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HÍREK [RÖVIDEN]

VISSZA A VÁROS-
FEJLESZTÉSI 
MENETRENDHEZ

Az uniós városfejlesztési 
menetrend tájékoztatója 
hangsúlyozza az eddig vég-
rehajtott fellépések és elért 
eredmények sokféleségét 
és változatosságát. Az 
uniós városfejlesztési 
menetrend innovat ív 
városi irányelvekre vonat-
kozó kezdeményezés, 
ame l y  gyako r l a tba 

ültette a többszintű kormányzást. Lehetővé tette, 
hogy a városok, az uniós tagállamok, az Európai Bizottság és 
más kulcsfontosságú érdekelt felek találkozhassanak, együtt 
oldhassák meg a sürgető városi problémákat, és mutassanak 
fel az Unió polgárai számára előnyös, konkrét eredményeket. A 
tájékoztató hangsúlyt fektet az uniós városfejlesztési menetrend 
szerepére az innovatív és jó közigazgatás kiépítésében, az integ-
ráltabb és több területet érintő kérdéseket kezelő működésben, 
és az ENSZ Új városfejlesztési menetrendjének végrehajtásához. 
A tájékoztató számos „cselekvési történetet” tartalmaz, illetve 
példákat a minőségi jogalkotást, a minőségi finanszírozást és 
a minőségi tudást támogató cselekvésekre. 

Van még mit erősíteni az uniós várospolitikán a városok, a tag-
államok és az Unió közötti erősebb és szorosabb együttműködés 
révén. Ez az a pont, ahol az uniós városfejlesztési menetrend 
konkrétan és pozitívan hozzájárul a javuláshoz. Egy „ernyőként” 
szolgál minden várospolitikai kezdeményezés számára, segítve 
a várospolitika minden szinten történő erősödését a tagállamoktól 
az Unió szintjéig. A tájékoztató a fenntartható városfejlesztéssel 
foglalkozó számos uniós programon és kezdeményezésen vezeti 
végig az olvasót.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
brochure/urban_agenda_eu_en.pdf

AZ AUTÓS TÚRA VISSZATÉR 

A tavalyi év „Autós túra projektje” hatalmas online sikert ara-
tott, többezer megtekintést és követőt vonzott be. Az idei 
kiadásban két új útvonal fog szerepelni, amelyek egy életben 
egyszer adódó kalandra kalauzolnak el két új utazócsoportot 
a kontinensen át és még azon is túl. Mindezt természetesen 
egy kisbusszal! 

A csapatok útra kelnek, és augusztus végétől szeptember 
végéig utaznak majd. Mindeközben Európa több tucatnyi régi-
óját bejárják, beszélgetnek a helyiekkel, úgy élnek, mint ők, és 
útközben meglátogatnak néhány uniós támogatású projektet. 
Küldetésük nem csak Európa másképpen történő felfedezése 
– az úton az utazók az énjük új oldalát is felfedezhetik. 

A két négyfős csoport egyike Svédországból a Kanári-szige-
tekre utazik, míg a másik Írországból Ciprusra. Mindkét cso-
portban van egy videós, egy szövegíró, egy fotós és egy 
bemutató. A teljes utat dokumentálják, a legfontosabb pilla-
natokat pedig megosztják a projekt weboldalán és a közösségi 
médiában. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Jelentkezni június 24-étől lehet. Frissítéseket weboldalun-
kon és a közösségi médián talál: 
https://roadtriproject.eu/

Urban agenda for 

the EU
Multi-level governance in action

Regional and

Urban Policy

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/urban_agenda_eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/urban_agenda_eu_en.pdf
https://roadtriproject.eu/
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KÖNNYEBB JELENTÉSTÉTEL AZ 
INTERREG EUROPE PROJEKTEK 
SZÁMÁRA

Az Interreg Europe negyedik projektfelhívásának jelentős részét 
egyösszegű kifizetés formájában fizeti vissza a tevékenységek 
végrehajtása bizonyítékának ellenében. Ez az új, egyszerűbb 
eljárás azt jelenti, hogy a projekteknek nem kell számlákat biz-
tosítaniuk a kifizetések fogadásához, így mentesülnek az első 
szintű ellenőrzési költségek alól. A projektek során így teljes 
mértékben azok tartalmára lehet fókuszálni, és több erőforrást 
összpontosíthatnak a tényleges tevékenységekre. Ez a módosítás 
költséghatékonyabbá teszi a projekteket.

Mi ösztönözte a módosításokat? Az Európai Bizottság által 
előkészített és az uniós tagállamok által jóváhagyott rende-
letek – például a salátarendelet – megszüntették az egyösz-
szegű kifizetésekre vonatkozó 100 000 EUR értékű korlátot. 
Petra Geitner, a pénzügyi és ellenőrzési egység vezetője sze-
rint: „A rendelet jelezte számunkra, hogy a mostaninál is job-
ban kell egyszerűsítenünk eljárásainkat, hogy az egyszerűsített 
költségelszámolási lehetőségek általi finanszírozás legyen a 
szabály, nem pedig a kivétel.” 

