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Az URBACT IV felépítési folyamata
Felmérés az érdekeltek körében

Helyzet feltárás

Programozási Bizottság (PC)

Kétoldalú megbeszélések az EUI-val

Az európai érdekeltek találkozója (január 21.)

PC előzetes jóváhagyása 2021 márciusában

A Bizottság általi jóváhagyás várhatóan 2021 
végén

A tevékenységek megkezdése 2022-ben
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Cities by size Between 100 000 and
200 000 inhabitants
Between 20 000 and
50 000 inhabitants
Between 200 000 and
500 000 inhabitants
Between 50 000 and
100 000 inhabitants
Between 500 000 and
1 000 000 inhabitants
Fewer than 20 000
inhabitants
More than 1 000 000
inhabitants



Főbb eredmények

Városi kihívások és a városok igényei

Új kohéziós politikai kontextus

Tanulságok
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Alapelvek és új elemek (1)

A kapacitásépítést és a tudásmegosztást ötvöző hálózatépítési 

tevékenységekre helyezett hangsúly

Minden város számára nyitott, alulról felfelé építkező, tematikus 

megközelítéssel és a fejlett/kevésbé fejlett régiók közötti 

egyensúly megteremtésével

Dedikált szakértői és kapacitásépítési támogatás

Városi tudásmegosztás, amely összekapcsolja a helyi és a 

magasabb politikai szinteket
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Alapelvek és új elemek (2)
Megnövelt programterület?

Nagyobb hangsúly a kis és közepes méretű városokra 

Fokozottabb támogatás a megoldások tesztelésére és továbbfejlesztett 
transzfer módszertanra

A Városi Innovatív Akciók (UIA) egyedi transzfer mechanizmusa

Nagyobb hangsúly a "zöld" és "digitális" prioritásokra, valamint az olyan 
kormányzási kihívásokra, mint a nemek közötti egyenlőség

Tudásközvetítés és -előállítás az EUI-val partnerségben az uniós 
szakpolitika támogatása érdekében.

Megerősített kapcsolatok a kohéziós politikával a nemzeti kontakt 
pontokon keresztül a hatékonyság érdekében.
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Javasolt struktúra és kapcsolat az EUI-val

URBACT – Interregionális Területi Együttműködési Program

3 cél - összehangolva az Európai Városi Kezdeményezéssel 

ERFA: 79,679 M EUR
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Városhálózati 
tapasztalatcsere és 

tanulás
Kapacitásépítés

Tudásmegosztás és 
közvetítés



Transznacionális városhálózatok kialakítása az európai városok kapacitásának 
erősítésére: 

- a közös fenntartható városfejlesztési kihívásokhoz kapcsolódó integrált akciótervek 
közös megtervezése és végrehajtása 

- a bevált városi jó gyakorlatok adaptálása és újrafelhasználása

- beruházási tervek kidolgozása a városi innovatív akcióelemek megismétlésére. 

Intézkedés

Transznacionális városhálózatok

Kapcsolat az EUI-val

Minden hálózat nyitott a 11. cikk szerinti városok számára.

Az UIA transzfer mehanizmus támogatja a városokat az innovatív gyakorlatok átadásában 

7

1. CÉL



Az URBACT közösség készségeinek fejlesztése a fenntartható 
városfejlesztési politikák és gyakorlatok integrált, részvételi és 
helyalapú megtervezéséhez és végrehajtásához.

Intézkedés
Programszintű kapacitásépítési tevékenységek a fenntartható városfejlesztés integrált 
akcióterveinek kialakítására és végrehajtására, a digitális, zöld és nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kapacitásépítési kínálat növelése.

Kapcsolat az EUI-val
Az URBACT eszközei és kapacitásépítési módszerei kiegészítik az EUI-t. 

A cserelátogatásokat és az UDN típusú tevékenységeket az URBACT kedvezményezettei 
is alkalmazhatják. 
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2. CÉL



Tudásmegosztás, hogy az URBACT ismeretei és gyakorlata 
hozzáférhetővé váljon a városi szakemberek és a politikai döntéshozók 
számára a regionális, nemzeti és európai várospolitikákba való beépítés 
érdekében, különös tekintettel az Európai Városi Kezdeményezésre és az 
Unió Városi Agendájára. 

