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VÁROSI 
TÖRTÉNETEK

Az URBIS az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platform új, erre a célra létrehozott városi 

beruházási 

tanácsadói platformja.

Célja a városi hatóságoknak nyújtott tanácsadás a 

városi beruházások elősegítése, felgyorsítása és a 

beruházásokhoz való hozzáférés lehetővé tétele 

érdekében.

Az URBIS által nyújtott szolgáltatások:

–  Testre szabott technikai tanácsadás a városi 

befektetési stratégiák és beruházási programok 

fejlesztésének támogatása és a projektek 

minőségének és bankképességének javítása 

érdekében.

–  Tanácsadás az innovatív finanszírozási 

megközelítések kidolgozásának támogatása 

érdekében a városi beruházások vonatkozásában, 

ideértve a városi alapú beruházási platformot.

A jogosultsági kritériumokkal 

kapcsolatosan további 

információk érdekében

látogasson weboldalunkra:  

eiah.eib.org

Kapcsolatfelvétel: eiah@eib.org

Európa városai véleményt 
nyilvánítanak
Az uniós városfejlesztési menetrend arra ösztönzi a 
városokat, hogy befolyásolják a politikai 
döntéshozatalt, valamint megoldásokat 
javasoljanak az őket közvetlenül érintő társadalmi 
kihívások – például a szegénység vagy a szennyezés 
– kezelésére. Egy évvel a menetrend elindítása 
után a Bizottság bemutatja az első eredményeket.

A 2016 májusában aláírt, az uniós városfejlesztési menet-
rendet létrehozó Amszterdami Paktum 12, prioritást 
élvező témakört határozott meg a foglalkoztatástól és 

a lakhatástól kezdve a városi mobilitáson és a levegőminősé-
gen át a migránsok és menekültek integrációjáig.

A Bizottságnak a Tanácshoz intézett, az uniós városfejlesztési 
menetrendről szóló, november 20-án elfogadott jelentése sze-
rint annak érdekében, hogy konkrét cse-

lekvési terveket dolgozzanak ki ezek kezelésére, azóta 
12 partnerséget hoztak létre – prioritásonként egyet.

A partnerségek 84 várost, 22 tagállamot, 13 főigazgatóságot, 
az Európai Beruházási Bankot (EBB), valamint számos egye-
sületet, nem kormányzati szervezetet és másokat ölelnek fel. 

„A partnerségek keretében végzett munka során számos város 
bizonyította képességeit arra vonatkozóan, hogy értelmes 
módon tud hozzájárulni az uniós politikák kidolgozásához” – 
írja a jelentés.   

2017 végére három cselekvési tervet dolgoznak ki, amelyek 
konkrét, de jogilag nem kötelező erejű javaslatokat tartalmaz-
nak a városi szegénység, a levegőminőség, valamint a mig-
ránsok és menekültek integrációja terén. A többi prioritással 
várhatóan a következő két évben foglalkoznak.

http://eiah.eib.org/
mailto:eiah%40eib.org?subject=mailto%253Aeiah%40eib.org
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Egy erre a célra létrehozott weboldalt – azaz egy egységes 
webalapú hozzáférési pontot – hoztak létre annak érdekében, 
hogy átfogó áttekintést nyújtsanak a városok számára elérhető 
erőforrásokról, valamint hogy elősegítsék a várospolitikákkal 
és kezdeményezésekkel kapcsolatos tudásmegosztást és 
tájékoztatást.

A jelentés szerint a városfejlesztési menetrend bizonyos tag-
államokban megújult érdeklődést váltott ki nemzeti várospo-

litikáik kidolgozása vagy megerősítése tekintetében. Azt is 
megállapítja, hogy a városok egyre hangsúlyosabban jelen 
vannak a nemzetközi erőfeszítésekben, mint például az éghaj-
latváltozás elleni küzdelemben.

A jelentés azt is kiemeli, hogy az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) mintegy 100 milliárd EUR-t fektet be a városokba 
a 2014–2020-as időszakban, amelyből 15 milliárd EUR-t köz-
vetlenül a városok kezelnek.   

2017 Városok Fóruma

A Városok Fóruma rendezvényt harmadik alkalommal a holland Rotterdamban tartották november 27. és 28. 
között, amely Európa minden sarkából odavonzotta az érdekelt feleket, többek között a városi kérdésekkel 
foglalkozó szakembereket, valamint a minisztériumok és a civil szervezetek képviselőit.  Az URBIS elindítása 
kiemelt fontosságú volt.

Íme, néhány rövid összefoglaló az eseményről:

Elindítottuk az #URBIS programot: egy új tanácsadó 
szolgáltatást, amely segít a városoknak a 
finanszírozás megtalálásában, hogy intelligenssé, 
modernné és zölddé válhassanak http://bit.
ly/2zLYlsP  #AdvisoryHub #investEU 
#citiesforum2017 @EU_Commission @VazilHudak

Kövess bennünket

Egyetértünk @CorinaCretuEU biztos #2017citiesforum 
rendezvényen tett kijelentésével, amely szerint „Együtt 
kell működnünk annak érdekében, hogy 
intelligensebbé és fenntarthatóbbá tegyük 
városainkat. A városok a megoldás részei. A kohéziós 
és várospolitikának össze kell tartania.” Igen, tegyük 
erősebbé a városi dimenziót a 2020 utáni 
#cohesionpolicy / BF keretében

Kövess bennünket

 A kezdeményezésnek 
köszönhetően a városok 
hozzájutnak a szükséges 

támogatáshoz annak érdekében, 
hogy új lehetőségeket teremtsenek 

lakosaiknak 
Corina Creţu biztos

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Bizottság jelentése a Tanácsnak az uniós 
városfejlesztési menetrendről:
http://europa.eu/!Bx36qH

https://twitter.com/search?q=%2523URBIS&src=typd
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-334-eib-and-european-commission-launch-new-advisory-service-to-help-cities-plan-investments.htm#AdvisoryHub%20#investEU%20#citiesforum2017%20%40EU_Commission%20%40VazilHudakhttp://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-334-eib-and-european-commission-launch-new-advisory-service-to-help-cities-plan-investments.htm#AdvisoryHub%20#investEU%20#citiesforum2017%20%40EU_Commission%20%40VazilHudak
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-334-eib-and-european-commission-launch-new-advisory-service-to-help-cities-plan-investments.htm#AdvisoryHub%20#investEU%20#citiesforum2017%20%40EU_Commission%20%40VazilHudakhttp://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-334-eib-and-european-commission-launch-new-advisory-service-to-help-cities-plan-investments.htm#AdvisoryHub%20#investEU%20#citiesforum2017%20%40EU_Commission%20%40VazilHudak
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-334-eib-and-european-commission-launch-new-advisory-service-to-help-cities-plan-investments.htm#AdvisoryHub%20#investEU%20#citiesforum2017%20%40EU_Commission%20%40VazilHudakhttp://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-334-eib-and-european-commission-launch-new-advisory-service-to-help-cities-plan-investments.htm#AdvisoryHub%20#investEU%20#citiesforum2017%20%40EU_Commission%20%40VazilHudak
https://twitter.com/search?q=%40CorinaCretuEU&src=typd
https://twitter.com/search?q=%2523citiesforum2017&src=typd
https://twitter.com/hashtag/cohesionpolicy
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/information/publications/reports/2017/report-from-the-commission-to-the-council-on-the-urban-agenda-for-the-eu

