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Köszöntjük a negyedik RELOCAL hírlevéllel! 

A RELOCAL kutatási program a fejlesztési források helyi elérhetőségének és a közpolitikák helyi 

alkalmazásának vizsgálata, a lehetőségek és a korlátozó tényezők feltárása. A projekt bemutatja, hogy 

milyen készségek és adottságok szükségesek ahhoz, hogy a helyi a szükségletek és az esélyegyenlőségi 

deficitek megfogalmazódjanak annak érdekében, hogy lehetővé váljon az európai uniós források 

felhasználása a szükségletek kielégítése és az esélyegyenlőség javítása érdekében. Az elmúlt időszakban, 

különösen a gazdasági és pénzügyi válság idején a térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek növekedése 

állította kihívás elé az Európai Szociális Modellt, amely sok tagállamban növelte a centralizációt. Főleg 

ezekben az országokban fontos a RELOCAL projekt kérdésfelvetése, az, hogy vajon a helyi erőforrásokra 

jobban támaszkodó, a helyben hozott döntéseknek nagyobb teret engedő közpolitika hogyan járulhat 

hozzá a térbeli igazságosság és a demokratikus működésmódok megerősödéséhez. (Democratic 

empowerment). 

 

A kutatás 11 különböző európai országban készült 33 esettanulmányon keresztül a térbeli 

igazságosságot érintő fejlesztési kihívásokat elemzi. Az esettanulmányok terepeit a kutatók úgy 

választották ki, hogy kiegyensúlyozott képet nyújtsanak a különböző helyi és intézményi kontextusokról. 

A térbeli és társadalmi egyenlőtlenségeket, az enyhítésükre irányuló uniós és nemzeti szakpolitikák 

hatásait feltáró esettanulmányok különböző szempontú összehasonlító elemzése pedig rámutat a 

fejlesztési programok és megközelítések hatásmechanizmusaira, az eredményességet befolyásoló 

pozitív és negatív tényezőkről. Az eredmények azt mutatják, hogy a kohéziós, területfejlesztési, 

vidékfejlesztési és más uniós szakpolitikáknak az eddigieknél nagyobb teret kellene adniuk a helyi 

szinten megfogalmazott fejlesztési igényeknek mind a tervezés, mind a megvalósítás terén. 

 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a 33 esettanulmányt. Az egyes RELOCAL esettanulmányokról 

részletesebben erre a linkre kattintva tájékozódhat: https://relocal.EU/all-Cases/ 

 

https://relocal.eu/all-cases/
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Területi igazságosság és erősödő város-vidék együttműködés 

Northumberland LEADER Program 

Northumberland – Egyesült Királyság 

 
A helyi gazdasági, köz- és civil szféra képviselői által 

vezetett és működtetett LEADER akciócsoport 

programja a források optimális felhasználására 

fókuszált olyan gyéren lakott felföldi területeken, 

amelyeknek szembe kellett nézniük a források 

hasznosulását korlátozó strukturális kényszerekkel.  

Smart vidék 

Ostwestfalen-Lippe – Németország 

 
A fejlesztés a demográfiai kihívásokra próbál 

választ adni egy vidéki térség digitális 

fejlesztésének ösztönzésével. A program 

multimédiás infrastruktúrát biztosít a falvak 

számára, a helyi lakosságot a digitális technológiák 

használatára tanítja, beleértve a társadalmi 

szerepvállalás új formáit is.  

Mara-Natur Kistérségi Egyesület 

Máramaros megye – Románia 

 
Helyi akciócsoport a LEADER forrásból a gazdasági 

és közérdekű kezdeményezések széles skáláját fedi 

le az egykori bányászvidék 18 településén. Az 

érintettek elismerésük kifejezése mellett hangot 

adtak annak, hogy nagyobb léptékű közigazgatási 

reformra lenne szükség az országban.  

Vidéki közterek 

Domachowo, Potarzyce és Stara krobi – Lengyelország 

 
A három lengyel faluról készült esettanulmány a 

vidéki közterek szerepét mutatja be a társadalmi 

kötelékek megteremtésében, új kezdeményezések 

kialakulásában, és dokumentálja a helyi 

kapcsolatok létrejöttét a korábban egymással nem 

érintkező területek és szektorok között.  
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A tematikus falu  

Masłomęcz – Lengyelország 

 
Az esettanulmány egy példaértékű lengyel falusi 

közösségről számol be, amely újradefiniálta az 

identitás és az erős helyi kötődés közötti 

kapcsolatot annak érdekében, hogy a nagyon is 

szükséges gazdasági, társadalmi és kulturális 

fellendülést biztosítsa.  

