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November 20-ig pályázható a CAPITAL Activity Fund
A szakmai tapasztalatcsere-programokat támogató CAPITAL Activity Fund negyedik, utolsó felhívásának határideje 2015. november 20.
A CAPITAL Activity Fund egy szakmai tapasztalatcsere-programokat támogató alap, melyből 2014 és 2015 során négy felhívásban összesen több
százezer euró támogatást osztanak ki. Az első felhíváson a BKK (Budapest), a másodikon a REC (Szentendre) is sikerrel pályázott.
Négy különböző szintet határoztak meg, melyek keretében sokféle program támogatható a tanulmányutaktól a szakembercseréken, külföldi
önkormányzatoknál töltött szakmai gyakorlatokon, képzéseken át megvalósíthatósági tanulmányokig:
•

Inspiráció (pl. műhelymegbeszélések, tanulmányutak, helyszínbejárások)

•

Strukturális párbeszéd (pl. legfeljebb 10 napos szakembercserék és szakmai gyakorlatok, képzések)

•

Tanulmányok (pl. értékelések, megvalósíthatósági tanulmányok)

•

Szisztematikus tapasztalatátadás (mélyebb, hosszabb tapasztalatcsere folyamat – több találkozás)

A negyedik, utolsó pályázati felhívás megjelent, a beadási határidő 2015. november 20. Ezúttal 11 CIVITAS város sikeres intézkedéseinek
megismerésére, átvételére lehet pályázni, melyek mind a 10 CIVITAS témát lefedik a közösségi közlekedéstől az alternatív üzemanyagokon át a
városi logisztikáig. A támogatási keretösszeg 80 000 euró.
A tapasztalatot átadó és a tanuló város közül legalább az egyiknek CIVITAS városnak kell lennie – ennek a feltételnek a Magyar CIVINET tagság
is eleget tesz. A támogatási arány legfeljebb 50%, a támogatás összege szinttől függően legfeljebb 1000 – 10 000 euró. A tapasztalatcsere
programok megvalósítására a kiválasztást követően, várhatóan 2016 első félévében kerülhet sor.
Az Activity Fundról részletes információk, a megismerhető eszközök katalógusa, valamint a pályázati kiírás és internetes pályázati adatlap
az Activity Fund honlapján találhatók.

Szakmai gyakorlat külföldi városoknál
A CIVITAS program 3-5 napos szakmai gyakorlati lehetőségeket kínál külföldi városok önkormányzatainál.
2015 és 2016 során összesen 30 szakember juthat 3-5 napos szakmai gyakorlati lehetőséghez
külföldi városok önkormányzatainál, ahol a saját városaik egy-egy konkrét kihívásának
megoldásán dolgozhatnak. A hangsúly a gyakorlati tudás tapasztalati úton történő megszerzésén
lesz. A résztvevőknek a program végén beszámolót kell írniuk a megszerzett tapasztalatokról, és azok
hasznosításáról saját városukban. Nem csak önkormányzatok, hanem CIVINET-tag civil szervezetek
szakemberei is jelentkezhetnek a programra.
Eddig Kapronca (Koprivnica, Horvátország), Donostia-San Sebastian (Spanyolország), Bristol (Egyesült
Királyság), Funchal (Portugália), Graz (Ausztria) és Brno (Csehország) jelezte, hogy fogadná más
európai városok szakembereit.
Részletes információk a CIVITAS honlapján találhatók, a jelentkezéseket is ott lehet beadni. 2015
októberében még voltak szabad helyek, de érdemes minél hamarabb jelentkezni!
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CIVITAS képzések fenntartható
közlekedési megoldásokról
A CIVITAS program személyes képzéseket kínál városi közlekedéssel
foglalkozó szakembereknek.
2015-2016-ban a tervek szerint a következő témákban tartanak képzéseket
(angol nyelven):
•

2015. november 18.: hatékony behajtási korlátozások (Brüsszel,
Belgium, a POLIS konferencia keretében) –regisztráció e-mailben a
t.gorris@dtvconsultants.nl címen

•

2016. február 18.: mobilitási döntések befolyásolása játékosítással
(gamification; Brüsszel, Belgium, a MOBI, P2P és STARTS projektek
záróeseménye keretében)

•

2016. tavasz: városi logisztika

•

2016. tavasz: kerékpározás 2.0

•

2016. tavasz: városi közlekedési projektek értékelése

•

2016. tavasz: intermodális központok tervezése

A személyes képzéseken kívül online kurzusok is elérhetők különböző
témákban, egyre bővülő kínálattal. A 2015. novemberében
rendelkezésre álló választék a következő:
•

közbringa rendszerek (bike sharing)

•

mobilitásmenedzsment

•

társadalmi részvétel

•

a közlekedés alapjai

A képzéseken való részvétel ingyenes. További információ a CIVITAS
honlapján található.

Közösségi média
várostervezésben

a

CIVITAS segédlet a közösségi média alkalmazásához
A CIVITAS szakpolitikai sorozatában jelent meg a
közösségi média várostervezési alkalmazásáról
szóló dokumentum. Az anyag célja, hogy segítse a
városokat a közösségi média nyújtotta lehetőségek
kihasználásában a nyilvánossággal való
kapcsolattartásban. Egyes városok még nem élnek
ezekkel az eszközökkel, mások kezdeti fázisban vannak,
vagy akár napi szinten használják őket; de kevés helyen
alkalmazzák őket megalapozott stratégia mentén – így
minden város számára hasznos lehet ez a segédanyag.
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