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Jó gyakorlatok – élhetőbb városok Európában 



www.urbact.hu  

www.urbact.eu  

URBACT III 
Európai Városfejlesztési Program 

https://www.facebook.com/URBACTHun 

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


http://urbactcityfestival.eu  

Városfesztivál 
a jó gyakorlatok bemutatására 

„Jó gyakorlat” díjkiosztó ünnepély, 97 címnyertes város 

Szemináriumok 

Inspiráló panel-beszélgetések  

Hálózatépítő összejövetelek 

 

 

 

 Tallin ’Telliskivi Kreatív Város’ (Telliskivi Creative City) 

http://urbactcityfestival.eu/
http://urbactcityfestival.eu/
http://urbactcityfestival.eu/info.html
http://urbactcityfestival.eu/info.html


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

 „Jó gyakorlatok” 

97 címnyertes város Európa tagországaiból 

 

 

 

 

Cél: Európai jó gyakorlat város csoport/mentorszerep, praktikus, gazdaságos, könnyen 
adaptálható, bizonyítottan bevált jó példák gyűjteménye 

 

 

 

2017 szeptember: felhívás Transzfer városhálózati projektekre 
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http://urbact.eu/good-practices/home  

 „Jó gyakorlatok” 
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 SO STAY HOTEL 
 (Szociális Szálló) fenntartható üzleti modell 

GDAŃSK / LENGYELORSZÁG 

 

 

 

SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 
2016-BAN HOZTA LÉTRE GDAŃSK 
ÖNKORMÁNYZATÁVAL  
EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 

 

 

 

A Szociális Szálló szakemberek segítségével üzleti vállalkozásként segíti a nevelőintézetből 
kikerülő fiatalokat a szakképesítés és a munkatapasztalat megszerzésében, lakóhelyet biztosít, 
és segíti az átmenetet a független, felnőtt élet felé.  

Video: https://youtu.be/nfDPB6hgrVY  

Motto of the hotel:  “Responsible for Business - Responsible for Community” 

Eredmény: régi lepusztult épület megújítása, fiatalok a munkaerőpiacon és a gyakornoki programban, 
működő  lakhatási program és üzleti modell, szociális támogatásoktól  való függetlenedés 

http://urbact.eu/so-stay-hotel  
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 TÖRTÉNELMI VÁROSRÉSZEK REVITALIZÁCIÓJA  

LODZ / LENGYELORSZÁG 

 

 

MULTIFUNKCIONÁLIS ÉPÜLETFELÚJÍTÁS 

6,5 HA TÖRTÉNELMI VÁROSRÉSZ 

25 TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLET MODERNIZÁCIÓJA 

ZÖLD KÖRNYEZET, TÖRTÉNELMI JELLEG  
MEGŐRZÉSE 

CSALÁDOK EGYÉNI SZÜKSÉGLETEI 

PARTNERSÉG: VÁROS-TÁRSASHÁZAK-TERVEZŐK-
ÉPÍTÉSZEK-VÁLLALKOZÓK 

 

 

 

 

A kevésbé biztonságosnak és hírhedtnek tartott terület lett a város egyik legérdekesebb része, az 
egyedi légkör és történelmi jellemzők miatt.  
Szociális lakások, kereskedelmi helyiségek, lakóközösségi klub, művészeti műhelyek 
Áttelepítés: családok a közelben felújított épületbe költöztek a lakásaik felújítása alatt, maradt a 
környezet, iskola, egészségügyi intézmény stb. 

http://urbact.eu/revitalising-historic-districts  
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 KÖZTEREK REVITALIZÁCIÓJA  

ZÁGRÁB / HORVÁTORSZÁG 

 

 

 

"ZAGREB FOR ME" PROJEKT  

EGYIDEJŰ BEAVATKOZÁSOK LEGALÁBB 
17 HELYSZÍNEN A VÁROSBAN. 

2015-ben kezdődött, jelenleg is tart 

 

 

A kiválasztott helyszínek tervezési megoldásai az építészeti tervpályázatokból származnak.  
 
A közösségi terek újjáélesztését a város vezetése, a lakosság, valamint a felsőoktatási 
intézmények együttműködésben találják ki, azért hogy új életterek keletkezzenek. 
 
