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Egy kísérleti 
URBACT hálózat 
az ENSZ 
fenntarthatósági 
céljainak 
lokalizálásáért



„Globális célok a városokért" 

egy stratégiai
partnerség, amelynek célja

a fenntartható fejlődési
célok megvalósításának elősegítése 19 európai

városban, egymástól való tanulás
és integrált cselekvési tervezés révén

Vezető partner: Tallin Önkormányzata
Vezető szakértő: Stina Heikkila

2021.03.09-2022.12.31.

A partnerséget az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
a tagállamok és partnerállamok finaszírozzák az URBACT III Európai Területi Együttműködési Program 

keretében.



ENSZ FENNTARHATÓSÁGI CÉLOK



Veszprém kiválasztott céljai „torta modellben”



Tudásmegosztás

2021. márc.- júl. 2022. december

Vízióalkotás Akciótervezés Indikátorok Finálé

Helyzetkép

Támogató csoport

SDG prioritások

SDG-történetek: vízió 

Kommunikációs terv

Integrált Cselekvési Terv: 
Misszió/Specifikus 
Célok/Akciók/Indikátorok

Lakosság tudatosságnövelése

Tanulságok és 
bevált gyakorlatok

2021. aug. - dec. 2022. jan. – jún. 2022. júl.-nov.

A projekt szakaszai

–5 fő szakasz

Diagnózis



Integrált Cselekvési Terv – misszió(k) 

hozzáadásáal

Misszió(k) SDG-k adják a célokon 

alapuló tervezés kereteit

helyzet változás

Cselekvési Terv

Célkitűzé-
sek és 
Akciók

Tervezett 
eredmények

indiká
-tor

indiká
-tor

Monitoring 
és értékelésHelyzetelemzés

Misszió(k)

Kimenetek



A jövőkép-kerék (Vision wheel)



…. és a „Canvas”
Célokon alapuló tervezési folyamat

TERVEZÉS

MEGVALÓSÍTÁS

Akciók



A vízió témái

VÍZIÓ
Befogadó

város

Fenntartható 
mobilitás

Fenntartható 
vízgazdálkodás

Élhető város:
megújított zöld 
közösségi terek, 

zöldfelületek



A kidolgozott misszió

„2030-ra Veszprém, megőrizve 
természeti és épített örökségét, 
jelentősen növeli a város 
vízvisszatartó képességét és a 
tovább javítja a zöldfelületek 
minőségét és funkcióit,
bevonva a városi 
közösségeket a tervezésbe, 
döntéshozatalba, megvalósításba 
és fenntartásba, hogy javítsa az itt 
élők összetartozás-érzését és 
életminőségét.” 



Kidolgozott célok és akciók

TERVEZÉS

MEGVALÓSÍTÁS

vízvisszatartó képesség 
zöldfelületek minősége 
közösségek bevonása
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PROGRAMOK

KÖZÖSSÉGI 
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Akciók Specifikus főcélok
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-TARTÁS

VÍZGAZD.
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• Ez a dokumentum a projekt kézzel fogható eredménye
• Fő részei az AKCIÓK, ezen kívül az alábbiakat is el kell készítenünk.

1. rész: HELYZETELEMZÉS

- helyi kontextus és szakpolitikai kihívások

- a terv fókusza, mely SDG-k kerülnek lokalizálásra

- a megfogalmazott vízió és misszió(k)

- a helyi integrált tervezési folyamat leírása 

rész: INTEGRÁLT CSELEKVÉSI TERV

- konkrét célkitűzések

- a helyileg adaptált SDG-alcélok

- AKCIÓK és ütemterv

3. rész: TERVEZETT VÉGREHAJTÁS 

- irányítási struktúra (governance), források és finanszírozás, 

kockázatelemzés 

4. rész: MELLÉKLETEK

Integrált Cselekvési Terv 

(Integrated Action Plan, IAP)



Nemzetközi találkozók 

Konzorciumi találkozók 

2022. Április - Solingen

2022. Május  - Gavle

2022. Szeptember - Braga

2022. November  - Veszprém

2023. Január - Tallinn

URBACT CITY FESTIVAL 
2022. Június Párizs

Szeptember 20-23-án a spanyolországi Manresaban a veszprémi delegáció 
tagjai – Hegedűs Barbara alpolgármester, Köller Tamás VKSZ, Knauer Anna 
VMJV – megismerkedtek az ottani, SDG-khez kötődő tervezési 
folyamatokkal és eredményekkel és helyi kollégákkal közösen egymás 
akciótervét véleményezték. 
A tanulmányút második része egy kétnapos nemzetközi URBACT 
konferencia lesz, melynek témája a fenntartható fejlődési célok 
lokalizálása. 



Kommunikációs terv – lakosság bevonása

4 részből álló cikksorozat a helyi 
ingyenes hetilapban és a vehir.hu-n

Online felmérés a munkatársak körében

Bakony-Expo 
kitelepülés



A szupercsapat
Dr. Domokos Endre

Dr. Józsa Tamás

Dr. Lőrincz Katalin

Dr. Tóth-Nagy Georgina

Haluza János

Hartmann- Németh Vivien

Kiss Renáta

Knauer Anna

Pernesz Kata

Szalai Marietta

Szarka Béla Árpád

Takáts Emese

Toldy Miklós

Vajda Judit



Jövő: kihívások és remények

• FVS kapcsolat – esély egyes meghatározott akciók 

megvalósulására

• Alpolgármesteri támogatás

• Egyben tartani a munkacsoportot

• Jó kormányzás, többszintű irányítás (governance) esélyei

• Lakosság bevonása, közösségi tervezés 

• Túllépni a projektszemléleten



Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS)

• A 2021-2027-es uniós finanszírozási 
ciklus egyik legfontosabb 
háttérdokumentuma.

• Átfogó összefoglaló a város általános 
helyzetéről és középtávú céljairól.

• Megalapozottan azonosítja Veszprém 
fejlesztési irányait

• öt kiemelt terület: a virágzó, a zöldülő, 
a digitális, a fenntartható és a 
szolgáltató város



Köszönöm a figyelmet! 

Kiss Renáta, kiss.renata@gov.veszprem.hu

88/549-373

mailto:kiss.renata@gov.veszprem.hu

