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Okos város fejlesztések lehetséges területei

Okos-város fejlesztések szakpolitikai támogatása

Európai Innovációs Partnerség prioritási területei

URBACT III. Program célja
- nemzetközi együttműködésben megvalósuló,
tervezésen nyugvó, fenntartható városfejlesztési
folyamatok felgyorsítása;
- hálózatépítés, kapacitásfejlesztés és jó
gyakorlatok terjesztése útján nyújt
szakismereteket és támogatja a városi
döntéshozókat, szakembereket:
(1) a város teljesítőképességének javításában,
(2) a fenntartható városi stratégia és akcióterv
kidolgozásában és továbbfejlesztésében;
(3) a fenntarthatóságot célzó integrált akcióterv
megvalósításában;
(4) a fenntartható városfejlesztés terén szerzett
tapasztalatok nemzetközi szinten történő
megosztásában

Okos város fejlesztések lehetséges megtérülései
Közlekedés
& Mobilitás

Energia

IKT

a) a megújuló energiaforrások használatát és a CO2-kibocsátás csökkentését ösztönző nemzeti és nemzetközi pénzügyi
mechanizmusokból származó gazdasági megtérülés (pl. fehér tanúsítványok, a zöld tanúsítványok vagy a
kibocsátáskereskedelem);
b) új szolgáltatások értékesítéséből - mint például az elosztott energiagazdálkodás, a távorvoslás, a szélessávú elérhetőség adódó eredmények, alapvetően a SMART infrastruktúrák miatt jelentkező gazdasági megtérülés;
c) az előállított vagy megtakarított energia értékesítéséből illetve hálózati betáplálásából származó gazdasági megtérülés;
d) a meglévő városi szolgáltatások költségcsökkentéséből eredő mind a vállalkozások, mind a polgárok számára jelentkező
gazdasági megtérülés;
e) hatékonyságnövekedés a városi infrastruktúrák minőségének és hatékonyságának növelése miatt;
f) image erősödés: erős társadalmi hatású projektek vonzzák azon befektetők érdeklődését és azokat a kezdeményezéseket,
amelyek kombinált hozadékok létrehozására képesek (pénzügyi és társadalmi megtérülés).

A fő kérdések, amelyekre tekintettel a döntéshozóknak a megfelelő
pénzügyi megoldást ki kell választani

1. A pénz forrása (állami: EU, nemzeti – magán: banki, vállalati)
2. Finanszírozás jellege (támogatás, hitel, tőkebefektetés)
3. Partnerek száma
4. A finanszírozás biztosítása (feltételek könnyítésére)
5. A finanszírozás időtartama
6. A befektetők kockázata
7. A hitelfelvevők kockázata
8. Adó következmények
9. A visszafizetés forrása (állami források, díjak-bevételek, projekt által termelt jövedelem)
10. Előnyök
11. Hátrányok

Vissza nem térítendő források
Közvetlen források, H2020

2014 – 2020
EU források

‒ legalább három ország részvételére vonatkozó minimumfeltétel (Három jogi személynek
konzorciumi megállapodás keretében kell együttműködnie. A tagoknak három különböző
tagállamban vagy társult országban kell székhellyel rendelkezniük. A három jogi személynek
egymástól függetlennek kell lennie.) - konzorciumi formában vehetők igénybe.
Kohéziós források – Európai Stratégiai Befektetési Alapok
‒ elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogat okos város fejlesztéseket
‒ integrált területi beruházás (ITI) egy integrált stratégia végrehajtásának egy lehetséges új
eszköze a kohéziós politikában
Nemzeti források okos-város fejlesztéshez
‒ Modern Városok Program keretében 23 megyei jogú város számára mintegy 3400 milliárd
forint értékű fejlesztési forrás került dedikálásra

H2020
„Világító torony” projektek
•
•
•

Alacsony energiafelhasználású kerületek
Integrált infrastruktúrák
Fenntartható városi közlekedés

Feltételek
•
•
•
•
•

Konzorcium: városok & ipari, gazdasági
szereplők
2-3 város partner bevonás
2-3 követő város
Ambíciózus városfejlesztési terv részeként
Társfinanszírozás biztosított
Megvalósítható megoldások

