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URBACT HÍRLEVÉL
Beszámoló az URBACT Nyári Egyeteméről;
Hamburg : Európa Zöld Fővárosa;
Megjelent a budapesti vezetésű Roma‐Net projekt második hírlevele;
Open Cities : Hogyan népszerűsítsük városunk nyitottságát képeken?
Decemberben várható az URBACT II program harmadik pályázati köre
RIPORT
Beszámoló az URBACT Helyi Támogató
Csoportok Nyári Egyeteméről

A kifejezetten az URBACT Helyi Támogató
Csoportok
(UHTCS)
résztvevői
számára
Lengyelországban, a krakkói Jagelló Egyetemen
2011. augusztus 29‐31. között megrendezett első
URBACT
Nyári
Egyetem
egyedülálló
ismeretszerzési lehetőséget kínált az Európa
minden szegletéből érkező városi szakértők
számára. A kemény munka és szórakozás
ötvözésével az egyetem lehetővé tette a
résztvevők számára új elméletek, eljárások és
eszközök megismerését az integrált helyi
várospolitika
és
az
érintettekkel
való
együttműködés megteremtése érdekében.

ÁTTEKINTÉS
 3 nap munka, 300 résztvevő, 27 képviselt ország,
5 fő téma, 19 virtuális, párhuzamosan folyó
csoport munka, 4 film, 20 nyelvi segítő lengyel
diák.
 Városi szakértők egyedülálló összetételben:
köztisztviselők,
választott
képviselők,
a
magánszféra szakemberei, szakértők és kutatók,
civil szervezetek képviselői.
 Tapasztalatszerzés: eljárások és eszközök
kidolgozása az érintettek bevonására a helyi
várospolitika döntéshozatali folyamatába.
 Képességfejlesztés az integrált városfejlesztés
területén.
 Gazdag nemzetközi tapasztalatcsere URBACT
Café: rövid elmélkedés az URBACT Helyi
Támogató Csoportok fejlődéséről.

szempontjából rendkívül hatékonynak bizonyultak”
‐ fejti ki egy résztvevő.

Egyedülálló tapasztalatszerzés
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Interaktív,
folyamat

csoportmunkán

alapuló

tanulási

Új elméletek és gyakorlati ismeretek elsajátítása
egyértelműen hasznos, de ritkán adódik lehetőség
azonnal
kipróbálni,
alkalmazni
őket.
Ezért az URBACT Nyári Egyetem programjában a

Rendkívül motivált résztvevők vezették a játékot
A nyári egyetem munkájában a meghatározó
szerepet nem annyira a szakértők, mint inkább a
résztvevők
játszották.
Szerencsére
minden
résztvevő jól felkészült volt, és végig nagyon aktív
maradt. Így is kellett tenniük, hiszen folyamatosan
az események középpontjában álltak.
Például az alacsony széndioxid‐kibocsátású
közlekedéssel foglalkozó laborban Sally Kneeshaw
koordinátor egy kvízjátékkal kezdett, hogy
megbizonyosodjon arról, mindenki számára ismert
a képzeletbeli város, Mittleburg. Meglepetésére,
ellentétben egy valódi egyetemi csoporttal, minden
résztvevő elolvasta előzetesen az esettanulmányt
és tudott válaszolni a feltett kérdésekre.

rövid, plenáris előadásokon túl nagyobb (LABS,
laborok) és kisebb (az URBACT Helyi Támogató
Csoportok
csoportmunkája)
tematikus
csoportokban folyt a munka. Az előadások
felvázolták az általános hátteret, a laborok
lehetőséget nyújtottak a megfelelő eljárások és
eszközök kidolgozására, az URBACT Helyi Támogató
Csoportok munkája pedig esélyt teremtett ezek
alkalmazására egy konkrét városi eset kapcsán. A
Nyári Egyetem végére az egyes csoportoknak fel
kellett vázolniuk az esettanulmány megoldására
vonatkozó konkrét Helyi Cselekvési Terveket.
A kihívások, amelyekkel az egyes városi
szakértőknek meg kell küzdeniük, tevékenységi
területük függvényében változnak, ezért a
laborokat és munkacsoportokat is témák szerint
osztották fel, amelyek a résztvevők preferenciái
szerint kerültek meghatározásra: hátrányos
helyzetű
városnegyedek
rehabilitációja,
városközpontok, fiatalok bevonása, alacsony
széndioxid‐kibocsátású közlekedés, és a kreatív
szolgáltatások fejlesztése.
A tematikus megközelítésen túl a folyamat a
résztvevők által az érintettek döntéshozatalba való
hatékonyabb bevonását és integrált városfejlesztési
terv kidolgozását célozta. A struktúra, akárcsak a
ragaszkodás a csoportmunkához mindvégig
megmaradt, és ez tette sikeressé! A strukturált
laborok
megfelelően
előkészítették
a
csoportmunkát. „Az ajánlott eszközök könnyen
alkalmazhatónak, ugyanakkor a gyakorlati munka

Egy másik terembe lépvén erősen koncentráló
embereket láthattunk, akik új eljárásokat
tanulmányoztak, alkalmaztak, vagy megvitatták
azok előnyeit és hátrányait.

