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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az URBACT programról általában 

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési 

program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást 

támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen 

választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők 

bevonásával. Ehhez a Program Titkárságától szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken 

keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így 

létrejövő tudás és tapasztalat megosztása. 

Az URBACT projektet szokás szerint két lépcsőből állnak. A nyertes projekt résztvevői az első 

fázisban, amely hat hónapig tart, felmérik a partnerek tudását, helyzetét, céljait, és 

megfogalmazzák a következő két évre a projekt lépéseit, céljait.  

 

Előzmények 

Újpest Önkormányzata a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont közreműködésével 2016 

júniusában több nyugat-európai partner — újpesti irányában is történő — megkeresése után egy 

Lisszabon által vezetett városhálózattal pályázott egy szociális rehabilitációra fokuszáló 

pályázattal egy akciótervezési pályázatra. Bár a pályázat nem nyert, Újpest Önkormányzatát 

meghívták a nyertes Re-Generation, San Lazzaro di Savena Önkormányzata (Olaszország) által 

vezetett megvalósítási városhálózatba, a partnerségből helyi politikai változások miatt kieső 

Kalmar Önkormányzata (Svédország) helyére.  

 

A projekt adatai, munkafolyamata 

A Re-Generation megvalósítási városhálózat partnerei:  

Vezető partner: 

San Lazzaro di Savena Önkormányzata (Olaszország, Piazza Bracci, 140068 San Lazzaro di 

Savena) 

Partnerek: Loures Önkormányzata (Portugália), Budapest Főváros IV. Kerülete Újpest 

Önkormányzata, Clermont Önkormányzata (Franciaország); Vilnius Önkormányzata (Litvánia); 

Ercolano Önkormányzata (Olaszorgszág); Białystok Önkormányzata (Lengyelország)  
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A projekt első fázisának időtartama:  

2016. október 10 – 2017. április 10.  

A második fázisra a közös pályázat beadásának időpontja: 2017. április 7. 

 

A Re-Generation projekt koncepciója:  

A partner városok közös kihívása és feladata városi környezetük megújítása, fenntartható 

fejlesztése, területhasználatának csökkentése, illetve a természeti és épített környezetük hatékony 

hasznosítása. 

A Re-Generation hálózat ennek érdekében olyan városi projektek megvalósítására összpontosít, 

melyekben a létező szociális értékek, emberi tényezők és humán erőforrások generálják a városi 

környezet minőségi és gazdasági helyzetének javulását. A projektek megvalósulásának fontos 

feltétele a generációk közötti kapcsolat erősítése tudásmegosztás, stratégiai és fenntartható 

tervezés keretében, valamint a városi menedzsment rendszerek újragondolása és alternatív 

fenntartási és finanszírozási modellek kidolgozása. 

A kooperáció és participáció elősegítése és biztosítása elengedhetetlen eleme a Re-Generation 

hálózatnak, különös tekintettel a fiatalabb generáció, illetve különböző generációk és szereplők 

(önkormányzatok, civil szervezetek, helyi közösségek, privát szektor, intézmények, stb.) 

bevonására a tervezési folyamatokba, egy hosszútávon fenntartható stratégia kidolgozása 

érdekében. 

A három fő kihívás (területhasználat csökkentése, több generációs tervezés, innovatív 

finanszírozás) dinamikus összefüggésben áll egymással. A projekt során a különböző kihívások 

szociális, környezeti és gazdasági aspektusait integrált megközelítéssel kell vizsgálni. 

 

Újpest akcióterve a Re-Generation projektben:  

Újpest a Co-Generation (ko-generáció) nevű akciótervével kíván részt venni a Re-Generation 

megvalósítási városhálózatban. A projekt fókuszpontjában az Újpest Városközpont lakótelep, 

illetve a lakótelep központi helyén elhelyezkedő, Király utca 15. sz. alatti nyugdíjasház áll. A 

lakótelep megújításának, fiatalok számára vonzóvá tételének és egy jól működő, fenntartható 

szomszédság kialakításának eszköze egy olyan többfunkciós intézmény létrehozása a jelenlegi 

nyugdíjasház épületében, és ahhoz csatlakozóan, amely elősegíti az idősek és fiatalok 

együttműködését, gazdasági aktivitását, és a szomszédságban találkozási és információs pontként 

is szolgál. A Co-Generation akcióterv az alábbi tengelyek mentén szerveződik:  

 

1. Az integrált szemlélet érvényesítése: A CO-GENERATION ÚJPEST integrált szemlélete 

a fiatal és idősebb generációk közötti gazdasági alapokra támaszkodó együttműködés 

megvalósításában nyilvánul meg és egyben egy elavult környezet hatékony, funkcionális 

megújítására összpontosít. 