Visszatérítendő pénzügyi források

Beruházási források

Visszafizetés forrásai

Kereskedelmi banki források

Helyi adók

EU és nemzeti fejlesztési banki források

Díjak és egyéb bevételek

Kötvényalap

Eszközök elidegenítése

Lízing, PPP

Központi költségvetési támogatás

Hitelgarancia

Teljesítménydíjazás

Okos város finanszírozási modell kialakítása
Hagyományos modell:
-infrastrukturális projektek adósságinstrumentumok felhasználásával finanszírozzák (például kereskedelmi vagy fejlesztési bankoktól)
önkormányzati kötvények kibocsátásával – Magyarországon kormányzatilag nem támogatott!
-a tőke az építési költségek fedezésére szolgál, amelynek időtartama jellemzően türelmi idő, amely alatt a hitelfelvevő mentesül a
visszafizetés alól. Amint elkészül és működni, azaz jövedelmet termelni kezd az infrastruktúra a bevételt a kötvény tőke és kamatának
visszafizetésére használják
-a finanszírozás költségeinek megtérülése csak adott ügyletnagyság felett biztosítható, (vízügy, közlekedés, energia és IT fejlesztések
esetén jellemző a modell) eszköz bevételéből származó bevétel kizárólag az adósság kifizetésére szolgál (a projektkötvényekre jobban
alkalmazható a módszer, mint az általános kötvények esetében)
Új megközelítések:
‒okos városi infrastruktúra több ágazatot is érinthet és további hozzáadott elemeket is tartalmazhat, amely finanszírozási és megtérülési
lehetőségeket jelenthet (például az intelligens utcai világítás környezeti érzékelőkkel - amelyek a levegőszennyezés, a hőmérséklet és a
parkolóhelyek megfigyelésére szolgálnak - való kialakítása esetén a rendszer egyben adatot generál a környezeti és társadalmi
folyamatokról, harmadik felek fejlesztői számára hozzáférési és használati díjat számol fel ezen az adatokat használó alkalmazások
fejlesztése esetén) Adat érték és kockázat!
‒megtérülési lehetőséget jelenthet az okos szolgáltatáshoz kapcsolódó hirdetési lehetőségek értékesítése
‒pilot megoldások alkalmazása: a magánszféra általában hajlandó befektetni a kísérleti projektekbe a hosszabb távú végleges projekt
megvalósítási lehetőségekben való részvétel reményében.
‒állami támogató politikák és pénzügyi ösztönzők (pl. adócsökkentés, városfejlesztési alap, infrastruktúrális kötvények) alkalmazása,
amely segíti a fejlesztési programok/projektek pénzügyi modelljének kialakítását és a magánszetorbeli befektetések bevonását

JESSICA
Privát projektek
JESSICA

nem
beruházási
terület

Több forrás
Több szektor
Több
motiváció

közfinanszírozási
projektek

2007-2013

2014-2020

ERFA

5 ESI ALAP

+ nemzeti (köz és magán) források

+ nemzeti (köz és magán) források

3 beavatkozási terület
(KKV, városfejlesztés, energia)
rögzített EU társfinanszírozási arány

11 tematikus célkitűzés
+10% ESI, ha teljes prioritás pénzügyi eszköz
Nincs társfinanszírozás központilag EB által kezelt
eszköznél (100%)

Európai Befektetési Bank által nyújtott okos-város fejlesztési források

Befektetési hitel (projekt-hitel)
célzott projektspecifikus kölcsön, legalább 25 millió euró nagyságú
Kerethitel
indikatív beruházási programban több, kis és közepes méretű 1-50 millió
euró közötti projekt finanszírozható jellemzően 3-5 év időtartam alatt,
finanszírozott beruházási program teljes mérete általában több mint
100 millió euró, az EBB a teljes finanszírozás legfeljebb 50%-át biztosítja,
kb 75 000 fő≤ népességű városok, 30%-os előfinanszírozással induló
szakaszos kifizetés
Kockázati tőke és közvetett hitelek
EIB csoport is támogatja városfejlesztési alapok felállítását

Multiszektorális kerethitelt
használó városok
(2005-2015)

Köszönöm a figyelmet!