Szórakozás és kemény munka ötvözete
Mindegy milyen sűrű és megerőltető volt az
URBACT Nyári Egyetem programja, néhány csoport
hosszú órákig dolgozott: meleg termekben, vagy
kint a napsütésben, mindenki részt vett a játékban,
kifejtette véleményét, és hozzátette szaktudását.
Lehetetlen volt csendben ülni egy sarokban. A
különböző eljárások és eszközök kipróbálásra
vártak: az érintettek elemzésének módszerét, a
problémamegoldó fát és az akciótervezési táblát
kellet kitölteni, illetve alkalmazni.
A résztvevők szerepjátékot játszottak, grafikonokat
rajzoltak, körbejárták a termeket, kitöltötték a
problémamegoldó fát és post‐it‐okat ragasztgattak.
Mindezt az elvárt eredmény, egy meggyőző Helyi
Cselekvési Terv érdekében.
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Ennek eredményeként rendkívül lendületes
prezentációkra került sor az utolsó laborüléseken
(Dragon’s Den, a Sárkány barlangja,) amelyek célja
a labor többi tagjának meggyőzése volt arról, hogy
az adott Helyi Cselekvési Terv a legelőnyösebb a
város számára.
Az összes megjelent aktív részvételének
köszönhetően
gazdag
nemzetközi
tapasztalatcserére került sor, ám ami még ennél is
fontosabb, hogy a nyári egyetem a jövőre nézve
hasznos eszközökkel látta el a megjelenteket.

Eredmények: fókuszáltabb és hatékonyabb
eljárások az integrált várospolitikában
„A résztvevők számára ez egy esély, hogy a napi
munkát egy lépéssel távolabbról nézve
reflektáljanak arra, amit eddig elértek, és
megosszák
egymással
tapasztalataikat.
Hatékonyságnöveléséről és jobb eredmények
eléréséről szól ez a munka” ‐ mondja Eddy
Adams, szakértő és a fiatalokat támogató labor
koordinátora az URBACT Helyi Támogatói
Csoportok Nyári Egyetemén.

Elméleti és gyakorlati hozzájárulás az integrált
várospolitika közös létrehozásához
A nyári egyetem alatt megismert eljárások és
eszközök elősegítik mind a helyiek, mind az
érintettek várospolitikába való bevonását, négy
fontos szakaszt helyezve a középpontba az
érintettek körének meghatározását és bevonását
illetően:






Az érintettek elemzése
Módozatok
a
főbb
problémák
meghatározására
és
megállapodások
kötésére vonatkozóan: a nehézségektől a
stratégiáig
A
stratégia
cselekvésre
történő
fordításának eszközei: akciótervezés
Meggyőző és hatékony Helyi Cselekvési
Terv készítésének módjai

elméleteire és
döntéshozatalra.

a

többszintű

várospolitikai

Elena Saraceno, az Európai Vidékfejlesztési Hálózat
és a FARNET tanácsadója biztatta a résztvevőket,
hogy gondolják újra a városukról alkotott képüket
és olyan kérdéseket vetett fel, mint: Mi maradt a
város korábbi jövőképéből? Hogyan alakíthatjuk és
újíthatjuk meg?
Tosics Iván, a Városkutatás Kft. ügyvezető
igazgatója egy szerepjátékot alkalmazott az
érintettek több szinten történő bevonása elé háruló
változatos akadályok bemutatására. Szerepe szerint
volt polgármester, környezetvédelmi, üzleti élet
fejlesztési és szociálpolitikai döntéshozó, csakúgy,
mint minisztériumi képviselő, akiknek egyezségre
kellett jutniuk egy nagyratörő városregenerációs
projektet illetően.
Robert Arnkil, a My Generation vezető szakértője
felhívta a figyelmet arra, hogy a várostervezés
megfelelő feltételeinek megteremtéséhez, ahol a
célcsoportokért
dolgozás
helyett
az
„együttdolgozásra” helyeződik a hangsúly, meg kell
változtatni az érintettek hozzáállását. Hangsúlyozta,
hogy ahhoz, hogy mindenki hozzáadhassa a saját
gondolatait a tervhez, segítenünk kell az
embereknek szükségleteik kifejezésében különböző
módokon, mint például „tánc, zene, színház” stb…
és a Nyári Egyetem résztvevői ki is próbálták.

