
            
         

 
Nézzük meg közelebbről a BETTER jó gyakorlatait 

A BETTER megvalósítása egy ötlépcsős, szisztematikus rendszerben halad, melynek eredményeképpen, 

a projektben részt vevő önkormányzatok e-közigazgatási megoldásaikat fejlesztik. A folyamat szakaszai: 

1. Az igények felmérése és a jó gyakorlatok összegyűjtése, 2. A bevált gyakorlatok vizsgálata, 3. A 

gyakorlatok adaptálása, 4. A szakpolitika fejlesztése és 5. A szakpolitikai fejlesztések figyelemmel 

kísérése. A partnervárosok most Tanulmányi Látogatások során vizsgálják meg az összegyűjtött jó 

gyakorlatokat. Eddig négy látogatás valósult meg az alábbiak szerint: 

Dátum Jó gyakorlatok Résztvevők 

2021. március 25. 

- Urban Dialog: közösségi alapú online városfejlesztési eszköz, 

amely bevonja a polgárokat a városfejlesztési projektekkel 

kapcsolatos döntésekbe, 

- Helyi szolgáltatások online biztosítása: digitálisan hozzáférhető 

szolgáltatások választéka, 

- Interaktív önkormányzati költségvetés: kísérleti weboldal, amely 

könnyen használható és érthető formában, részletes információkat 

nyújt az állampolgárok számára az önkormányzat költségvetéséről. 

Házigazda: 

Nyíregyháza 

Látogatók: 

Genova; Tartu; 

Gävle; 

Birmingham 

2021. június 04. 

- Open Data Gävlében: az adatok szerepe a jobb kormányzás és a 

hatékonyság elérésében, 

- Az adattótól az adattárházig: Felhasználó fókuszú adatinnováció - 

hogyan hasznosíthatja egy szervezet a nyílt adatokat? 

Házigazda: 

Gävle 

Látogatók: 

Birmingham; 

Tartu; Nyíregyháza 

2021. június 07. 

2021. június 09. 

- Innovation Birmingham Campus (Serendip): együttműködés a 

vállalatokkal az innovációt támogató programok kidolgozására, 

- Intelligens Város Szövetség: városi együttműködések támogatása, 

- Virtuális, tervezés vezérelt innovációs csapat: az együttműködés 

helyi gazdaságban, egészségügyi szektorban és kreatív digitális 

iparban jelentkező előnyei. 

Házigazda: 

Birmingham 

Látogató: 

Nyíregyháza; 

Genova; Gävle 

2021. június 10. 

- Spoku és ARNO: lakossági és a vállalkozási kérelmek benyújtására 

kidolgozott nyilvános önkormányzati e-szolgáltatások Tartuban, 

- GIS (térinformatikai) megoldások: szolgáltatások a lakosok 

számára a téradatok innovatív felhasználásával, 

- sTARTUp Day: a Balti-tenger legnagyobb üzleti fesztiválja. 

Házigazda: 

Tartu 

Látogatók: 

Nyíregyháza; 

Genova; 

Birmingham 
 

A BETTER egy Interreg Europe projekt, öt városi önkormányzat megvalósításában (Genova- IT, Tartu-EE, 

Nyíregyháza-HU, Birmingham- UK és Gävle- SE), akik célja, hogy fejlesszék regionális innovációs 

stratégiáikat, illetve e-megoldásokkal javítsák a közszolgáltatásaik minőségét. További információkért 

kérjük keresse fel weboldalunkat és: 

Kövessen minket: 
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https://www.interregeurope.eu/better/ 2021. július 
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