Intézkedés

Városok a városokért, a tapasztalatokra és know-how-ra építve,  

Nemzeti kapcsolattartó pontok, 

Együttműködés más programokkal

Kapcsolat az EUI-val

EUI-hoz és az UAEU-hoz való hozzájárulás a nemzeti és európai 
várospolitikára való  nagyobb hatás elérése érdekében. 
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3. CÉL



A 2020 utáni Kohéziós Politika
Európai Városi Kezdeményezése

A tervezési folyamat jelenlegi állása

Szeptember 2021



A 2020 utáni Kohéziós Politika
Európai Városi Kezdeményezése (EUI)

❖ A fenntartható városfejlesztés integrált és részvételi 

megközelítésének erősítése

❖ Erősebb kapcsolat biztosítása az uniós szakpolitikákkal, 

különösen a kohéziós politikával

Általános célkitűzés: koherensebb támogatás nyújtása a városoknak -

a Kohéziós Politika keretében a városok támogatására szolgáló sokféle 

eszköz összekapcsolása.

Különböző méretű városok támogatása, beleértve a kis- és 

középvárosokat, a nagyvárosokat és a funkcionális városi 

területeket; 

Az EU Városi Agendájának támogatása; 

A tagállamok kérésére Kormányközi Együttműködés támogatása 

városi ügyekben. 

Átfogó célkitűzések

Kedvezményezettek

Tevékenységi területek

A. Innovatív Akciók támogatása

B. Kapacitás- és tudásépítés, 
területi hatásvizsgálatok, 

szakpolitika és kommunikáció 
támogatása

ERFA költségvetési 

előirányzat: 450 millió 

EUR*.

*Jelenlegi árfolyamon



Európai városi kezdeményezés - 10 tevékenységi terület

A Városi Innovatív Akciók

(2014-2020) új szintre

emelése:

1.Az EU szempontjából 

releváns városi 

kihívásokra adott új 

megoldások tesztelése

2.Az innováció terjesztése -

transzfer és 

továbbfejlesztés, 

különösen a 2021-2027-

es Kohéziós Politika 

számára.

Tudás, szakpolitika, 

kommunikáció 

támogatása:

1.Városi kapcsolattartó 

pontok hálózata

2.Tudásmegosztási Platform

3.Kapitalizáció a szakpolitikai 

döntéshozatal támogatására

4.Kommunikáció és 

információ terjesztés

5.Az EU Városi Agenda és a 

Kormányközi 

Együttműködés 

támogatása.

A városok kapacitásainak 

erősítése a 

következőkkel:

1. Városhálózatok (az 

URBACT IV által 

támogatva)

2. Egymástól való 

tanulás (peer 

learning)

3. Városfejlesztési 

Hálózat (UDN) típusú 

kapacitásépítés

A. Innovatív Akciók B.1 . Kapacitásépítés

B.2. Tudás, 

Területi hatásvizsgálatok, 

Szakpolitika és Kommunikáció



Innovatív Akciók támogatása

UIA 2.0

Transzfer Replikátum Tovább-

fejlesztés

Tesztelt 

megoldások

„A” tevékenységi terület

• Mit? A 2014-2020-as időszakra vonatkozó 

innovatív városi akciók (UIA) új szintre 

emelése két fő intézkedéssel:

1. Az EU szempontjából releváns városi 

kihívásokra adott új megoldások 

tesztelése

2. Az innováció terjesztése -

továbbfejlesztés, ismeretterjesztés és 

tudásátadás, különösen a 2021-2027 

közötti kohéziós politika számára.

• Hogyan? Az UIA félidős értékelő tanulmány 

(2020 decembere) eredményeire építve.



EUI

Innovatív 

Akciók

Transzfer Replikátum Tovább-

fejlesztés

Tesztelt 

megoldások

▪ Fejlődés, nem gyökeres fordulat

▪ A hatások és a célzott városi innovációk pontosabb 

meghatározása

▪ Nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság, a 

továbbfejlesztés és a transzfer

▪ A projektek előkészítettségének fokozott ellenőrzése

▪ Az innovatív akciók hozzáadott értékének 

optimalizálása az EUI-n belül (mint a városoknak 

nyújtott integrált szolgáltatáscsomag) és a 2021-2027-

es kohéziós politika (különösen az ERFA) számára.

▪ Jogosult pályázók: legalább 50 000 lakost számláló 

városi önkormányzatok, városok és elővárosok 

és/vagy azok csoportjai

Fő reformirányok az UIA félidős értékelő tanulmánya 

alapján



A kapacitásépítés támogatása: 

Városhálózatok az URBACT IV-en keresztül

• Mit? A 2014-2020 között végrehajtott URBACT-

tevékenységekre és az URBACT IV jövőbeli 

projektjeire építve

➢ A fenntartható városkormányzás segítése 

kapacitásépítéssel, transznacionális tudás-

megosztással, tapasztalatcserével, 

tanulással.

• Hogyan? A városok transznacionális 

hálózatépítésének támogatása (az URBACT IV 

által); a hangsúly a meglévő és jövőbeli 

URBACT városhálózatok és az EUI közötti 

koordináción és komplementaritáson van.