Fő kihívások: Hogyan generálható az együttműködés a fiatalok és idősebbek között úgy, 

hogy a fiatalabb generáció vállalja el a kooperációban a kezdeményező és szervező 

szerepet, mely egyben segítené az elavult intézményrendszer innovatív újraszervezését?A 

helyi érdekcsoportok bevonása:Hogyan lehet különböző generációkat egyidejűleg 

bevonni a tervezési és végrehajtási folyamatokba úgy, hogy a terv biztosítsa a tervezett 

Co-Generation Ház önfenntartó működési modelljét.A beavatkozás mérése:  

- A projektben résztvevők száma (projekt lefutási ideje alatt): 
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- Co-Generation Házban működő start-up vállalatok száma 

- A start-up cégek által foglalkoztatott szociálisan támogatott idősebb lakók 

száma 

- A projekt részeként tudásmegosztás által bevont diákok száma 

 

2. Közcélú és magánbefektetők bevonása: 

Dinamikus privát start-upok az innovatív pro-benefit gazdasági modellbe való 

bevonásával az elavult közösségi tér felélénkítése, ami egyidejűleg példaként szolgálhat 

más területeken is a kerületben, illetve Európában.  

 

3. Településfejlesztés stratégiák támogatásának elősegítése innovatív finanszírozási 

modelleken keresztül: 

Hogyan lehet összehangolni a gazdasági előnyöket azokkal a szociális előnyökkel, 

melyeket a fiatal start-upperek generálnak az idősebb lakók szociális potenciáljának 

hatékony hasznosításával. 

 

Partnertalálkozók: 

A közös munka összehangolása érdekében a jelzett időszakban a partnerek – otthon végzett 

akciótervezési és előkészítő munkájuk mellett – három műhelymunkán vesznek részt. 

2017.január 23-24, Újpest – Projekt előkészítő találkozó 

A vezető partner és az URBACT szakértők (San Lazzaro di Savena képviseletében Fernanda 

Canino, a városhálózat URBACT szakértője Lorenzo Tripodi) újpesti látogatásának célja az 

újpesti akcióterv megismerése, a legfontosabb lépések meghatározása volt, segítve a helyi 

elképzelések olyan megfogalmazását, amely jól illeszkedik a közös munka kereteibe. 

2017. február 27-28, San Lazzaro di Savena 

Városhálózati találkozó, melynek célja, a partner városok és projektjeik, kihívásaik 

megismerése, a pályázati anyag előkészítése 

2017. március 8-10, Párizs, URBACT Titkárság 

A nemzetközi találkozó alkalmával valamennyi megvalósítási hálózat városai találkoznak 

egymással, és a titkárság háromnapos tréningjén részt véve fejlesztik tudásukat a megvalósítás 

lépéseit illetően; felkészülnek a projekt a második fázisára.  

 

Költségvetés:  

A projekt első féléves szakaszának költségvetése Újpest esetében 14.449 EUR, azaz ~ 4.479.000 

Forint. A projekt finanszírozási rátája 70%, az ERDF támogatás pontos összege 10.114,30 EUR, 

azaz ~3.135.000 Forint. Az önrész összege 4.334,70 EUR, azaz 1.344.000 forint.  
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Részletes költségvetés:  

EUR 

Költségsor 2016 2017 

 (okt.10-dec) (jan-ápr. 10) 1. Fázis összesen 

Bérköltségek 1.967 2.367 4.334,70 

Iroda fenntartás 59 71 130,00 

Utazás és szállás 0 2.000 2.000,00 

Külső szakértő és 

szolgáltatás 

 7.984,30 7.984,30 

Felszerelés 0 0 0,00 

 

HUF 

Költségsor 2016 2017 

 (okt.10-dec) (jan-ápr. 10) 1. Fázis összesen 

Bérköltségek 609 770 733 770 1 343 540 

Iroda fenntartás 18 290 22 010 40 300 

Utazás és szállás 0 620 000 620 000 

Külső szakértő és 

szolgáltatás 
0 2 475 133 2 475 133 

Felszerelés 0 0 0,00 

 

Az önkormányzat a projektköltségeket online rendszeren keresztül vallja be, az első szintű 

pénzügyi ellenőrzést a Széchenyi Programiroda egységesen végzi a magyar partnerek számára.  

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

URBACT Program keretén belül csatlakozik a Co-Generation elnevezésű akciótervével a San 

Lazzaro di Savena Önkormányzata (Olaszország) által vezetett megvalósítási Re-Generation 

városhálózatba és az előterjesztésben ismertetett részletes költségvetés szerint vállalja az 1. fázis 

megvalósításához szükséges önrészt. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest, 2017. február 1. 

 

 

Nagy István  


