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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 innovatív 
közlekedési megoldások valós 
városi körülmények között történ ő 
tesztelésére (CIVITAS 2020)

• tapasztalatcserére biztosít 
lehetőséget a városok közlekedési 
szakemberei számára

http://civitas.eu/
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A CIVITAS program

Témák

• Tiszta üzemanyagok és járművek

• Mobilitásmenedzsment

• Közösségi közlekedés

• Keresletszabályozás

• Autótakarékos életmód
(benne gyaloglás, kerékpározás, 
megosztáson alapuló mobilitás)

• 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 m űködő városok 
(önkormányzatok) 

• nyelvi akadályok nélkül oszthassák 
meg egymással eredményeiket és 
tapasztalataikat, tanulhassanak 
egymás példáiból
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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

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

Tevékenységei

• szakmai találkozók, helyszínbejárások, 
tanulmányutak szervezése

• kiadványok és hírlevelek megjelentetése

• honlap működtetése 
http://www.civitas.eu/civinet/magyar-civinet
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A Magyar CIVINET tevékenységei

Szakmai találkozók, helyszínbejárások, 
tanulmányutak

• Budapest, 2014.06.12. – kerékpáros 
közösségi közlekedési rendszerek 
(közbringa)

• Székesfehérvár, 2014.09.16. – gyalogos 
közlekedés

• Debrecen, 2014.12.11. – helyi közösségi 
közlekedés megrendelői-szolgáltatói modelljei

• Kaposvár, 2015.03.12. – intermodalitás, 
intermodális központok
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A Magyar CIVINET tevékenységei

Hírlevél

• A Magyar CIVINET hírei (pl. szakmai 
találkozók)

• A CIVITAS nemzetközi hírei (pl. új kiadványok)

• Pályázati lehetőségek a CIVITAS programban 
(innovatív megoldások tesztelése; 
tapasztalatcsere programok, szakmai 
gyakorlatok, képzések)

Honlap

• A fentieken túl a szakmai találkozók 
prezentációinak, fényképeinek megosztása

• http://www.civitas.eu/civinet/magyar-civinet
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A Magyar CIVINET tagjai

Hálózati tagok (teljes jogú tagok): önkormányzatok

• Hódmezővásárhely MJV

• Kaposvár MJV

• Szeged MJV (hálózatvezető)

• Székesfehérvár MJV

• Zalaegerszeg MJV

MJVSZ

Szakmai pártoló tagok

• BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

• Kerékpáros Miskolc Egyesület

• Sund Magyarország Kft.

• Városkutatás Kft. (Titkárság)
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A Magyar CIVINET tervezett tevékenységei

Szakmai események (2015)

• Szakmai találkozók
– 2015.06.03. Szentendre: fenntartható városi mobilit ás-tervezés (SUMP)

– További 2 alkalom (kb. szeptember, november)

• Tanulmányutak
– 2015.10.06-07. Ljubljana – CIVITAS Forum konferenciá hoz (október 7-9.) 

kapcsolódóan

– Graz

• Szakmai anyagok fordítása (jóváhagyás függvénye)

– CIVITAS Policy Note – Clean buses for your city 

– CIVITAS Policy Recommendations
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Lehetőségek a CIVITAS programban

Activity Fund

• 4 felhívás (2014-2015);
első és második kör lezárult

– BKK: citylogisztika tanulmányút (Bristol)

– REC: szentendrei közbringa rendszer (BKK)

• 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: folyamatban, határidő: 
május 6.

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

Fotó: BKK
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Lehetőségek a CIVITAS programban

Képzések 2015-ben (angol nyelven)

• május: Mobilitásmenedzsment cégek számára 
(Utrecht, Hollandia)

• június 4.: Intelligens városi teherszállítási 
megoldások (Berlin, Németország)

• június: Fenntartható városi mobilitási tervek

• június: Kerékpáros politika végrehajtása –
Városok a kerékpározásért

• június: Intermodális csomópontok tervezése

• szeptember: Elektromos mobilitás

További információ:

http://www.civitas.eu/learning-centre
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Lehetőségek a CIVITAS programban

Szakmai gyakorlat külföldi városoknál

• 2015-2016

• 3-5 napos szakmai gyakorlat, a saját város egy 
konkrét problémájára fókuszálva

• 30 szakember (pályázó)

• Fogadó városok (eddig):

– Kapronca (Koprivnica, Horvátország)

– Donostia-San Sebastian (Spanyolország)

– Bristol (Egyesült Királyság)

– Funchal (Portugália)

– Graz (Ausztria)

– Brno (Csehország) 

További információ és jelentkezés:

http://www.civitas.eu/learning-centre/placement
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Lehetőségek a CIVITAS programban

CIVITAS 2020

• Horizon 2020 kutatási keretprogram  - „Smart, 
Green and Integrated Transport”

• MG.5.5a - 50 M EUR keret CIVITAS 
demonstrációs projektekre:
projektenként 4-5 város nemzetközi konzorciuma, 
12-18 M EUR uniós támogatás

• Felhívás megjelenése: 2014.12.10.

• Két körös pályázat és értékelés

– Első kör beadása: 2015.04.23.

– Második kör beadása (továbbjutott pályázatok): 
2015.10.15.

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt
op/en/opportunities/h2020/topics/2703-mg-5.5a-
2015.html



Köszönöm a figyelmet!

Gertheis Antal

Városkutatás Kft. / Magyar CIVINET Titkárság

magyar-civinet@civitas.eu


