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Ismerkedjen meg az uniós  
városfejlesztési menetrenddel!

1 Lásd a Panorama 58. számának 4. oldalát: http://ec.europa.eu/!xN38Yu
2 https://ec.europa.eu/futurium/en/content/pact-amsterdam
3 https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

Az uniós városfejlesztési menetrend az uniós, 
nemzeti, regionális és helyi szintű szereplőket 
érintő városfejlesztési kérdésekkel kapcsolatos 
integrált és összehangolt európai megközelítés. 

A városfejlesztési menetrend1 2016 májusában, az Amsz-
terdami Paktum2 aláírásával jött létre. Az alapító doku-
mentumban az városfejlesztésért felelős uniós 

miniszterek abban állapodtak meg, hogy az uniós szakpolitikák 
kidolgozásának és végrehajtásának három pillérjére összpon-
tosítanak: minőségi jogalkotás, minőségi finanszírozás és 
minőségi tudás. 

A szubszidiaritás és az arányosság elvén alapuló kezdemé-
nyezés mellé városfejlesztési, regionális, nemzeti és európai 
hatóságok és az érdekelt felek szervezetei csatlakoztak 
egész Európából egy közös cél érdekében: hogy válaszokat 
találjanak a városfejlesztés egyre növekvő számú 
kihívásaira.

A városfejlesztési menetrend bevezetése óta 12 partnerség3 
jött létre: a migránsok és menekültek befogadásával, a 
levegőminőséggel, a lakhatással és a városi szegénységgel 
foglalkozó partnerségek indították el a kezdeményezést 
2016-ban. Ezek nagy része jelenleg a cselekvési terveik vég-
rehajtásával foglalkozik. A 2017-ben létrejött, digitális átala-
kulással, körforgásos gazdasággal, városi mobilitással, 
valamint a helyi gazdaságban található munkahelyekkel és 
készségekkel foglalkozó partnerségek cselekvési tervek for-
májában szintén fogalmaztak meg konkrét javaslatokat, 
amelyeket jelenleg hajtanak végre vagy pontosítanak. 

A legfiatalabb partnerségek, amelyek az energiaátállással, 
éghajlati alkalmazkodással, innovatív és felelősségteljes 
közbeszerzéssel, valamint a föld és a természetes alapú 
megoldások fenntartható használatával foglalkoznak, 2017 
nyarán csatlakoztak a városfejlesztési menetrend közösségéhez, 
és jelenleg a cselekvési tervek tervezetein dolgoznak, amelyek 
véglegesítése jövő évre várható. Minden partnerség 
egyeztetett a nyilvánossággal, amikor ezeket a cselekvési 
terveket szövegezte meg, és e terveket azok véglegesítése és 
tagállami elismerése előtt benyújtotta online visszajelzésre.

Az uniós városfejlesztési menetrend tisztában van a tájékoztatás 
fontosságával. Ezért a nagyközönséggel való kommunikáció nem 
csupán felmérések útján zajlik, hanem egy külön honlap, a Twitter, 
e-mail, hírlevél és partnerségi események segítségével is. 

A soron következő régiók és városok európai hete pedig újabb 
példája annak, amikor a városfejlesztési menetrend találkozik a 
nagyközönséggel: Az idei rendezvényen a látogatók az Urban 
Cornerben juthatnak további információhoz, amelynek házigazdái 
a EUROCITIES, a Közös Kutatóközpont (JRC), az URBACT, az Inno-
vatív városfejlesztési tevékenységek (UIA) és az URBIS. Játékok, 
előadások, hálózatépítési és virtuális valósággal kapcsolatos 
élmények mutatnak be néhányat azon ötletek közül, amelyek a 
városi térségekben az életminőség javítását szolgálják.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.urbanagendaforthe.eu
Twitter: @EUUrbanAgenda
E-mail: UA.communication@ecorys.com

VÁROSI TÖRTÉNETEK

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag58/mag58_hu.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/pact-amsterdam
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://twitter.com/EUUrbanAgenda
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AZ INTEGRÁCIÓS VÁROSFEJLESZTÉSI 
AKADÉMIA 

