PROGRAM EVROPSKÉ
SPOLUPRÁCE PRO
UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST

JÁDREM PROGRAMU URBACT
JE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K ROZVOJI MĚST,
Od roku 2002 je URBACT
KTERÝ PRACUJE S FAKTORY SOCIÁLNÍMI
programem Evropské
A EKONOMICKÝMI A ENVIRONMETÁLNÍMI VÝZVAMI.
územní spolupráce,
který má za cíl
podporu integrovaného
udržitelného rozvoje
měst napříč členskými
EKONOMICKÉ
SOCIÁLNÍ
FAKTORY
FAKTORY
státy Evropské unie,
Norskem a Švýcarskem.
URBACT je nástrojem
kohezní politiky a je
ŽIVOTNÍ
spolufinancovaný Evropskou komisí
PROSTŘEDÍ
(z ERDF) a členskými/ partnerskými státy.

URBACT umožňuje
městům vzájemnou
spolupráci při
vytváření
integrovaných řešení
problémů na svém
území. V sítích URBACT
města sdílí svoje
zkušenosti s partnery,
vzájemně se od sebe učí,
šíří mezi sebou příklady
úspěšných postupů a obohacují
politiky a strategie svého města.

Na ukončené programy URBACT I a II nově naváže
program URBACT III. Cílem programu bude i nadále

Proces schvalování programu URBACT III
Evropskou komisí již probíhá a program bude

poskytovat podporu pro integrovaný udržitelný
rozvoj měst a přispívat k naplňování strategie EU
2020. Program bude podporovat politické, řídící i
realizační aktéry napříč EU na evropské, národní,
regionální i místní úrovni, pomocí zakládání sítí k
výměně zkušeností, rozvíjením schopností aktérů a
šířením příkladů úspěšných postupů z praxe.

zahájen na začátku roku 2015 vyhlášením
otevřených výzev pro vytvoření mezinárodních sítí.

CASOVÝ RÁMEC

ZÁŘÍ 2014 - LEDEN 2015
INFORMAČNÍ DNY O
PROGRAMU URBACT v
členských a partnerských státech

KONEC ROKU 2014
Schválení programu URBACT
III Evropskou komisí

ZAČÁTEK ROKU 2015
Vyhlášení prvních
výzev

6. - 8. KVĚTNA
Setkání URBACTu
v Rize

HLAVNÍ AKTIVITY PROGRAMU URBACT
MEZINÁRODNÍ
SÍTĚ

ROZVÍJENÍ SCHOPNOSTÍ
AKTÉRŮ

VYUŽITÍ VĚDOMOSTÍ
V PRAXI

K podpoře měst při
vytváření a implementaci
integrovaných městských
strategií, vzájemným učením
partnerů a šíření příkladů
úspěšných postupů z praxe

Rozvíjení schopnosti
městských aktérů vytvářet a
implementovat takové
politiky a strategie měst,
které jsou integrované a
zapojují veřejnost

Následné využití vědomostí
nabytých v sítích, objevených
postupů a získaných doporučení
při vytváření a implementaci politik
a strategií udržitelného rozvoje měst
na místní, regionální i národní úrovni
a další šíření těchto vědomostí

KDO SE MUŽE ZAPOJIT DO PROGRAMU URBACT
Všichni klíčoví aktéři udržitelného městského rozvoje na evropské, národní, regionální i místní úrovni:
tvůrci politik a strategií, zaměstnanci veřejné správy, řídící orgány operačních programů a další.

Města 28 členských států Evropské unie,
Norska a Švédska se mohou stát partnery
zapojením do mezinárodních sítí:
• Města a obce
(bez ohledu na počet obyvatel)
• Městské čtvrti
• Metropolitní oblasti a aglomerace

Ostatní partneři:
• Místní agentury a organizace pro městský
rozvoj, založené a alespoň částečně
vlastněné městem
• Veřejná správa na regionální, krajské
i národní úrovni
• Univerzity a výzkumná centra

Partneři v sítích jsou běžně spolufinancováni:
• Až 85% pro partnery z méně rozvinutých oblastí
• Až 70% pro partnery z více rozvinutých oblastí

KONTAKT
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