DET EUROPÆISKE
SAMARBEJDSPROGRAM FOR
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

DEN HELHEDSORIENTERET TILGANG
TIL BYUDVIKLING, DER RUMMER
Siden 2002 har
SÅVEL SOCIALE SOM ØKONOMISKE OG
URBACT-programmet
MILJØMÆSSIGE DIMENSIONER AF BYERS
for europæisk,
UDFORDRINGER, ER KERNEN I URBACT.
territorialt samarbejde
sigtet mod at fremme
bæredygtig og
helhedsorienteret
ØKONOMISK
SOCIALT
byudvikling i byer på
tværs af
EU-medlemsstaterne, Norge
og Schweiz. URBACT er et
instrument under
MILJØMÆSSIGT
samhørighedspolitikken,
medfinansieret af Europa Kommissionen
(EFRU) og medlems-/partnerlandene.

I forlængelse af URBACT I og II vil URBACT III
fortsætte med at fremme bæredygtig og
helhedsorienteret byudvikling og bidrage til
gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Via
networking, kapacitetsopbygning og
kapitalisering af god praksis vil programmet støtte
bypolitiske beslutningstagere og -praktikere på
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau.

URBACT giver byer
mulighed for at
samarbejde og
udvikle integrerede
løsninger på deres
lokale udfordringer. I
URBACT-netværk
deler byer erfaringer,
de lærer af hinanden,
og overfører god praksis
med henblik på at forbedre
deres bypolitik.

URBACT III er aktuelt ved at blive godkendt
af Europa Kommissionen. Programmet
lanceres i begyndelsen af 2015 ved hjælp af
offentlige indkaldelser til forslag for oprettelse
af tværnationale netværker.

NÆSTE SKRIDT

SEPT 2014 - JAN 2015
URBACT’S NATIONALE
INFODAGE i medlemsog partnerlande

ULTIMO 2014
Europa Kommissionens
vedtagelse af URBACT III
-programmet

PRIMO 2015
Første runde
af indkaldelser
til forslag

6.-8. MAJ 2015
URBACT-event
i Riga

URBACT’S HOVEDSAKTIVITETER
TVÆRNATIONALE
NETVÆRK

KAPACITETSOPBYGNING

KAPITALISERING
OG FORMIDLING

For at understøtte byer i
udformningen og
iværksættelsen af
helhedsorienteret
byudviklingsstrategier, med
udgangspunkt i gensidig læring
og overførsel af god praksis

For at styrke relevante
aktørers evne til at udvikle
helhedsorienteret og
deltagelsesbaserede
tilgange til udformning og
levering af bypolitik

For at opbygge og dele viden,
praksis og anbefalinger, samt
informere om udformningen
og leveringen af bæredygtig
bypolitik på lokalt, regionalt,
national og europæisk niveau

URBACT PRIMÆRE MÅLGRUPPE
URBACT henvender sig til alle nøgleaktører indenfor bæredygtig byudvikling på europæisk,
nationalt, regionalt eller lokalt niveau: politiske beslutningstagere, byplanlæggere, kommunalt ansatte,
forvaltningsmyndigheder for operationelle programmer osv.

BYER fra 28 EU-medlemslande samt Norge
og Schweiz udgør de vigtigste modtagere
af de tværnationale netværk:
• Kommuner (herunder byer og mindre
byer i alle størrelser)
• Kommunaltinterne instanser såsom
sekretariater
• Byområder organiseret på tværs af
administrative grænser

ET ANTAL IKKE-BY PARTNERE vil også opfylde
betingelserne for at tilslutte sig netværk:
• Lokale instanser defineret som
organisationer og oprettet af en kommune,
delvist eller helt ejet af kommunen
og ansvarlig for bymæssige spørgsmål
• Regionale og nationale myndigheder
• Universiteter og forskningscentre

NETVÆRKSPARTNERE bliver normalt
medfinansieret:
• Op til 85 % EFRU til partnere, der befinder sig i
mindre udviklede regioner og overgangsregioner
• Op til 70 % EFRU til partnere fra mere
veludviklede regioner
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