACT honlapon) talál a nemrégiben zárult URBACT projektekről  

http://urbact.eu/?id=222
http://urbact.eu/?id=52
http://urbact.eu/?id=222
http://urbact.eu/?id=222
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Joining_Forces/outputs_media/JoiningForces-Conclusions_Recommendations-May2010.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Joining_Forces/outputs_media/JoiningForces-FinalOutput-May2010.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Joining_Forces/outputs_media/JoiningForces-CompendiumLSG_LAP-May2010.pdf
http://jog.unideb.hu/
http://jog.unideb.hu/
http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/egtc/homepage/
http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/egtc/homepage/
http://urbact.eu/?id=58
http://www.istergranum.hu/
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Egtc/outputs_media/Handbook_CBgovernance_EGTC_URBACT_May_2010.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Egtc/outputs_media/Finaloutput_Factsheet_EGTC_June_2010.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Egtc/outputs_media/BOOKLET_FINAL_RESULTS_URBACT_EGTC_Project.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Egtc/documents_media/EuropeanActionPlan_EGTC_URBACT_May_2010.pdf
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/urbact-news/?entryId=4954


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 Az URBACT olyan tapasztalatcserét és tanulást támogató

program, mely az európai fenntartható városfejlesztést

segíti. 

A program képessé teszi a városokat arra, hogy a főbb városi

kihívásokra közösen megoldásokat dolgozzanak ki és az egyre 

komplexebb társadalmi változásokkal szembesülő városok

központi szerepét megerősítse. Az URBACT segíti a városokat

abban, hogy olyan új és fenntartható gyakorlati megoldásokat

alakítsanak ki, melyek integrálják a gazdasági, társadalmi és

környezeti dimenziót. Az URBACT lehetővé teszi a városok

számára, hogy Európa-szerte megosszák a legjobb gyakorlati 

példákat és tapasztalatokat minden várospolitikában érintett

szakemberrel. Az URBACT 255 várost, 29 országot és 5000 aktív 

résztvevőt jelent. 

 

 

 www.urbact.eu/project/  

 

URBACT Nemzeti Terjesztési Pont: 

VÁTI Nonprofit Kft.  
Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda 
 
Ricz Judit 
 
E-mail: jricz@vati.hu 
Tel.: 06 1 2243251  Fax: 06 1 2243290 
Web: http://www.vati.hu/ és http://www.eukn.hu/urbact.html
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