Értékes nemzetközi tapasztalatcserék
Az URBACT Helyi Támogató Csoportok Nyári
Egyetemének résztvevői olyan városi szakértők
voltak, akiknek nem gyakran adatik meg, hogy
eljussanak ilyen találkozókra. A nyári egyetem
révén három napot fordítottak hasonló európai
szakértőkkel történő gondolatcserére.

A másik központi kérdés a különféle szervezetek és
adminisztratív szintek közötti együttműködést
érintette, túlmutatva az ágazati várospolitikán,
létrehozva az integrált városfejlesztést.

URBACT TALKS ‐ a plenáris ülés
A
plenáris
emlékeztettek

ülésen
elhangzott
előadások
a
helybeliek
bevonásának

„Véleményem szerint ösztönzően hat, mivel
változatos háttérrel rendelkező emberekkel
találkozunk, és jó látni, hogyan látják különböző

emberek ugyanazt a problémát” ‐ mondta el Pietro
de Mattheis, az Európai Bizottság Regionális
Politikai Főigazgatóságáról.
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A legtöbb résztvevő kiemelte, mennyit tanultak
saját tapasztalataik másokkal való megvitatásából.
„A másokkal való együttdolgozás volt a lényeg, jó
volt látni különböző tapasztalatokat. Több ilyet
szeretnék!”
„Serkentőleg hatott a nemzetközi összetétel, jó
vitákat eredményezett.”
„Most már képes vagyok saját tudásomat az EU
bármely pontjáról jövőkéhez viszonyítani.”

Az érintettek bevonásának legjobb gyakorlatai
A nyári egyetem legfontosabb eredménye, hogy a
résztvevők képesek lesznek a tanultakat alkalmazni
saját városaikban. Az alábbiakban néhányuk
megjegyzéseit olvashatják:
„Elég sok dolgot alkalmazok már az itt
elsajátítottakból, de nem ennyire tudatosan,
lépésről lépésre” ‐ mondta Juliana Pantzer, a lipcsei
URBACT Helyi Támogató Csoporttól. „Inkább
ösztönösen csinálom, így most jó látni, hol vannak
hiányosságaim.” „Tudatosította bennem, hogy
léteznek új utak, új módszerek, amelyeket
alkalmazhatunk” ‐ folytatja a Glasgow‐ból érkezett
Marie Wright . „Amit tanultam, az mindenképpen
segítségemre lesz a saját URBACT Helyi Támogatói
Csoportommal
végzett
munkámban.

Inspiráló tapasztalat a várospolitika jövőbeli
fejlesztéséről Európában
A Nyári Egyetem zárásaként Jan Olbrycht, Európai
Parlamenti képviselő, az URBAN Intergroup elnöke
hangsúlyozta, hogy az „URBACT valódi megoldást
nyújt a városok problémáira”. Felidézve, hogy „nem
léteznek külön európai és helyi projektek, csak egy
valóságunk van”, illetve „összetett problémákat
nem oldhatunk meg egydimenziós megközelítéssel”
a
program
folytatására
szólított
fel.

Az URBACT Helyi Támogató Csoportok a jövőbeli
várospolitikával foglalkozó európai programok
alakításának inspirálói lesznek! Záróbeszédében
Wladyslaw Piskorz, az Európai Bizottság Regionális
Politikai
Főigazgatóságának
(DG
REGIO)
osztályvezetője emlékeztetett rá, hogy a sikeres
várospolitika nem csupán konzultációt, hanem
valódi partnerséget igényel. Hangsúlyozta, hogy az
URBACT Helyi Támogatói Csoportok tapasztalatát
európai
számításba
veszik
a
következő
várospolitikai program kidolgozásánál.
Mindez arra enged következtetni, hogy a
résztvevők, akik kezükben részvételük igazolásával
és munkájuk hozzáadott értékének európai szintű
elismerésének tudatával távoztak, megerősödve
tértek vissza integrált várospolitikájuk mindennapi
gyakorlatában.
Nézze meg az eseményről készült videófelvételt !
További információk





URBACT Helyi Támogató Csoportok –
URBACT honlap
Videó a Nyári Egyetemről –URBACT honlap
Fotók a Nyári Egyetemről – Picasa album
Eszközök és prezentációk – URBACT Wiki

