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A CIVITAS program

A CIVITAS program
• az Európai Bizottság kezdeményezése

• célja, hogy kapcsolatok jöjjenek létre a 
városi közlekedés problémáinak 
megoldásában élenjáró európai városok 
között

• pályázati lehetőséget nyújt előremutató 
közlekedési megoldások kutatás-
fejlesztési projektjeinek a 
finanszírozására

• tapasztalatcserére biztosít lehetőséget a 
városok szakemberei számára

• CIVITAS Forum, CIVITAS 
Demonstration Project, CIVINET

http://civitas.eu/

http://civitas.eu/
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A CIVITAS program

Témák
• Tiszta üzemanyagok és járművek

• Mobilitásmenedzsment

• Közösségi közlekedés

• Keresletszabályozás

• Autómentes életmód

• Városi teherszállítás és logisztika

• Közlekedésbiztonság

• Közlekedési telematika

• Integrált tervezés

• Az érintettek bevonása
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A CIVITAS program

Országos és térségi hálózatok
• országos, illetve országhatárokon 

átnyúló térségi CIVITAS hálózatok 
(CIVINET)

• hasonló helyzetben, hasonló keretek 
között működő városok 

• nyelvi akadályok nélkül oszthassák 
meg egymással eredményeiket és 
tapasztalataikat, tanulhassanak 
egymás példáiból (konkrétumokra 
fókuszálás, kommunikáció segítése)
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A Magyar CIVINET

Céljai
• magyar nyelven biztosítsa a tapasztalatcsere 

lehetőségét a magyarországi, valamint a magyar 
nyelvet (is) használó határon túli városok között

• Magyarországi eredmények, tapasztalatok, sikerek 
vagy kudarcok megosztása egymással

• segítse a CIVITAS programban megnyíló pályázati 
lehetőségekhez (pl. szakembercserékhez, 
innovációs projektekhez) való hozzáférést

Tervezett tevékenységei

• szakmai találkozók, helyszínbejárások szervezése

• kiadványok és hírlevelek megjelentetése

• interaktív honlap működtetése 
http://www.civitas.eu/civinet/magyar-civinet

http://www.civitas.eu/civinet/magyar-civinet
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Lehetőségek a CIVITAS programban

Activity Fund
• 4 felhívás (2014-2015);

az első lezárult (120 000 EUR)

• Tapasztalatcsere programok finanszírozása 
(max. 50%) négy különböző szinten;
tanulmányutaktól szakembercserén/gyakorlaton, 
képzéseken át megvalósíthatósági 
tanulmányokig

• Szinttől függően max. 1 000 – 10 000 EUR

• CIVITAS város kell legyen benne
(pl. Magyar CIVINET tag)

• Következő felhívás: 2014. szeptember

http://www.civitas.eu/content/activity-fund

http://www.civitas.eu/content/activity-fund
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Lehetőségek a CIVITAS programban

CIVITAS 2020
• Horizon 2020 kutatási keretprogram  -

„Smart, Green and Integrated Transport”

• 50 M EUR keret CIVITAS demonstration 
projektekre:
projektenként 4-5 város nemzetközi 
konzorciuma, 12-18 M EUR uniós 
támogatás

• Két körös pályázat

• 2015-ös kiírása

• CIVINET tud segíteni kapcsolatkeresésben, 
kapcsolatépítésben

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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A Magyar CIVINET

Érdeklődő önkormányzatok, közlekedésszervezők 
(nyitott a jelentkezés)

• BKK

• Budapest XXI. kerület Csepel

• Hódmezővásárhely

• Kaposvár

• Szeged (jelenlegi hálózatvezető)

• Székesfehérvár

• Zalaegerszeg
Témák: ami a városoknak fontos, folyamatosan kérjük 
véleményüket
Érdeklődési nyilatkozat
Alapszabály
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Magyar CIVINET első találkozója

Időpont: 2014 jún. 12

Téma: Kerékpáros közösségi 
közlekedési rendszerek (közbringa)

 Európai tapasztalatok  áttekintése

 MOL Bubi

 Esztergom Bicikli

 City Bike Szeged



Köszönöm a figyelmet!

Tönkő Andrea

Városkutatás Kft. / Magyar CIVINET Titkárság

magyar-civinet@civitas.eu

mailto:magyar-civinet@civitas.eu
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