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URBACT bo sofinanciral 15 izvajalskih omrežij, v katerih si bodo
mesta prizadevala izboljšati izvajanje celostnih urbanih strategij in
akcijskih načrtov. Mesta v izvajalskih omrežjih bodo sodelovala pri
iskanju konkretnih rešitev za svoje največje izzive:

celostni
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Merjenje
uspešnosti

Vključevanje
deležnikov

operativni
akcijski
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oblikovanje
projektne
strukture

inovativne
finančne
rešitve

Pametna
javna
naročila

»Sodelovanje v tej mednarodni
izkušnji izmenjave in učenja,
v katero sem bila vključena
kot izvoljena predstavnica, je
dejansko spremenilo moj način
dela. Pripomoglo je k izboljšanju
naših urbanih politik. Prav tako
je bila to odlična priložnost za
vzpostavitev aktivnega dialoga
med lokalno, regionalno,
nacionalno in evropsko ravnjo.«
Angels Chacon,
Igualada, Španija

»Kot partnerji enega od
URBACT omrežij nismo
zgolj izmenjevali dobrih
praks z mesti širom
Evrope, temveč smo tudi
izboljšali svoje zmožnosti za
soočanje s ključnimi izzivi.
Naredili smo vse, kar je bilo
mogoče, da bi na primer
spodbudili ustvarjanje novih
delovnih mest. Mesta lahko
veliko dosežejo, če svoje
politike oblikujejo celostno
in v procese odločanja
vključujejo javnost.
To je URBACT metoda!«
Daniel Garnier,
Basingstoke, Združeno kraljestvo

Javno-zasebna
partnerstva

UPRAVIČENCI
PREJEMNIKI

PARTNERSTVA

Mesta s celostno
urbano strategijo ali
akcijskim načrtom, ki
naslavlja lokalni izziv, in
zagotovljenimi sredstvi za
začetek izvajanja strategije
oziroma akcijskega načrta v
času delovanja URBACT
omrežja.

7-9 partnerskih mest iz vsaj 3 držav članic
in partnerskih držav
Eno mesto v vlogi vodilnega partnerja
Ravnovesje med partnerji iz manj razvitih regij
in partnerji iz bolj razvitih regij/regij v razvoju

FINANCIRANJE IN SREDSTVA
Skupna sredstva za izvajalsko omrežje za
30 mesecev: 600.000-750.000 €
Sredstva sestavljajo sredstva iz ESRR
+ lokalni prispevki mest
• Sofinanciranje iz sklada ESRR za mesta iz manj
razvitih regij in regij v razvoju: 85 %
• Sofinanciranje iz sklada ESRR za mesta iz bolj
razvitih regij: 70 %
• Nacionalno sofinanciranje za mesta iz Švice
in Norveške: 50 %
Dodatna sredstva za STROKOVNO podporo:
do 127.000 €/omrežje
Stalna podpora sekretariata URBACT (orodja,
metode, izobraževanja itd.)

Mesta iz 28 držav
članic EU, Norveške
in Švice, vključno z:
• mesti, občinami in kraji (ne
glede na število prebivalcev)
• organi ožjih delov občin,
kot so četrtne, krajevne
in vaške skupnosti
• medobčinskimi upravami
v urbanih območjih

TRAJANJE
Izvajalska omrežja URBACT delujejo več kot
30 mesecev, vključno s 6 meseci za razvoj
projektnega predloga (faza 1) in 24 meseci
za izvajanje aktivnosti (faza 2).

»Izmenjava izkušenj in
sodelovanje z drugimi
partnerskimi mesti v omrežju
sta nam zelo pomagala pri
razvoju praktičnih rešitev
za izvajanje naše politike
urbanega razvoja, tako v
vsebinskem smislu kot pri
financiranju. Za župana je to
izjemna dodana vrednost.«

Razpis

Razvojna faza

Izvajanje aktivnosti

marec–junij 2016

oktober 2016–april 2017

junij 2017–junij 2019

Rok za oddajo

Odobritev za fazo 1

Odobritev za fazo 2

22. junij 2016

Oktober 2016

Junij 2017

Dr. Ferenc Kovács,
Nyíregyháza, Madžarska

URBACT IZBOLJŠUJE URBANE POLITIKE
Program URBACT že več kot deset let podpira mesta pri razvoju
pragmatičnih, novih in hkrati trajnostnih, rešitev, ki upoštevajo
ekonomske, družbene in okoljske razsežnosti urbanih politik.
V ta namen je program URBACT razvil tri vrste aktivnosti:
• mednarodna omrežja za izmenjavo in učenje,
• krepitev zmogljivosti,
• kapitalizacija in obveščanje.
URBACT z viri, izkušnjami in znanjem krepi zmogljivosti mest
za oblikovanje in izvajanje celostnih trajnostnih urbanih politik,
ki odgovarjajo na lokalne izzive.

KONTAKT
Kontaktirajte
Kristijan Radojcic,
Predstavnik za mreženje
k.radojcic@urbact.eu

Vse informacije v zvezi z
razpisom so na voljo na
urbact.eu/open-calls-networks