Eredmény: társadalmi részvétel a döntéshozatalban, társadalmi igényekhez igazodó közterek 

http://urbact.eu/revitalisation-public-spaces  
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A polgárok közelebb kerülnek polgármesterükhöz 
és városi szolgáltatásokhoz  

LJUBLJANA / SZLOVÉNIA 

 

 
POLGÁROK RÉSZVÉTELE A HELYI 
DÖNTÉSHOZATALBAN 

Állampolgári Kezdeményezések 
Szolgálata  

Webszolgáltatás , polgármesteri nyílt 
napok 

 

 

 

2003-ban Ljubljana létrehozta a polgári kezdeményezésekkel foglalkozó szolgálatot (CIS) 
Kérdések megválaszolása 3 napon belül. 
 
A szolgáltatásnak köszönhetően szabályokat hoztak vagy módosítottak a bérlakások elosztása vagy a 
közlekedési szabályok területén; egy utca egy részét "megosztott térré" alakították át; ingyenes 
tömegközlekedési szolgáltatást vezettek be; négy elektromos jármű, a belváros sétáló övezetében működik. 
Az összes szolgáltatás közös célja, hogy maximalizálja a Ljubljanában élő emberek elégedettségét és javítsa az 
életminőséget. 

http://urbact.eu/bringing-citizens-closer-their-mayor-and-city-services  
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Önkormányzati jelenlét jármű 

PALMELA / PORTUGÁLIA 

Furgon látogatja az elszigetelt 
településeket modern ICT –t 
használva 

Első mobil egyablakos ügyintézés 

 

A jármű (VAM) egy élő laboratórium, amely biztosítja az összes helyi közszolgáltatást és több országos ellátást 
is. 
32 megállóval Portugáliában az első „utazó állampolgár áruház”. 
Víz-csatorna, könyvtár, kulturális tevékenységek, iskolai étkezés, TB, nyugdíj, közjegyzői szolgáltatás, stb. 
 
A járat hozzájárul a bürokrácia csökkentéséhez és a közszolgáltatások átszervezéséhez, ezáltal növelve a 
polgárok életminőségét, a jó kormányzást és a közszolgáltatási folyamatok egyszerűsítését, biztosítva a vidéki 
polgárok közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését.   
 
A VAM projekt döntő szerepet játszik  Palmela Human Smart City stratégiájának megvalósításában. 

http://urbact.eu/municipality-attendance-vehicle  
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URBACT HAZAI INFÓNAP 

„Jó gyakorlatok – jobb városok” 
URBACT III INFÓNAP 

 
2017. szeptember 21.  

Budapest 
 
 

KÉK | KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT, 1111 Budapest, Bartók 
Béla út 10-12. 

http://mailchi.mp/cb5c809ff191/meghv-urbact-iii-infnap-2017-szeptember-21?e=f7a9722924   

10.00 - 10.30 Regisztráció 

10.30 – 10.40 Köszöntő Miniszterelnökség 

10.40 – 11.05 URBACT Transzfer városhálózat pályázati 

felhívás bemutatása 

Majorné Vén Mariann  

Nemzeti URBACT Pont 

11.05 – 11.45 Mit adhatnak Európai városai a magyar 

városoknak?  

Adaptálható jó gyakorlatok 

Majorné Vén Mariann  

Nemzeti URBACT Pont 

Kérdések - Válaszok 

11.45 – 12.00 Kávészünet 

12.00 – 12.40 Hazai jó gyakorlat címet nyert városok 

bemutatása – avagy mit tanulhatnak 

magyar városainktól Európában? 

  

Panelbeszélgetés 

  

  

Budapest100 – Nyitott kapuk  

  

  

  

  

Generációk együttműködése Kolorcityben  

Moderátor: Sain Mátyás 

  

  

Antal Nikolett, művészeti vezető, B32 

Galéria és Kultúrtér  

Szakál Georgina, pályázati koordinátor 

– Újbuda Önkormányzata 

Libárdi Julianna, program koordinátor – 

Kortárs Építészeti Központ  

  

Klimon István, alpolgármester –  

Tátrai Ildikó, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat – 

Kazincbarcika Önkormányzata 

Pelle Anna, Idővár Nyugdíjas Kulturális 

Klub – Kazincbarcika 

12.40 – 13.10 

  

A városhasználati szokások változása VALYO Egyesület  

13.10 – 14.15 Programzárás - Ebéd – Hálózatépítés 
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TUDÁSKÖZPONT 

 

 

    

     www.lechnerkozpont.hu  

    facebook.com/lechnertudaskozpont 

    https://twitter.com/lechnerkozpont 

    linkedin.com/company/lechner-tudaskozpont 

    https://plus.google.com/lechnertudaskozpont 

    youtube.com/lechnertudaskozpont 
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