URBACT HÍREK
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VIDEÓ: Hamburg: Európa Zöld Fővárosa 2011‐
ben! Ki lesz a következő?
A 2011‐es Európa Zöld
Fővárosának választott német
város, Hamburg a zöld városi
élet nagykövete, amely a
gazdasági növekedés és az
intelligens
infrastrukturális
megoldások
népszerűsítése
közben a turizmust is ösztönzi. Az idei pályázati
felhívásra készült videoklip Hamburgot mint a
városi közigazgatás európai jó példáját mutatja be,
amely egyidejűleg vonzó intézkedéseket szeretne
hozni régiójában és Európa Zöld Fővárosának díját
elnyerni.
Hamburg, egy URBACT város a reflektorfényben
A videoklipben bemutatásra kerülnek azok a
kedvező vonások, amelyek segítették Hamburgot a
2011‐es Európa Zöld Fővárosa cím elnyerésében. A
megmérettetést az Európai Bizottság 2008‐ban
hívta életre azzal a céllal, hogy megismerje a
környezetük javítására irányuló jó tapasztalatokkal
és ambiciózus tervekkel rendelkező városokat. A
videoklip kiemeli, hogy Hamburg hogyan teremti
meg a gazdasági és környezeti fejlesztések közötti
egyensúlyt.
Hamburg Európa Zöld Fővárosa 2011 – Videó!
Hamburg az URBACT SUITE projekt partnervárosa.
A Santiago de Compostela által vezetett „lakhatási
projekt” a társadalmi és városi bevonásra fókuszál a
lakhatás kérdésén keresztül. Ebben az URBACT
projektben kilenc város dolgozik együtt olyan
módszereken,
amelyek
fenntartható
és
megfizethető lakáskínálatot nyújtanak, és a
társadalmi rétegek keveredésével és a fenntartható
lakhatás segítségével biztosítják a társadalmi
kohéziót.
Európa soron következő zöld fővárosai 2012‐ben a
spanyol Vitoria‐Gasteiz és 2013‐ban a francia
Nantes lesznek.

Az Ön városa lesz Európa következő Zöld
Fővárosa?
Az Ön városa is európai elismertséget érdemel
korunk környezeti kihívásainak leküzdéséért
folytatott kemény munkájáért? Az Ön városát
kellene Európa első számú célpontjának tekinteni a
zöld turizmus és zöld ipar tekintetében?
Az Európa Zöld Fővárosa cím segítheti városát a
megérdemelt „zöld hírnév” megszerzésében. A
versenyben való részvétel egyedülálló lehetőség
városának, hogy európai szinten jó példává váljon,
valamint a jobb és zöldebb világ nagykövete legyen
– akár csak Hamburg, a 2011‐es Európai Zöld
Főváros. Ezen felül Zöld Fővárosnak lenni nem csak
a város imázsa szempontjából előnyös, hanem segít
fellendíteni a gazdaságot és növelni a turisztikai
forgalmat.
A jelentkezés iránt érdeklődő polgármesterek és
önkormányzatok számára a Zöld Főváros oldalán
érhető el további információ: Jelentkezés a díjra
További részletek :
 Zöld Főváros – honlap

Megjelent a Roma‐Net URBACT projekt
második hírlevele
Megjelent a budapesti
vezetésű
Roma‐Net
URBACT projekt második
hírlevele,
melyben
részletes
beszámolót
olvashatnak az Almeriában
megtartott
második
munkacsoport
találkozójukról, ahol a
kirekesztés
és
a
szegregáció leküzdésének
integrált és területi alapú megközelítését vitatták
meg. Témáik voltak:
 a szolgáltatások integrált területi alapú
szemléletének alkalmazása;
 a szegregáció leküzdése a lakhatási
körülmények javítása révén,
 valamint a területi alapú regeneráció
befogadó jellegű megközelítése.
A második hírlevél a befogadó szemléletű lakhatási
elvekbe és a területi alapú regenerációs
programokba nyújt betekintést.
További részletek :


Roma‐Net Hírlevél magyar nyelven
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Open Cities : Hogyan népszerűsítsük városunk
nyitottságát képeken?

Hamarosan meghirdetésre kerülnek az
URBACT II. program harmadik pályázati
körének kiírásai
Az URBACT II program harmadik
pályázati körében előreláthatóan
19 különböző tematikus hálózat
kerül támogatásra, az Európa
2020
Stratégia
céljaihoz
kapcsolódva
az
innovatív,
fenntartható
és
befogadó
városok témaköreiben.
A decemberben
meghirdetésre
kerülő
pályázati
körhöz
kapcsolódóan az URBACT Titkárság a magyar féllel
közösen információs napot rendez várhatóan 2011.
december 13‐án az eddigi URBACT tapasztalatok és
az új pályázati kör feltételeinek megismerésére.
További információkért kérjük, folyamatosan
figyelje a www.urbact.hu és www.urbact.eu
oldalakat!

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 290 várost, 29 országot
és 5000 aktív résztvevőt jelent.

www.urbact.eu/project/
URBACT Nemzeti Terjesztési Pont:
VÁTI Nonprofit Kft.
Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda
E‐mail: urbact@vati.hu
Tel.: 06 1 2243251 Fax: 06 1 2243290
Web: http://www.vati.hu/ és http://www.urbact.hu

