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Az Európát érintő számos – gazdasági, környezeti és társadalmi – kihívás miatt integrált és földrajzilag
megalapozott megközelítésre van szükség a problémák hatékony kezeléséhez. Az integrált és földrajzi
megközelítés több vetületből áll, és figyelembe veszi a helyi sajátosságokat, eredményeket. Ez gyakran a
hagyományos közigazgatási határok átlépését jelenti, és nagyobb hajlandóságot igényel a kormányzat különböző
szintjeitől a közös célok elérését elősegítő együttműködésre és koordinációra. A 2014 és 2020 közötti
időszakban az EU támogatásainak felhasználásával a városfejlesztést integrált lépéseket meghatározó
stratégiák alapján kell végrehajtani.
A tagállamok lehetőséget biztosíthatnak a városoknak olyan teljesen integrált stratégiák kialakítására és
megvalósítására, amelyek egyesítik a különböző prioritási tengelyek és programok forrásait. Az integrált
városfejlesztési stratégiák megvalósítása hatékonyabbá válik azáltal, hogy lehetőség lesz az ERFA, az ESZA és
a Kohéziós Alap által finanszírozott tevékenységek egyesítésére, akár a program, akár a tevékenység szintjén. A
tagállamoknak partneri kapcsolatokat kell kialakítania az illetékes regionális, megyei, helyi és városi
hatóságokkal, és be kell vonniuk őket a partnerségi szerződés előkészítésébe, valamint a programok
előkészítésébe, megvalósításába, monitorozásába és értékelésébe. A tagállamoknak a partnerségi
szerződésben fel kell tüntetniük azokat a városokat, amelyekben integrált tevékenységeket valósítanak meg a
fenntartható városfejlesztésért.
Az Európai Bizottság által javasolt közös rendelkezések új integrálási eszközöket vezetnek be: a közösségi
irányítású helyi fejlesztést (CLLD) és az integrált területi befektetéseket (ITB).
A Bizottság a Közös Stratégiai Keret (CSF) minden alapjának vonatkozásában olyan egységes módszertan
alkalmazását javasolja a CLLD fejlesztésben, amely konkrét, régió alatti szintű területekre összpontosít,
közösség által irányított, a helyi nyilvánosságot és a magánszektor társadalmi gazdasági érdekeit képviselő
helyi akciócsoportokkal, olyan integrált és több szektort felölelő, területspecifikus helyi fejlesztési stratégiákon
keresztül valósul meg, amelyek kialakításával figyelembe veszik a helyi igényeket és lehetőségeket.
Az ITB a területi stratégiák integrált módon történő megvalósítását lehetővé tevő eszköz. Az ITB egy vagy több
operatív program prioritási tengelyei által finanszírozott végrehajtási mechanizmus, amelynek segítségével
tervszerűen, időbeni egyeztetéssel valósíthatók meg a célterület fejlesztési igényein alapuló, a részt vevő
prioritások tematikus céljainak elérését elősegítő beavatkozások. Azonban az ITB-k csak abban az esetben
használhatók hatékonyan, ha az adott földrajzi terület integrált, több ágazatra kiterjedő területi stratégiával
rendelkezik.
Az egyes tagállamok részére elkülönített ERFA-források legalább 5 %-át ITB-k keretében megvalósított
fenntartható városfejlesztést célzó integrált intézkedésekre kell fordítani. Az ITB kiváló eszköz az adott területekre
vonatkozó fejlesztési megközelítések megvalósításához, emellett elősegítheti a helyi, városi és regionális szintű
kiaknázatlan lehetőségek kihasználását. A megyei jogú városok csak az ITB eszköz keretében számíthatnak
komplex városfejlesztési elképzeléseik megvalósításához az EU finanszírozási támogatására.
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