
 

E-Co-Housing – Regeneratív szociális bérház kialakítása a helyi közösséggel együtt 

Támogató program neve: Urban Innovative Actions 

Megvalósítás tervezett időpontja: 2018.11.01.- 2022.10.31. 

Költségvetés: A teljes projektköltség: 5 635 069 EUR melynek 80%-a támogatás. Budapest Főváros 

XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, mint főkedvezményezett részesedése a projektből: támogatás 

2 691 922,24 EUR, az önerő 672 980,56 EUR. 

Rövid leírás: A projekt keretében a Budapest XIV. kerület Gizella utca 14-16. szám alatt egy 

regeneratív, pozitív energiamérlegű ház épül, melyben önkormányzati lakások kerülnek kialakításra, kb. 

100 lakos számára. 

 

AWAIR, CE1226 –Awareness air pollution (azaz AWAIR – Tudatosság a levegőszennyezettség 

témakörében) 
Program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program 3. prioritás 

Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2021.02.28. 

Projekt költségvetése: 309.880 EUR, melynek 85%-a EU-s támogatás, 10%-a  SZPI/Magyar Kormány 

támogatása és 5% önerő.  

Rövid leírás: A projektet 6 országból 9 szervezet által alkotott konzorcium valósítja meg. Zugló 

Önkormányzata projekt partnerként vesz rész a projektben. A projekt fő célja, hogy helyi 

szabályozásokon keresztül megerősítse a helyi adminisztrációt az extrém légszennyezettségi helyzetek 

előrejelzésében és hatásai mérséklésében a lakosság életminőségére és egészségére. 

 

CWC, CE1578 - City Water Circles –„Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és 

újrahasznosítás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés 

alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken” 
Program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program 

Megvalósítási időszak: 2019.04.01-2022.03.31 

Projekt költségvetése: 411.996 EUR, melynek 85%-a EU-s támogatás, 10%-a  SZPI/Magyar Kormány 

támogatása és 5% önerő. 

Rövid leírás: Budapest Főváros Zugló Önkormányzata egy 11 tagú nemzetközi konzorcium 

vezetőjeként nyert támogatást a projekt megvalósítására. A projekt fő célja, hogy bemutassa a 

vízfelhasználási hatékonyság növelésének lehetőségét, az újfajta helyi vízfelhasználási módok (pl. 

esővíz, szürkevíz) alkalmazását a közösségi és háztartási használatban egyaránt, ezzel is csökkentve a 

túlhasznált frissvíz-készletre és a csatornahálózata nehezedő nyomást. A megvalósítás egy 

mintaprojekten keresztül történik, mely a Hétszínvirág Óvodában kerül kialakításra.  

 

ENES-CE, CE1449 – „Együttműködés közintézmények és lakossági csoportok között helyi 

energiastratégiák megvalósítására a közép-európai régióban” 
Program neve: Interreg CENTRAL EUROPE program 

Megvalósítási időszak: 2019.04.01-2022.03.31 

Projekt költségvetése: 143.512 EUR, melynek 85%-a EU-s támogatás, 10%-a  SZPI/Magyar Kormány 

támogatása és 5% önerő. 

Rövid leírás: Budapest Főváros Zugló Önkormányzata egy 10 tagú nemzetközi konzorcium tagjaként 

nyert támogatás a projekt megvalósítására”. A projekt fő célja, energiaszövetkezetek és lakossági 

energiacsoportok létrehozása azért, hogy segítsék a közintézményeket a hatékonyabb és alulról jövő 

szemléletű energiastratégia-végrehajtásban. Ennek eredményeképpen a projekt javítja az alacsony CO2 



kibocsájtást célzó beruházások elfogadottságát és a SEAP/SECAP és egyéb helyi alacsony CO2 

kibocsájtást célzó stratégiák és energiafelhasználási akciótervek végrehajtását.  

 

Eco-Velo Tour, DPT2-0555-2.2 - Hatékony ökoturisztikai tervezés elősegítése az Eurovelo 

kerékpárút hálózat mentén a Duna régióban 
Program neve: Duna Transznacionális Program 

Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2021.09.30. 

Projekt költségvetése: 498.890 EUR, melynek 85%-a EU-s támogatás, 10%-a  SZPI/Magyar Kormány 

támogatása és 5% önerő. 

Projekt rövid leírása: Zugló Önkormányzata Pályázatot nyert az Interreg Duna Transznacionális 

Programban egy 16 tagú nemzetközi konzorcium vezetőjeként. A pályázat célja az Eurovelo 

kerékpárút hálózathoz kapcsolódó tervezési kompetenciák fejlesztése, a kerékpáros turizmus 

elősegítése és az ehhez kapcsolódó pilot projektek megvalósítása az önkormányzat más, a kerékpáros 

közlekedést fejlesztő programjaihoz kapcsolódva. A Rákos patak melletti kerékpárút turisztikai 

hasznosítása ugyancsak része a projektnek, ahol pilot projektként kerékpáros pihenőhely fejlesztése, 

tervezése és megvalósítása szerepel a tervek között.  

 

Tropa Verde - Hulladék pont 
Program neve: URBACT III. 