B.1. tevékenységi terület



A kapacitásépítés támogatása: tanulás egymástól (peer learning)

B.1. tevékenységi terület

• Mit? (i) Támogatás a fenntartható 

városfejlesztés végrehajtásával kapcsolatos 

kihívások kezeléséhez, a kohéziós politika 

keretében; ii) a konkrét megoldásokkal 

kapcsolatos ismeretek, bevált gyakorlatok és 

értékelő tapasztalatok cseréjének elősegítése 

az érintett felek között.

• Hogyan? Az egymástól való tanulás 

módszerei és eszközei; City2City 

tapasztalatcserék, szakértői és 

összehasonlító értékelések, összefogva a 

kohéziós politika 11. cikke szerinti városokat, az 

Innovatív Akciókat, az URBACTot és az EU 

Városi Agendáját. 



A kapacitásépítés támogatása: Városfejlesztési Hálózat (UDN) 
típusú tevékenységek

B.1. tevékenységi terület

• Mit? A Városfejlesztési Hálózat típusú 

kapacitásépítés folytatása:
• A kapacitásépítő közösség ösztönzése és a 

fenntartható városfejlesztésről szóló eszmecsere 

lehetővé tétele az érintett szereplőkkel

• Támogatás nyújtása és hozzáférés biztosítása a 

tematikus és horizontális ismeretekhez és know-

how-hoz

• Szinergiák bemutatása a 11. cikk városai, az 

Innovatív Akciók, az URBACT és az EU Városi 

Agendája között.

• Hogyan? Rendezvények (országspecifikus, tagállami 

csoportos, uniós szintű), webináriumok, 

tömegtájékoztatási eszközök stb. szervezése.



Tudás/szakpolitika/kommunikáció támogatása:
Városi Kapcsolattartó Pontok hálózata

• Mit? (i) Városi Kapcsolattartó Pontok hálózatának 

létrehozása a tagállamok közötti információ- és 

tudásmegosztás céljából, amely összekapcsolja a 

fenntartható városfejlesztés helyi, regionális, nemzeti 

és európai szintjeit; ii) Információ- és 

tudásmegosztás fokozása valamennyi szint között.

• Hogyan? Minden tagállam kijelöl egy Városi 

Kapcsolattartó Pontot (UCP); a tagállamokban 

anyanyelven működő, az EUI-n belül és kívül 

rendelkezésre álló városi ismeretekkel és támogatási 

eszközökkel kapcsolatos egységes kapcsolattartó 

pontként működnek. 

B.2. tevékenységterület

Tájékoztatás, 

tanácsadás, 

igények 

összehangolása, 

EUI 

eredményeinek 

terjesztése

Az EUI helyi, 

regionális és 

nemzeti 

viszonyokra 

történő 

felkészítése

EUI

Helyi, 

regionális 

és nemzeti 

szintek

Urban 

Contact

Point



Tudás/szakpolitika/kommunikáció támogatása: 
Tudásmegosztási Platform

• Mit? (i) A várospolitika tervezését és végrehajtását 

támogató tudásbázis kialakítása; ii) A horizontális 

és tematikus városi ismeretekhez való hozzáférés 

javítása és a know-how megosztása.

• Hogyan? Interaktív platform létrehozása, amely 

az EUI tevékenységeiből származó 

tudástermékeket és egyéb speciális eszközöket -

pl. városi és területi dashboard, városi 

szakértők és bevált gyakorlatok adatbázisa, a 

városok támogatási igényeiről kétévente készített 

felmérés, más uniós kezdeményezésekkel és 

programokkal való kapcsolatok stb. - tárolja és 

megosztja.

B.2. tevékenységterület



A tudás/szakpolitika támogatása: A tudás hasznosítása 
a tényeken és tapasztalatokon alapuló döntéshozatal 

támogatása érdekében

• Mit? A városi szakemberek és a politikai 

döntéshozók szilárd ismeretekkel való ellátása 

olyan formában, amely segíti őket a tényeken 

alapuló döntéshozatalban, a programozás 

minőségében, a közberuházások tervezésében és 

végrehajtásában, különösen a kohéziós politikán 

keresztül.

• Hogyan? Szakpolitikai laboratóriumok sorozata, 

tematikus szakpolitikai összefoglalók 

(tájékoztatók), egyéb kapitalizációs eszközök az 

Innovatív Akciók, URBACT, mainstream Kohéziós 

Politika, az EU Városi Agenda 

szereplőinek/eredményeinek egyesítésével, stb. 

