
 

 

CO4CITIES URBACT Kolozsvár nemzetközi találkozó 

 

  
Az URBACT CO4CITIES projekt keretén belül, pályázati kötelezettségeinknek eleget téve részt vettünk a 
városhálózat kolozsvári online nemzetközi találkozóján. 
  
Időpont: 2022.02.21-22. 
Helyszín: MS Teams (online)  
Résztvevők: Budapest Főpolgármesteri Hivatal részéről: Jónás Gergő, Sain Mátyás 
 
Az első nap programja:  

 

 

 

 



1) Kolozsvári összefüggések feltárása - Polgári terek és társkormányzás 

Civil fenntartásba adott mozi – a Cinema Victoria – példája 

10 éve civilek kezdeményezték az üresen álló moziépület hasznosítását, erre a célra megalapították a Victoria 

Egyesületet. Az épület önkormányzati tulajdon, a civil szervezet 10+5 évre kapta meg kezelésre. 

Kötelezettségük: jelen állapot megtartása, moziként való hasznosítás, ingyenes vetítések elsősorban 

fiataloknak, hátrányos helyzetű csoportoknak. A bevételt részben fejlesztésre, renoválásra fordítják. Fontos 

profil: filmfesztiválok szervezése. 

Jelenlegi kihívás: a COVID után visszaszoktatni az embereket a moziba járásra. 

 

“Bricks” közösségi tér 

A CO4CITIES projekt fókuszában álló, tervezett közösségi tér egy történeti palota része, műemlék, a helyiségek 

egy része ablak nélküli. A “European Packt for Integration” projekt részeként kezdtek gondolkodni arról, hogy 

szükség van egy olyan térre, ami nem az önkormányzat épületében van, ami könnyebben megközelíthető és 

rugalmasabb funkciókat kínál. Önkormányzati fenntartásban, igazgatásban marad, vagyis nem lesz senkinek 

kiadva hosszú távra, nincs profit-termelési cél. Így alkalmas önkormányzati, projekt- vagy CSR-rendezvények, 

civilek bevonásával megvalósuló események befogadására, innovációs térként való használatra. Hasonló 

funkciókkal rendelkezik egy másik önkormányzati tér, a Casino, amely reprezentatív események - például 

esküvők - helyszíneként használatos. A “Brick” könnyebben elérhető, rugalmasabb terekkel és befogadói 

profillal fog rendelkezni a tervek szerint. 

A projekt megvalósításába a CO4CITIES hoz részvételiségi elemeket. 



 

 

Kerületi önkormányzati épületek újrahasznosítása 

7 kerületi (városrészi) önkormányzati épület van a városban. Ezek közösségi térként való hasznosításra 

alkalmasak. Részben a digitális átállás miatt ezek funkciói kiürültek.  



2) Kolozsvár terveinek közös megbeszélése (peer-review session) 

Kérdések és válaszok:  

Hogyan lehet az ULG-ben létrehozott elköteleződést fenntartani a projekt zárása után is? 

• Önkormányzat aktív részvétele fenn tudja tartani a folyamatot 

• Hosszú távban kell gondolkodni eleve (nem csak a projekt időtartamában) 

Hogyan lehet bizalmat építeni az érintettek körében úgy, hogy valójában kevés beleszólásuk van a projektbe? 

• Könnyen átlátható, hosszú távú működési mód kitalálása 

• A bizalom közös cselekvéseken keresztül építhető fel 

Hogyan lehet fenntartani a kísérletezés lehetőségét (aminek része a sikertelenség is)? 

Hogyan lehet meghatározni a projekt kapacitás-igényét (önkormányzat és ULG) 

Hogyan lehet a közös kormányzás anyagi kereteit fenntartani úgy, hogy az önkormányzat éves költségvetéssel 

rendelkezik? 

 



 

A második nap programja:  
 

 

Visszajelzések az első nappal kapcsolatban: 

Bricks példája alapján, a használat rugalmasságával kapcsolatos tanácsok, észrevételek: 

- Lille European Metropole: van példa arra, hogy egy önkormányzati egység a saját tárgyalóját megnyitotta 

civilek számára, mert szorosabb kapcsolatot akart 



- Franciaország: „third space”; “harmadik hely”, nem önkormányzat, de nem is egy szervezet saját helye. 

Sikeressége a közös vezetésen és a megfelelő nagyság függvénye - általán több helyre is szükség van 

- Több és többféle helyszín kell egy önkormányzat számára, hogy ne legyen túlfoglalás, legyen rugalmas és 

szabad használat közösségi, civil eseményekre. Francia példák: egyes helyek egy adott programot szolgálnak 

elsősorban, mások gyakorlatilag átadják a kulcsokat a lakosoknak mindenféle innovatív tevékenységre 

Investment plan visszajelzések: 

A partnervárosok ismertették a beruházási terveikkel kapcsolatos legfőbb helyzeteiket. Általában átfogóbb 

politikai célok és pilot projektek együtt alkotják a beruházási tervek által lefedett területet. Budapest esetében 

az átfogó cél az üres ingatlanok hasznosítását szolgáló pályázati rendszer kialakítása, a pilot projekt pedig egyes 

aluljáróban található ingatlanok ideiglenes civil (vagy civil közreműködésben megvalósuló) hasznosítása. 

 

Finanszírozási lehetőségek (Daniella Patti) 

 

 

Elérhető direkt források. Ezek általában kapacitásfejlesztést és tudásátadást finanszíroznak, de a tervek 

megvalósítására nem alkalmasak. 

 
Beruházási alapok: a strukturális alapok, amelyeket nemzeti vagy régiós szervezetek irányítanak.  

 



 
Steering commitee (irányító bizottsági) ügyek: 

 

• Riport az első szintű ellenőrző hatóságoknak. Budapest beadta az elvárt jelentést és a Széchenyi 
Programiroda azt jóváhagyta. 

• Párizsi URBACT találkozó: mindenki regisztráljon, mert a COVID miatt különösen fontos a 
tervezhetőség 

• Torinói (projektzáró) találkozó, 2 nap, jún. 30. - júl. 1., de lehet, hogy még szombat is, mert lesz egy 
helyi esemény 

• Esetleg: budapesti és kolozsvári találkozók megtartása élőben, május vége, június eleje 

 

 