Megvalósítás időpontja: 2018.december 04 - 2021.06.04. 

Projektben betöltött szerep: projekt partner 

Projekt költségvetése: 70.610 EUR, melyből EU általi támogatás 70% , önerő 30 %. 

Rövid leírás: Az EU URBACT programjában a Transfer Network pályázat során a spanyol Santiago de 

Compostella önkormányzata vezetésével egy 6 partnerből álló konzorcium támogatást nyert a Tropa 

Verde néven futó szelektív hulladékgyűjtési rendszernek a konzorciumi tagoknál történő honosítása.  

Magyar részről külső szakértőként a főváros hulladékgazdálkodásért felelős FKF-került bevonásra a 

projekt megvalósításába. A projekt fő célja, hogy ösztönözze a helyi lakosság környezettudatosságának 

erősödését az újrahasznosításon és a hulladék szelektív gyűjtésén keresztül. A partnereken keresztül 

egyedi megállapodások alapján valósult meg. 

 

SUNRISE 
Program neve: Horizon2020 

Megvalósítási időszak: 2017.05.01-2021.03.31.  

Projekt költségvetése: 136.731 EUR, mely 100 %-os Európai Uniós támogatással valósul meg. 

Rövid leírás: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési 

Központ és a Mobilissimus Kft. az Európai Unió Horizon2020 kutatás-fejlesztési programjában a 

SUNRISE projektben a zuglói Törökőr városrész közlekedéssel kapcsolatos, mobilitási fejlesztéséhez 

nyert támogatást. A projekt egy 17 tagú nemzetközi konzorcium közös vállalkozása. Egy közös tanulási 

folyamatban, a résztvevő városokban egy-egy „szomszédsági mobilitási laboratórium” kialakítása, 

létrehozása, működésének elemzése, annak érdekében, hogy a közös városi mobilitási kihívásokra egész 

Európára vonatkozóan alkalmazható javaslatokat dolgozzunk ki, illetve a helyi szinten előkészítsük a 

„Fenntartható Szomszédsági Mobilitási Terveket. 

  



 

CHESTNUT Fenntartható Városi Közlekedési Tervek kidolgozása 

Program neve: Duna Transznacionális Program 

Megvalósítási időszak: 2016. 12. 08. - 2019. 05. 31. 

Projekt költségvetése: 129.333 EUR, melynek 85%-a EU-s támogatás, 10%-a SZPI/Magyar Kormány 

támogatása és 5% önerő 

Rövid leírás: A pályázat célja a Duna-menti városok TEN-T folyosókkal és magával a Dunával való 

összeköttetései közlekedési és környezeti problémáinak mérséklése érdekében közös módszertan 

kidolgozása mobilitási szcenáriók felvázolásához, Fenntartható Városi Mobilitási Tervek (Sustainable 

Urban Mobility Plan – SUMP) készítéséhez, mindezeket pilot projektekkel alátámasztva. A projekt 

Velenje (Szlovénia) önkormányzatának vezetésével 2 osztrák, 1 bolgár, 2 horvát, 1 cseh, 2 magyar, 2 

román, 2 szlovén, 1 bosznia-hercegovinai partner bevonásával partnerségben valósult meg. 

 

 

VEKOP-7.2.3-17-2017-00007 - „Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért”  

Megvalósítás időszaka: 2019.02. 01. – 2021.03.31.  

A támogatás összege: 110 millió forint (100% támogatás intenzitás) 

Rövid leírás: A háziorvosi praxisközösség lakossági állapotfelmérés alapján kiegészítő szolgáltatásokat 

és felvilágosító tevékenységet nyújt a lakosság egészségi állapotának javítása céljából. A projekt 

Budapest XIV. kerületének lakosait célozta meg és 4 telephelyen működő háziorvosi szolgálat 

közreműködésével valósult meg. A programban ellátandó lakosságszám: 8782 fő. Többletszolgáltatások 

keretében 10 fős gyógytornaterem került kialakításra a Torontál utcai rendelőben, illetve pszichológus 

és dietetikus segítségét is igénybe tudja venni a lakosság. Gyermekorvosi és védőnői plusz 

szolgáltatások is indultak: Útitárs szülőklub; Születés hete program; Baba-mama klub; Védőnői 

felkészítő program; Beszéljünk őszintén a drogról c. program.  A projekt a Zuglói Egészségügyi 

Szolgálattal kötött Együttműködési megállapodás keretében valósult meg. 

 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00033 – „Közösen a Zuglói klímastratégia kialakításáért”  

Megvalósítás időszaka: 2020.01.27.-2022.02.28. 

A támogatás összege: 19,995 millió Ft (100% támogatás) 

Rövid leírás: Kerületi klímastratégia kialakítása a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) 

átdolgozásával, lakossági szemléletformálási akciók megvalósítása az érintett célcsoportok 

tájékoztatásával és szerepvállalásával. A projektet a HuGBC-vel konzorciumban valósítjuk meg. A 

végrehajtást az ABUD Mérnökiroda Kft. végzi vállalkozási szerződés keretében. 

 