B.2. tevékenységterület Policy Labs - szemle a szakpolitika 

számára 

Tervek Stratégiák Célok



Kommunikáció és tájékoztatás

• Mit? Az EUI ismertségének és láthatóságának 

biztosítása az EUI közvetlen és potenciális 

kedvezményezetti körében, valamint az EU szélesebb 

kontextusában is.

• a várospolitikai döntéshozók és a szakemberek 

ismereteinek bővítése az EUI-ról és annak 

tevékenységeiről a városi kapcsolattartó pontokkal 

együttműködve 

• Az EUI eredményeinek kommunikálása és 

terjesztése, valamint a fenntartható 

városfejlesztésre gyakorolt hatásának 

tudatosítása. 

• Hogyan? CITIES Fórum (kétévente), EWRC 

workshopok, egyéb rendezvények, általános és 

specifikus kommunikációs és tájékoztató anyagok. 

B.2. tevékenységterület

CITIES FORUM 2020 – Together we shape a sustainable 
urban future – Porto, 30-31 January 2020 

Következő rendezvény várhatóan 2023-ban

EWRC: 2021. október 11–14.



Az EU Városi Agenda támogatása / 
Kormányközi Együttműködés

• Új partnerségek vagy a többszintű kormányzati 

együttműködés egyéb formáinak létrehozása

• Az UAEU megvalósítása partnerségek vagy a 

többszintű kormányzási együttműködés egyéb 

formái révén.

• Az elért eredményekre vonatkozó hasznosítási, 

kommunikációs és terjesztési tevékenységek 

kialakítása

• Az UAEU támogatása a megújított paramétereinek 

megfelelően (Ljubljana Agreement 2021) 

• A Kormányközi Együttműködés támogatása: az 

UAEU és/vagy az EUI számára releváns 

feladatokban (technikai és tematikus 

szakértelem), valamint az EU munkaprogramjával 

összefüggésben



EUI kormányzás

Tagállamok, régiók, városok - A kohéziós politika mainstream programjainak 

irányító hatóságai, városi hatóságok és szakemberek 

A. INNOVATÍV AKCIÓK

• Innovatív Akciók

• A kipróbált innovatív 

megoldások átadási 

mechanizmusai

„A” tevékenységi terület „B” tevékenységi terület

B.2 TUDÁS, TERÜLETI 

HATÁSVIZSGÁLATOK, 

SZAKPOLITIKA ÉS 

KOMMUNIKÁCIÓ

• Városi kapcsolattartó pontok 

hálózata (UCP-k)

• Tudásmegosztási Platform

• A tudás hasznosítása a 

szakpolitikai döntéshozatal 

támogatására

• Kommunikáció és 

információterjesztés

B.1 KAPACITÁÉPÍTÉS

• Városhálózatok

(az URBACT IV-en keresztül)

• Egymástól való tanulás

• Városfejlesztési Hálózat 

(UDN) típusú 

kapacitásépítés

URBACT

IV

Európai 

Területi 

Együtt-

működési 

Program

UAEU 
Kormány-

közi 

Együttműkö

dés városi 

ügyekben

• Működési és tematikus 

ismeretek

• A pályázati felhívások 

prioritásai • Tesztelt innovatív 

megoldások átadása 

(kapacitások)

• Ismeretterjesztő 

tevékenységek

• Tematikus tudás

• Jó gyakorlatok és 

eszköztárak

• A városok támogatási 

igényei

x27

Support
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UCP UCPUCP UCP UCP

Európai Városi Kezdeményezés: a kölcsönhatásokat létrehozó egyesítő eszköz



Következő lépések - az EUI előkészítő tevékenységei az 

érintettekkel együtt folytatódnak 2021-2022-ben

o Az EUI közvetett irányításával megbízott szervezet kiválasztására irányuló 

szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó felhívás közzététele (May-July/2021)

o A szerződéses megállapodás megtárgyalása a kiválasztott megbízott szervezettel 

o Előrehaladás a Városi Agendához nyújtott EUI-támogatás meghatározásában / 

Kormányközi Együttműködés városi ügyekben

o A megbízott szervezet kijelölése az EUI irányítására: 2022 második negyedév 

o Az EUI-tevékenységek megkezdése: 2022 második negyedév

A 2021-2022-es átmeneti időszakban folytatódik a városoknak nyújtott támogatás (a 2014-20-as 

Innovatív Városi Akciók végrehajtása, URBACT III, UDN-rendezvények stb.).



Sikeres felkészülést kívánok  
a 2021-27 időszak 

városfejlesztési tevékenységeihez

UDN webináriumai (2021), Városi innovatív akciók, eredmények és 

perspektívák, beleértve az EUI -t –

Záró jelentés és előadások a következő címen: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/udn_uia/

mariann.ven@lechnerkozpont.hu

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/udn_uia/