Az Éltető Balaton-felvidékért LEADER 

Program  

Balaton-felvidék – Magyarország 

 

A Balaton-felvidéken megvalósuló LEADER 

programnak, mint jó gyakorlatnak az elemzése 

rámutat a helyi erőforrásokra építő, azok 

kiegyensúlyozását célzó intézkedésekben, a humán 

erőforrások hatékony felhasználásában, valamint a 

térbeli egyenlőtlenség kezelésében megmutatkozó 

eredményekre. 

 

Egy termelői értékesítő szervezet (TÉSZ) 

Szentes – Magyarország 

 

Az esettanulmány arra keresi a választ, hogy az EU 

közös agrárpolitikájának támogatásával 

megvalósuló sajátos helyi szövetkezés meg tudja-e 

akadályozni a vidéki elszegényedést a kistermelők 

számára nyújtott szolgáltatásokon keresztül. 

 

Erősödő közösségek 

Isle of Lewis, Western Isles – Egyesült Királyság 

 
Az elemzés azt vizsgálja, hogy a helyi fejlesztések 

hogyan kezelték a térbeli egyenlőtlenségeket a 

Skócia nyugati partjához közeli szigetek egyikén 

Lewis-on, amely a Skót Kormány fejlesztési 

ügynöksége (HIE) által kijelölt prioritási területeinek 

egyike. 
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Térbeli igazságosság és regionális gazdaságfejlesztési stratégiák 

 

Monistrol 2020 stratégiai terv 

Monistrol de Monserrat – Spanyolország 

 
Monistrol de Monserrat-ot sikeres példája annak, hogy 

miként lehet a meglévő társadalmi és természeti 

forrásokat újradefiniálni annak érdekében, hogy 

felvegyék a harcot a sok más európai kisvárost is érintő 

problémával, melyre itt sikerült egy pozitív, előre 

mozdító helyi stratégiát kialakítani. 

 

 

Euralens - helyi kezdeményezés a Pas-de-Calais 

bányász-medence újrafejlesztéséért 

Pas-de-Calais – Franciaország 

 

A társadalom különböző szegmenseinek együttes 

erőfeszítésével ez a francia volt bányavidék képes az 

alulról jövő helyi fejlesztés katalizálására és egy 

innovatív szemléletű helyi kormányzás megteremtésére. 

 

 

 

 

Lieksa 2030 fejlesztési stratégia 

Lieksa – Finnország 

 
Lieksa, e távoli, vidéki finn város olyan problémákkal 

szembesül, mint a folyamatos demográfiai hanyatlás, a 

periférikus elhelyezkedés (rossz megközelíthetőség) 

mind regionális, mind nemzeti viszonylatban, valamint a 

csökkenő pénzügyi források. Az esettanulmány nyomon 

követi, hogyan változik meg lassanként a város 

vezetőinek viszonya a helyi kormányzás folyamataihoz 

és gyakorlataihoz. 

 

Egy különleges fejlesztési program 

Nyugat-Makedónia – Görögország 

 
Az elemzés kísérletet tesz egy szénre épülő, környezeti 

és gazdasági nyomás alatt álló, átalakulóban lévő 

iparvidék alternatív fejlődési pályájának feltárására. 
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Az Alexander Innovációs Övezet 

Thesszaloniki – Görögország 

 
Az Alexander Innovációs Övezet a térbeli igazságosságot 

a kutatás és a vállalkozói közösségek közötti 

párbeszéddel próbálja előmozdítani, amely teret ad a 

kutatás, az innováció és a technológia "felülről lefelé" 

és"alulról felfelé" építkező gyakorlatainak. 

 

 

Együttműködési ökoszisztéma  

Karditsa – Görögország 

 
A térség területi, gazdasági és társadalmi 

igazságtalanságainak enyhítése érdekében a helyi 

fejlesztési ügynökség – néhány helyi érdekelttel karöltve 

–egy olyan működésmódot alakított ki, amely támogatja 

Szociális és Szolidáris Gazdaságban létrejövő kollektív 

cselekvések hálózatának létrehozását az alulról jövő és 

inkluzív fejlesztések terjesztésének jegyében. 