Nem ez az első alkalom, hogy az Interreg Europe egyszerű-
sített a működésén. Évekkel ezelőtt a program átalányösz-
szeget vezetett be az adminisztrációs költségekre, 
egyösszegű kifizetést az előkészítési költségekre, valamint 
csökkentett irányítási szinteket. A programigazgató, Erwin 
Siweris szerint: „Több mint 2000 partnert finanszírozunk több 
mint 258 projektben viszonylag alacsony, 359 millió EUR 
értékű költségvetéssel. Ez azt jelenti, hogy innovatívnak kell 
lennünk, és áramvonalasítanunk kell az eljárásainkat. Gyak-
ran uniós szinten is az egyszerűsítés éllovasai vagyunk, és 
számos ötletünket a Bizottság és egyéb együttműködési 
programok is átvették.”

Csapatunk alig várja, hogy felfedezhesse a „polcról levehető” 
opciók vagy mérföldkövek elérésén alapuló finanszírozás 
előnyeit az új rendeleteken keresztül. Lássuk, mit találnak ki 
legközelebb!

Az Interreg Europe az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
által társfinanszírozott interregionális együttműködési 
program. Olyan projektek kialakítását támogatja, amelyek 
az uniós régiók közötti tapasztalatcsere által javítják a 
regionális fejlesztési politikákat.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://www.interregeurope.eu/

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/5234/making-life-simpler-for-fourth-call-projects/
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Rudolf Niessler, a DG REGIO Észszerű és Fenntartható 
Növekedésért felelős osztálya igazgatójának szavaival: 
„A széles sávú internet hozzájárul a lakosság növeke-

déséhez és magas színvonalú munkahelyek létrehozásához, 
különösen a vidéki területeken. Létfontosságú, tehát, hogy a 
vidéki területek ne maradjanak le.

A digitális szakadék

A statisztikai adatok azonban azt mutatják, hogy az Unió és 
a legtöbb tagállam által tett jelentős erőfeszítések dacára is 
fennmaradt a vidéki térségek és a városok közötti digitális 
szakadék. Európában az elmúlt években folyamatosan nőtt a 
hálózati összekapcsoltság, elérve a lakosság 80 %-át. Ha a 
részekre lebontott adatokat tekintjük, látható azonban, hogy 
ez az arány 50 % alá esik a vidéki térségekben, és nem úgy 
tűnik, hogy a szakadék csökkenne a Digitális Menetrend cél-
kitűzéseinek 2020-ra történő teljesülése érdekében.

Cselekvési terv a vidéki térségekben 
kiépítendő széles sávú infrastruktúrához

A fentiek fényében az Európai Bizottság bevezetett egy Cselek-
vési tervet a vidéki széles sávért. A kezdeményezés egyik lét-

fontosságú szempontját az Európai Bizottság regionális 
fejlesztéssel, vidékfejlesztéssel és digitális szakpolitikával foglal-
kozó különböző szolgáltatásai között átnyúló megközelítés képezi.

A cselekvési terv hat részből tevődik össze, ezek mind-
egyike a széles sáv vidéki térségekben történő kiépíté-
sének biztosítását célozza meg: 

k  szélessáv-szakértői szolgálatok (angolul Broadband Com-
petence Offices, BCO) hálózatának felállítása;  

k  „szélessávú képviselet” eljuttatása az alacsony vidéki szé-
lessávú lefedettséggel rendelkező uniós tagállamokba és 
régiókba;  

k  közös módszertan kialakítása a széles sávú internetbe 
történő befektetések tervezésére, jelentésére és 
megfigyelésére; 

k  a vidék szemszögét f igyelembe vevő vizsgálat 
bevezetése;

k  az Európai Bizottság nagysebességű szélessávú befekte-
téséről szóló tájékoztatójának frissítése;

Gyors internetet Európa 
régióiba
A régiók, nevezetesen a vidéki területek gazdasági versenyképessége a jó összekapcsoltságon múlik. Ez 
nemcsak az utakat és vasutat jelenti, hanem magában foglalja az internetes sztrádákat is. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-strategy-policy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-strategy-policy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas
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k  vidéki szélessávú keretrendszer kialakítása, amely segít a 
szélessávú befektetések vidéki területeken történő 
megvalósításában.

