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Az URBACT

összehozza az EU városait

Európai Területi Együttműködési Program (ETC)

az ERFA és a tagország társfinanszírozásában

Fő célja: Az integrált fenntartható 

városfejlesztés előmozdítása Európában 

Célcsoport: EU városok (városi 

alkalmazottak - szakpolitikai döntéshozók, 

szakemberek)



Személyre szabott megoldások URBACT-módszerrel

• Integrált megközelítés → a különböző ágazatok, szakpolitikák és

területi kormányzási szintek egyidejű kezelése

• Részvételi megközelítés → valamennyi helyi érdekelt fél bevonása

• Nemzetközi tapasztalatcsere → tanulás egymástól, tudástranszfer

• Szakértők biztosítása → testreszabott szakértői támogatás minden

városhálózatnak



3 fő tevékenységi kör

• NEMZETKÖZI VÁROSHÁLÓZATOK

Városok közötti tapasztalatcsere és tanulás -
tapasztalatok megosztása (problémák, megoldások),
a bevált gyakorlatok megtalálása az integrált
várospolitikák kialakításához és végrehajtásához

• KAPACITÁSÉPÍTÉS

A városi szakemberek és döntéshozók
készségfejlesztése a városfejlesztés integrált és
részvételen alapuló megközelítéseinek
kidolgozásához

• KAPITALIZÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ

Városfejlesztési ismeretek, szakpolitikai ajánlások,
helyes gyakorlatok kommunikálása a döntéshozók és
szakemberek szélesebb köre felé



2023-as APN 

felhívás

Kiknek szól?

Azoknak a városoknak, amelyek…

✓egy városi kihívásra/problémára

keresnek választ egy integrált akcióterv

megalkotásával

✓törekednek a helyi szakpolitikák

javítására vagy megváltoztatására az

európai jó gyakorlatok megismerése és a

hasonló kihívásokkal küzdő más európai

városok közötti ismeretek cseréje révén

✓szívesen vesznek részt a fő helyi

érdekeltek bevonásában és a részvételen

alapuló kultúra gyakorlásában azáltal,

hogy új eszközöket és módszereket

tanulnak a bevonással kapcsolatban

Következő felhívás: 
2023. Január 9. – Március 31.



Kik jogosultak?

EU tag- és partnerországok városai + IPA városok  

• Kis- és nagyvárosok önkormányzatai

• Kerületi önkormányzatok

• Várostérségi vagy agglomerációs 

önkormányzatok

• Önkormányzat által alapított helyi 

városfejlesztési cég, ügynökség* 

+ “non-city” partnerek (egyetemek) csak városhálózati 

partnerként



Egy városhálózat összetevői, előkészítés

• A Feladatmeghatározás (ToR) és az Útmutató a sikeres hálózati

javaslatok létrehozásának legfőbb irányadó dokumentumai

• Partnerkereső alkalmazás: urbact.eu/partnersearchtool

• Toolbox (Problémafa, Akciótábla, Opera, 4C)

• SSA → kisléptékű akciók



Köszönöm a figyelmet!