 

Szembenézés a gerjesztett földrengések hatásával 

Északkelet-Groningen – Hollandia 

 
Az esettanulmány a hollandiai Északkelet-Groningen 

régióban gyakori földrengések kapcsán a térbeli 

igazságosság egy különös aspektusát elemzi, azt 

ugyanis, hogy ezek a térségben folyó földgázkitermelés 

miatti, ember-okozta földrengések. 

 

A Pata-rét projekt Kolozsváron  

Kolozsvár – Románia 

 

A vizsgált projekt a hátrányos helyzetű Pata Rât, a 

kolozsvári hulladéklerakó közelében fekvő területét 

célozta meg, azért, hogy „előkészítse az ott lakó 

közösségek társadalmi bevonását". A beavatkozás 

közvetlen pozitív hatása a családok 10%-ának 

átköltöztetése volt, amely azonban nem generált 

változást a városi szakpolitikákban sem a kilakoltatások 

és a lakhatás, sem a városfejlesztés tekintetében. 
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Térbeli igazságosság és településfejlesztés 

Második próbálkozás 

Görlitz – Németország 

 
Az esettanulmány egy távoli, közepes méretű 

városban működő, ifjúsági nonprofit egyesület 

fejlesztési lehetőségeit tárja fel. Az Ifjúsági Központ 

létrehozásának célja a fiatalok aktív bevonása a 

városfejlesztésbe és a politikai döntéshozatalba. 

  

Bizottság a társadalmilag fenntartható 

Stockholmért 

Stockholm – Svédország 

 
A stockholmi Bizottság létrejöttének elemzése 

rámutat arra, hogy a város - bár nemzetközileg is 

versenyképes és számos gazdasági dimenzióban 

sikeres - súlyos és egyre mélyülő szegregációval küzd. 

  

Dél-Rotterdam Nemzeti Program 

Rotterdam – Hollandia 

 

A térbeli szegregáció enyhítésére az oktatási 

intézmények szereplői és a helyi vállalkozások 

létrehozták a Dél-Rotterdam Nemzeti Programot 

annak érdekében, hogy tevékenységeiket 

összehangolva járuljanak hozzá a térbeli-társadalmi 

igazságtalanság e háztartási szinten megmutatkozó 

formájának csökkentéséhez. 
 

A hajléktalanság projekt: a PLACE/Ladywell 

"pop-up falu" 

Lewisham – Egyesült Királyság 

 

A londoni lakhatási válságra reagálva a PLACE/Ladywell 

"pop-up" falu moduláris, hordozható, szét- és 

összeszerelhető szerkezetű lakásokat biztosít hajléktalan 

családok számára, ill. megfizethető irodatérként. Ezeket 

fejlesztésre váró, üres telkeken történő használatra 

tervezték, hatvanéves élettartamuk alatti négy-öt 

költözéssel kalkulálva – mindezeknek a térbeli 

igazságtalanságra gyakorolt komplex hatásaival. 

 



 

   

 
A RELOCAL támogatást kapott az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és 
innovációs programjának keretében az N º 727097 támogatási szerződés alapján 

 

            2019. ősz – IV. hírlevél @h2020relocal       

www.relocal.eu 

A hely szerepe a társadalmi integrációban és területfejlesztésben 

Cselekvés-alapú civil helyi kezdeményezés 

Kotka városában 

Kotka – Finnország 

 
EU-s finanszírozású, a LEADER tevékenységeket a 

környező vidéki településeken irányító szervezet célja 

a közösség által irányított helyi fejlesztési 

megközelítés kiterjesztése Kotka – egy dél-finnországi 

közepes méretű város – urbanizált részeire, amely két 

egymást követő projekttel a munkanélküliek, az 

ifjúság, a bevándorlók és az egyéb sérülékeny, 

speciális igényű csoportokra összpontosít. 

 

A Mălin-Codlea projekt 

Codlea, Brassó megye – Románia 

 
"A polgárok elszámoltathatósága a lakhatás területén” 

című projekt eredményeként Mălin kerület célzott 

háztartásainak 10%-a a legalizálási folyamat részbeni 

kedvezményezettje lett, azaz meg tudták venni a 

telket, amelyen a házuk állt. Ugyanakkor az informális 

telep számos jogi és társadalmi-gazdasági problémája 

megoldatlan maradt. 