Az európai szélessáv-szakértői 
szolgálatok hálózata

Első lépésként az Európai Bizottság az európai szélessáv-szak-
értői szolgálatok hálózatának növekedését és terjeszkedését 
támogatja. A különböző hatóságok közötti együttműködés és 

elköteleződés jó eséllyel segíteni fog áthidalni a széles sávú 
technológiával kapcsolatos igazgatási kapacitás és szakérte-
lem tekintetében számos térségben tapasztalt akadályokat. 
Egyik létfontosságú kérdés a szélessáv-szakértői szolgálatok-
nak a vidéki érdekelt felekkel való összekapcsolása. Egy nem-
régiben végzett felmérés ugyanis kimutatta, hogy ezeknek 
kevesebb mint 20 %-a van kapcsolatban országa vidékfejlesz-
tési hálózatával. Mindössze annyival is csökkenthető a digitális 
megosztottság, hogy a szélessáv-szakértői szolgálatokat 
összekapcsolják a vidéken a sajátos akadályokkal szembesülő 
fontosabb szereplőkkel. 
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Új generációs hozzáférés (Next generation Access, NGA) az Unióban, 
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Összesen Vidéken Forrás: IHS, VVA és Point Topic

MI IS AZ EURÓPAI SZÉLESSÁV-
SZAKÉRTŐI SZOLGÁLATOK HÁLÓZATA?

Az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre egy szélessáv-szakértői szolgálatokból 
álló hálózatot a közös problémák megoldása érdekében.

Ezeknek egyablakos ügyintézési pontként kell működ-
niük a széles sávú rendszerekkel kapcsolatban a kö-
vetkező témakörökben:

k szabályozási
k technikai
k pénzügyi

A szélessáv-szakértői szolgálatokat minden uniós tagál-
lamban és számos régióban létrehozzák. https://ec.euro-
pa.eu/digital-single-market/en/bco-network-directory



https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/bco-network-directory
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/bco-network-directory
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2019-ben a DG REGIO és a DG AGRI vidéki működést igazoló 
tesztvizsgálatot vezet be. Ez azt jelenti, hogy minden olyan 
irányító hatóságnak, amely eredetileg a széles sávra költeni 
kívánt uniós forrásokat kíván átcsoportosítani, bizonyítania 
kell, hogy valamilyen más módon biztosítani fogja a vidéki 
lefedettséget. Ez garantálni fogja, hogy a leginkább rászoruló 
területektől ne vonják el a forrásokat csak azért, mert azok 
kihívást jelentenek. 

Az Európai Bizottság jelenleg két útmutatón dolgozik, amelyek 
konkrét iránymutatást adnak a szélessávú projektjeiken dol-
gozó tervezőknek és befektetőknek: egy frissített Szélessávú 
befektetési útmutatón, illetve egy útmutatón a vidéki befek-
tetésekhez, amelyet 2019 második felében tesznek közzé.

A következő lépések

A városi és a vidéki területek közötti digitális szakadék egy 
olyan valóság, amely rövid távon nem áthidalható. Így az Euró-
pai Bizottság az elkövetkezendő pénzügyi időszakban is elkö-
telezett marad a szélessáv-szakértői szolgáltatások 
Unió-szerte történő támogatása és az erőforrások erre a célra 
történő kiosztása mellett. Minderre konkrétan az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alapon és az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközön keresztül fog sor kerülni, illetve olyan új eszközökön 
keresztül is, mint az Európai Szélessávfejlesztési Alap (CEBF) 
vagy az InvestEU. 

Most pedig a tagállamokon és a régiókon a sor, hogy gondos-
kodjanak róla, hogy rendelkeznek azokkal a struktúrákkal és 
támogatási rendszerekkel, amelyek révén vidéki területeik is 
hozzájuthatnak a szükséges támogatásokhoz.  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Cselekvési terv: https://europa.eu/!WU38Xx
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/
broadband-investment-guide

 A széles sávú internet 
hozzájárul a lakosság 

növekedéséhez és magas 
színvonalú munkahelyek 

létrehozásához, különösen 
a vidéki területeken. 

Strukturális és 
beruházási alapok

(esb-alapok)

■  ERFA: szélessávú 
befektetések a 3. kiemelt 
célkitűzésnek 
megfelelően, a közlekedési 
és energiaipari 
infrastruktúrával együtt

■  EMVA: szélessávú 
befektetés kizárólag helyi 
fejlesztési projektek 
részeként

■  3 mrd EUR

■  A hálózati 
összekapcsoltság 
infrastruktúrájára történő 
összpontosítás, amely 
lehetővé teszi a digitális 
transzformációt

■  Szinergiák a CEF 
programon belül a CEF 
közlekedési és 
energiahálózatokkal

■  A fenntartható 
infrastruktúra-ablak része

■  Biztosított 11,5 milliárd  
szélessávú befektetésekre 
és egyéb infrastruktúrákra

Európai Hálózatfi-
nanszírozási Eszköz 

(CEF) – Digitális
InvestEU

Pénzügyi támogatás a széles sávú rendszereknek a következő többéves 
pénzügyi keretben

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-investment-guide
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-investment-guide
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-investment-guide
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-investment-guide

