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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 projektek 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 Önkormányzatát a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont közreműködésével 2016 

novemberében 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.  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2017.(II.1.) 

határozatában úgy döntött, hogy az URBACT program keretén belül csatlakozik a Co-generation 

elnevezésű akciótervével a San Lazarro di Savena Önkormányzata (Olaszország) által vezetett 

Re-Generation megvalósítási városhálózatba és vállalja a 1. fázis megvalósításához szükséges 

önrészt. 

Újpest Önkormányzata a magyar Urbanisztikai Tudásközpont együttműködésével a projekt első 

fázisát (2016. október 10 – 2017. április 10.) sikeresen teljesítette és a program keretén belül 

szervezett partnertalálkozókon (2017. február 27-28. San Lazarro di Savena, 2017. március 8-10. 

Párizs) részt vett.  
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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)  

A projekt második fázisának időtartama:   2017. június 10 – 2019. június 10.  

A második fázisra a közös pályázat beadásának időpontja:  2017. április 10. 

 

A Re-Generation projekt koncepciója:  

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

fejlesztése, 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 projekt során a különböző kihívások szociális, környezeti és gazdasági aspektusait 

integrált megközelítéssel kell vizsgálni. 

 

Újpest akcióterve a Re-Generation projektben:  

Újpest a program első fázisában Co-Generation (ko-generáció) nevű akciótervével vett részt a 

Re-Generation megvalósítási városhálózatban. Újpest Önkormányzata a Magyar Urbanisztikai 

Tudásközponttal együttműködve a Re-Generation megvalósítási városhálózat programjának 

második fázisában továbbra is részt kíván venni a Co-generation nevű projekttel. Az akcióterv 

fókuszpontjában az Újpest Városközponti lakótelep megújítása, fiatalok számára vonzóvá tétele 

és egy jól működő, fenntartható szomszédság kialakítása áll. A projekt motorja egy olyan 

többfunkciós intézmény létrehozása a lakótelep központi helyén elhelyezkedő, Király utca 15. 

sz. alatti nyugdíjasház épületében, amely teret biztosít az idősek és fiatalok együttműködésének, 

önkéntes és közösségi tevékenységeknek, egyfajta fecske házként lakhatási lehetőséget kínál 

pályakezdő fiataloknak és a szomszédságban találkozási és információs pontként is szolgál. 
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A projekt célja egy olyan szoros partnerség kialakítása Újpest Önkormányzata, civil szervezetek, 

oktatási és szociális intézmények között, amely az újpesti városfejlesztési projektek 

kidolgozásában meghatározó szerepet vállalna. Újpest Önkormányzata a Co-Generation projekt 

által bővíti nemzetközi partnerhálózatát, ami további együttműködési lehetőségeket nyújt Újpest 

számára. 

 

 

Partnertalálkozók: 

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

akciótervezési és megvalósítási munkájuk mellett – a második fázis két éves időtartama alatt hét 

műhelymunkán vesznek részt. Minden partnerváros vállalja egy városhálózati találkozó 

rendezését. A partnertalálkozók során egy-egy meghatározott témakör kerül bemutatásra. 

2017.október 2-3, Vilnius  

Téma: Szektorális integráció, vertikális integráció  

2018. január, Ercolano 

Téma: Participáció eszközei 

2018. március, Újpest 

Téma: Szociális visszajelzések mérése, hatékony indikátorok megállapítása 

2018. június, Clermont 

Téma: Nyilvános, közösségi irányítás 

2018. szeptember, Byalistok 

Téma: Kreatív finanszírozás  

2019. január, Loures 

Téma: Magánbefektetők bevonás 

2019. május, San Lazarro di Savena 

Téma: Intergenerációs szemlélet a város regenerációban 

 

Költségvetés:  

A projekt első és második fázisának teljes költségvetése minden partnerváros esetében 50.000 

EUR, azaz ~ 15.495.500 Forint. Újpest esetében az első féléves szakasz költségvetése 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. A projekt második fázisának költségvetése Újpest esetében 35.551 EUR, azaz ~ 

11.019.032,5 Forint. Az ERDF támogatás pontos összege 24.885,7 EUR, azaz 7.713.322,8 

Forint. A második fázis önrész összege 10.665,3 EUR, azaz ~ 3.305.709,7 Forint.  

 

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

pénzügyi ellenőrzést a Széchenyi Programiroda egységesen végzi a magyar partnerek számára.  
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Határozati javaslat: 

 

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

Generation elnevezésű akciótervével a San Lazarro di Savena Önkormányzata (Olaszország) 

által vezetett megvalósítási Re-Generation városhálózat partnereként csatlakozik az URBACT 

Program második fázisához és az előterjesztésben ismertetett költségvetés szerint vállalja a 2. 

fázis megvalósításához szükséges 10.665,3 EUR, azaz ~ 3.305.709,7 Forint önrészt.  

 

Felelős: Alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest Újpest, 2017. március 29. 

 

Üdvözlettel:  

 

 

 

 

 

Dr. Zsigmond Barna 

alpolgármester 

 