 

 

Plumbuita negyed integrált városfejlesztési 

terve 

Bukarest – Románia 

 
A "munkaerőpiacra és gazdasági növekedésre vonatkozó 

hosszú távú területfejlesztési stratégiának " jelenleg csupán 

két komponense valósult meg. Az egyik hozzájárult a 

közúti infrastruktúra javításához, a másik, egy videó 

megfigyelő rendszer azonban megerősítette a környék 

legszegényebbjeinek megbélyegzését. 

 
 

Akcióterv az életminőség javítására egy 

szegregált környéken 

Premià de dalt – Spanyolország 

 
A katalán kormány ezen kezdeményezése egy átfogó 

városi beavatkozással a Santa Maria/Santa Anna-tói 

lakosok lehetőségeit hivatott növelni szociális 

programokkal és köztérfejlesztésekkel. 

  

https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/12_FI_Kotka-Pilot-Case-Study-Report.pdf
https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/27_RO_Case-2_Malin-Codlea_Final.pdf


 

   

 
A RELOCAL támogatást kapott az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és 
innovációs programjának keretében az N º 727097 támogatási szerződés alapján 

 

            2019. ősz – IV. hírlevél @h2020relocal       

www.relocal.eu 

A hely szerepe a társadalmi integrációban és területfejlesztésben 

La Mina városnegyed átalakítási terv 

Sant Adrià de Besòs – Spanyolország 

 
Az esettanulmány nyomon követi Barcelona egyik 

legszegényebb közösségét és azt a tervet, amely a városi 

és a társadalmi szerkezet újjáélesztését célozza és a 

lakosoknak a döntéshozatali folyamatokba történő 

bevonásán alapult. 

 
 

Gyerekesély program 

Encs – Magyarország 

 
A Gyerekesély program célja a gyermekek és családok 

életszínvonalának javítása egy olyan vidéki térségben, 

amelyet gazdaságilag hanyatló kistelepülések, szelektív 

elvándorlás, nagyon magas munkanélküliség és 

alacsony szintű iskolai végzettség jellemez.  

  

Egy városi szegény negyed fejlesztésének tíz éve  

György-telep  – Magyarország 

 
Az esettanulmány egy olyan területi beavatkozás 

elemzése, amely hosszú távú megoldást keres a térbeli 

és társadalmi igazságtalanságokra egy hátrányos 

helyzetű egykori bányásztelepen, ahol rendkívül magas 

az alacsony komfortfokozatú lakások aránya, és az ott 

lakók nagyon alacsony iskolai végzettsége iskolai 

végzettsége magas a munkanélküliséggel jár együtt. 

 
 

 

Térbeli igazságosság és okosabb területi kormányzás  

 

Digitális Västerbotten 

Västerbotten megye – Svédország 

 
Európa sok más vidéki területéhez hasonlóan, melyek 

az elnéptelenedés és a gyengülő gazdasági mutatókkal 

küzdenek, az esettanulmány betekintést nyújt arra, 

hogy a digitális megoldások hogyan segíthetik az 

önkormányzatok közötti együttműködést, miközben a 

költségeket is csökkentik és a kompetenciákat 

megosztását is segítik. 
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Egy öko-város építése: az EPA Alzette-Belval 

Észak-Lotaringia – Franciaország 

 
A dezindusztrializáció és a közeli Luxemburg felé 

áramló munkaerő szorításában az EPA egy különleges, 

a francia állam által vezetett ügynökség, mely képes 

"visszavenni" a tervezés felelősségét más közigazgatási 

szintektől. 

 

 

Kallikratis: széttöredezettség elleni küzdelem a 

területi kormányzásban 

Volos – Görögország 

 
Az esettanulmány a „Kallikratis” térbeli igazságosságra 

gyakorolt hatását elemezi, amely jelentősen bővítette 

az új volosi önkormányzat hatáskörét. A tanulmány azt 

vizsgálja, hogy a reform segített-e a városnak a 

kihívások hatékonyabb kezelésében és a polgároknak 

nyújtott szolgáltatások színvonalának növelésében. 

