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Az URBACT-ot az Európai Bizottság és 14 tagállam 
hozta létre az URBAN I és II programban részt vevő 
városok közötti transznacionális tapasztalatcsere 
támogatására. 2004. május 1-je óta az új tagállamok 
városai is részt vehetnek e kezdeményezésben, amely-
nek célja, hogy levonja a programok tanulságait, és a 
megszerzett ismereteket minden európai város ren-
delkezésére bocsássa.

URBACT I 2002–2006: a kísérleti terep 

Az URBACT I 230 város közreműködésével zajlott, 
melyek egyharmada az új tagállamokban található. A 
program tematikus hálózatok és munkacsoportok lét-
rehozására és segítésére összpontosított, hogy sikerüljön 
megoldást találni a városok rehabilitációjával, a helyi 
fejlesztéssel, a polgársággal és a fiatalokkal kapcsolatos 
problémákra.  

20 tematikus hálózat: • konkrét várospolitikai témák 
köré szerveződtek, integrált megközelítést alkalmaz-
tak, sajátos szemszögből vizsgálva az általuk meghatá-
rozott kulcskérdéseket és gyakorlati projekteket.

8 tematikus munkacsoport: • egy-egy, az euró-
pai városok és a közösségi prioritások szempont-
jából érdekes konkrét téma kapcsán 18 hónap-
ra összefogták az adott területen gyakorlatban 
tevékenykedőket, a szakértőket és a kutatókat.  

Tudásátadás (pl. „A városok támogatása” kezde-• 
ményezés): elsősorban az új tagállamoknak szánták, 
hogy a programban részt vevő városoknak támo-
gatást nyújtson az integrált városi stratégiák meg-
határozására és kidolgozására vonatkozó integrált 
várospolitika terén gyakorlattal rendelkező szak-
értők által nyújtott képességek és tudás formájá-
ban (8 különböző országból 43 város részvételével). 

Tapasztalatösszegzési eszközök: • a tapasztalatösz-
szegzés olyan eszközökre és forrásokra támaszkodik, 
amelyeket a helyi szereplők számára tettek hozzáfér-
hetővé: tematikus fájlok az interneten, több területet 
érintő tematikus munkacsoportok, tematikus kon-
ferenciák.

URBAN II vásár Dortmund-Nordstadtban (Németország)
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URBACT II 2007–2013: az új kihívás

Az új operatív programot 2007. október 2-án hagyták 
jóvá, és az URBACT II-t a novemberi berlini konferen-
cián indították el hivatalosan. Az új program prioritásai 
a fenntartható városi fejlődésre vonatkozó lisszaboni és 
göteborgi célkitűzésekhez kapcsolódnak, és összhang-
ban állnak a Bizottság új, „Régiók a gazdasági válto-
zásáért” kezdeményezésével is. 
Két tematikus prioritás került meghatározásra:

1. prioritás: Városok, a növekedés és a munkahelyte-
remtés motorjai

A vállalkozói szellem támogatása -
Az innováció és a tudásalapú gazdaság fejlesztése -
Foglalkoztatás és humántőke -

2. prioritás: Vonzó és összetartó városok
Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett területek in- -
tegrált fejlesztése
Társadalmi integráció -
Városi környezet -

Az URBACT II program szélesebb területet ölel fel, mint 
az URBACT I. Az EU, Norvégia és Svájc valamennyi 
városa, valamint a regionális hatóságok és az egyetemek 
előtt is nyitva áll.

A tapasztalatcserék és a példák hatásának fokozása 
érdekében valamennyi partnerváros kötelezettséget 
vállal, hogy egy helyi támogató csoport segítségével 
helyi cselekvési tervet készít. A tematikus hálózatok és 
munkacsoportok annyi operatív programot irányító ha-
tóságot bevonnak a munkájukba, amennyit csak lehet. 
Már megjelent a tematikus hálózatok és munkacsopor-
tok létrehozására vonatkozó pályázati kiírás.

Tematikus központokat is kialakítanak annak biz-
tosítására, hogy a program valóban hasznosítsa a rendel-
kezésre álló információkat. Nemzeti terjesztési pontokat 
fognak létrehozni és regionális konferenciákat fognak 
tartani különböző tagállamokban azért, hogy az UR-
BACT II program és a helyi szereplők között közvetítsék 
az információkat.
 

URBACT II
Fő tevékenység: transznacionális 
tapasztalatcserék az integrált városi fejlesztésről

EU-s támogatás (ERFA): 53 319 170 euró

Érintett országok: 27 EU-s tagállam, Norvégia 
és Svájc

Irányító hatóság: a francia Várospolitikai 
Minisztérium

Kapcsolatfelvétel: www.urbact.eu

Urban" felújítások Bécsben, Ausztriában
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