Az Integrációs Városfejlesztési Akadémia4 az egyik elsőként 
végrehajtandó intézkedés. A migránsok és menekültek be-
fogadásával foglalkozó partnerség dolgozta ki, célja pedig, 
hogy európai stratégiai tanulási környezetet biztosítson a 
helyi, regionális és nemzeti szinten integrációval foglalkozó 
szakemberek és politikai döntéshozók számára, és hogy lehe-
tőséget biztosítson szakértői hálózatok létrehozására, amelyek 
Európa-szerte hasonló integrációs kérdésekkel foglalkoznak. 
A 2018. április16-18. között Brüsszelben megrendezett első 
alkalom sikeres volt. A másodikra 2019 tavaszán kerül sor.

4 https://europa.eu/!qM49GV

„A városfejlesztési menetrend 
befogadó, részvételen alapuló 
eszköz, amelynek célja egy jobb 
Európa megvalósítása. A men-
etrend helyben indul, képviseli a 
városokat, hogy közvetlen 
párbeszédet alakíthassanak ki 
a tagállamokkal és az Európai 

Bizottsággal (…) amelynek során szabadon számolhatnak 
be szükségleteikről, tudatában annak, hogy egy kísérleti fol-
yamatban vesznek részt. Ez érdekes, ugyanakkor kihívásokkal 
teli, hiszen a kis és közepes méretű városok valószínűleg 
nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy együttműködjenek az 
EU-val (...), de valóban nagy lehetőség (...) részt venni ebben 
az új mechanizmusban, olyan intézkedéseket bevezetni, ame-
lyek egy új stratégiával kapcsolatos közös elképzelésen 
alapulnak, hogy közösen tervezzék meg az új városi 
térségeket, amelyek képesek nagyobb tudatossággal 
képviselni a kiemelt témákat.”

Stefania Manca
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással  

kapcsolatos partnerség koordinátora

„A partnerségünkön kívüli 
városokhoz is eljutunk a koor-
dinátori találkozók, hálóza-
tépítő események és olyan 
külső rendezvények révén, mint 
az  idén  Os lóban tar to t t 
Procura+ szeminárium vagy az 
ok tóberben  Brüssze lben 

megrendezésre kerülő régiók és városok európai hete.”

Valentina Schippers-Opejko
Az innovatív és felelős közbeszerzési partnerség 

koordinátora

„Olyan konkrét intézkedéseket 
mutatunk be, amelyek célja egy 
olyan város megvalósítása, ahol 
a lakók és a vállalkozások nem 
hulladékban, hanem tartós gaz-
dasági és társadalmi értéket 
képviselő erőforrásokban gon-
dolkoznak. Egy olyan városé, 
ahol a városi erőforrásközpontok olyan társadalmi és gaz-
dasági csomópontok, ahol a lakók és a vállalkozások 
egymással találkozhatnak, és együttműködhetnek a kör-
forgásos erőforrás-gazdálkodás terén. Az európai jogsza-
bályok a helyi önkormányzatokat, vállalatokat és befektetőket 
arra buzdítják, hogy hozzák ki a legtöbbet a hulladék val-
amennyi fajtájából, illetve a vízből. (...) Léteznek olyan 
elérhető eszközök, amelyek végigvezetik a várost a különféle 
finanszírozási lehetőségeken, és segítik az érdeklődő 
finanszírozókat abban, hogy forrásaikat a körforgásos 
gazdaságra történő átállásba fektessék.”

Håkon Jentoft
A körforgásos gazdasággal kapcsolatos  

partnerség koordinátora

A PARTNERSÉGEK MUNKAMENETE (MINTEGY HÁROM ÉV)

1.
Leltározás (a 

meglévő munka, 
valamint a létező 

finanszírozási 
források és 
szakértelem 
azonosítása)

2.
A szűk 

keresztmetszetek  
és a potenciál 
azonosítása

3.
Cselekvési terv  

kidolgozása (egy sor 
konkrét intézkedés, 

valamint 
végrehajtásuk 

ütemezése)

4.
A cselekvési terv 

végrehajtása

5.
A partnerség 
értékelése

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/urban-academy-integration