 

Önkormányzati Szövetség az összehangolt helyi 

fejlesztésért 

Eix de La Riera de Caldes – Spanyolország 

 
Egy gazdaságilag és iparilag fellendülő időszak végén, 

megalapították az Eix de La Riera de Caldes 

Önkormányzati Szövetséget annak érdekében, hogy 

jobb és koherensebb szolgáltatásokat tudjanak 

nyújtani a helyi lakosok számára. Ez akaratlanul is 

létrehozott egy eszközt a magasabb szintű 

közigazgatási szintekkel folytatott tárgyalási kapacitás 

javítására is. 

 

Részvételi költségvetés 

Łódz – Lengyelország 

 
Ebben az esettanulmányban Łódz példaként szolgál a 

részvételi költségvetésre, ami eszközként szolgál a Łódź 

2020+ Fejlesztési Stratégia végrehajtására a helyi szint 

által működtetett projektekben, amelyek a humán 

tőkét, helyi tudatosságot és a térbeli változást érintik. 
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"Kommunális szolgáltatások" Szociális 

Szövetkezet 
Brzenziny – Lengyelország 

 
A bemutatott szociális szövetkezet példa a helyi 

erőforrások tágan értelmezett élénkítési folyamatára, 

amely összekapcsolja a technikai tevékenységeket 

(felújítás, korszerűsítés és újra-valorizáció) társadalmi 

és gazdasági tevékenységekkel. 

 

Az Ön véleménye értékes! Szakértői online felmérés 

 

Megkérjük, hogy válaszoljon az “Eszközök a térbeli igazságosság növelésére” című szakértői felmérésre, 

amely alapját esettanulmányi elemzéseink képezik. Csak öt percébe kerül, és visszajelzést kap a 

résztvevők véleménye alapján kialakított eredményről. A felmérésre adott válaszok természetesen 

anonimek. 

 

2019-ben folytatott tevékenységek 

 

2019. október: IMAJINE & RELOCAL műhely (HAMAROSAN) "Térbeli egyenlőtlenségek Európában: 

régióktól településekig és egyénekig". 

2019. október: RELOCAL félnapos szekció a DG Regio Nyílt Napjain (HAMAROSAN) a következő 

címmel: "Zsugorodó Vidéki Térségek és Térbeli Igazságosság", az INTERREG ESPON ESCAPE projekttel 

együttműködésben. 

2019. július: RELOCAL speciális szekciók a velencei AESOP konferencián: "A hely szerepe a 

társadalmi kohézió és területi igazságosság javításában". 

2019. március: RELOCAL konferencia Łódź-ban a COHESIFY, IMAJINE és PERCEIVE H2020 projektekben 

résztvevő kutatókkal a regionális egyenlőtlenségekről és az EU kohéziós politikájáról. A kohéziós politika 

reformjával kapcsolatos aggályok megvitatása a társadalmi-gazdasági fejlődés térben eltérő 

tendenciáinak Európában történő kezeléséről. 

 

Hírek röviden 

 

- "Le Parlement Intempestif du Label Euralens": Cyril Blondel és a POLAU 2019. április 4-én kidolgozták egy 

fiktív gyűlés előadását, amely egyesít Pas-de-Calais-ból helyi szereplőket, megcímzett kezdeményezés-

fenntartókat és intézményi szereplőket. 

- "Az ifjúsági részvétel lehetőségeinek kihasználása a városfejlesztésben!": Viktória Kamuf, az ILS kutatója 

bemutatta és megvitatta egy RELOCAL esettanulmány eredményeit egy workshop során 2019. 

márciusában. 
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- "Digitális vidék, Ostwestfalen-Lippe" esettanulmány a nemzeti közvitában. Sabine Weck, az ILS kutatója 

megvitatta az egyik RELOCAL esettanulmány eredményeit német országos szintű rendezvényeken. 

- "A gazdasági dimenzión túl" – Egy termelői szövetkezet társadalmi és környezeti hatásai: Mihály Melinda (MTA 

Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont) poszterbemutató szekciója egy Szentesről készült 

RELOCAL esettanulmányról. 

- "Térbeli igazságosság": vendégelőadás sorozat földrajz és területfejlesztés témakörében,a Luxemburgi 

Egyetem Földrajzi és Területfejlesztési Intézetében, a JSSJ Spatial Justice Journal-lal együttműködésben. 

- "RELOCAL projekt és területi igazságosság": interjú Estelle Evrard-dal a Luxemburgi Egyetemről, a 

luxemburgi rádióban 

 

 

A RELOCAL projektet megvalósító konzorcium tagjai 
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