Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni kohéziós politika
célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a
városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális
Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul
tűzi ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák kezelését.
Ezzel összhangban a járásközpont városoknak Magyarországon integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) kell
készíteniük, amelyben megfogalmazzák a városfejlesztési elképzeléseiket, s amely az egyik alapdokumentuma
lesz a 2014-2020 közötti tervezési időszakban a településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források
felhasználhatóságának is.
Az ITS egy középtávú, a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembe véve készülő hét évre szóló
dokumentum, amelynek legfontosabb célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást nyújtson Hajdúnánás
2014-2020 között tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az integrált településfejlesztési stratégiában – a 20072013-as időszakra készült integrált városfejlesztési stratégiától eltérően – nemcsak az önkormányzati, hanem a
településen más szereplők által megvalósítani tervezett fontosabb fejlesztési elképzeléseket foglalja keretbe, amely
biztosítása érdekében széleskörű projektgyűjtésre és partnerségre támaszkodik.
A tervezés kereteit alapvetően a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabja meg, amely rendelet szabályozza az ITSen túl a településfejlesztési koncepciók készítésének főbb szempontjait is. A tervezési folyamat európai uniós
támogatással, az ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító jelű pályázat keretében valósul meg. A hivatkozott
kormányrendelet mellett ennek megfelelően a tervezés során ezért figyelembe vételre kerültek a pályázati
felhívásban, a felhíváshoz mellékelt tervezési segédletben, a Városfejlesztési Kézikönyvben és azok
mellékleteiben foglaltak is. Emellett természetesen figyelembe vételre kerültek az EU-s és a hazai szakpolitikák,
tervezési keretek és dokumentumok, illetve a releváns hajdúnánási stratégiák, koncepciók és tervek is. A tervezés
során az alábbi két részdokumentum készül el:
Megalapozó Vizsgálat
Integrált Településfejlesztési Stratégia
Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka, a stratégia akkor tekinthető eredményesnek, ha
hozzájárul ahhoz, hogy
a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a 20142020 közötti időszakban;
olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az EU
Strukturális és Beruházási alapjainak forrásai, így a város optimálisan képes kihasználni az EU2014–20
közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit;
a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2014. évet követő időszakban;
az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s így céljai és
projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági szereplőinek körében,
hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok
finanszírozóitól illetve tulajdonosaitól ‐ egymással térben és időben összehangoltan valósuljanak
meg, erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását;
a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.

