EUROPOS
BENDRADARBIAVIMO
PROGRAMA TVARIAI
MIESTŲ PLĖTRAI

KOMPLEKSINIS POŽIŪRIS Į MIESTŲ
PLĖTRĄ, APIMANTIS SOCIALINIUS,

Nuo 2002 m. URBACT yra
Europos teritorinio
bendradarbiavimo
programa, skatinanti tvarų
kompleksinį miestų
vystymąsi ES šalyse,
Norvegijoje ir Šveicarijoje.
URBACT yra Sanglaudos
politikos instrumentas,
kofinansuojamas Europos
Komisijos (ERPF) ir šalių
narių/šalių partnerių
lėšomis.

EKONOMINIUS IR
APLINKOSAUGINIUS MIESTŲ
PROBLEMŲ ASPEKTUS, YRA URBACT
PROGRAMOS PAGRINDAS

EKONOMINIAI

SOCIALINIAI

APLINKOSAUGINIAI

Kaip ir URBACT I bei II programos
URBACT III skatins tvarią kompleksinę
miestų plėtrą ir prisidės prie strategijos
Europa 2020 įgyvendinimo. Per kontaktų
tinklus, gebėjimų didinimą ir gerosios
praktikos panaudojimą, ji teiks pagalbą
miestų politikos formuotojams ir
specialistams ES, nacionaliniu, regioniniu
ir vietiniu lygiu.

URBACT suteikia
galimybę miestams
dirbti kartu ir plėtoti
kompleksinius
sprendimus jų
vietinėms problemoms
spręsti. URBACT
tinkluose miestai
dalinasi patirtimi,
mokosi vieni iš kitų ir
perduoda gerąją
praktiką, stiprindami
savo veiklos kryptis.

Šiuo metu vyksta URBACT III
programos tvirtinimo Europos
Komisijoje procesas. Programa
prasidės 2015 m. pradžioje,
paskelbus kvietimus tarptautinių
kontaktų tinklų sukūrimui.

TOLIMESNI
ŽINGSNIAI

2014 rug. - 2015 saus.
URBACT nacionalinės
INFO dienos šalyse
narėse ir partnerėse

2014 m. pabaiga
URBACT III programos
priėmimas Europos
Komisijoje

2015 m. pradžia
Pirmieji kvietimai
teikti paraiškas

2015 gegužės
6-8 d.
URBACT
renginys
Rygoje

PAGRINDINĖS URBACT VEIKLOS

GEBĖJIMŲ DIDINIMAS

TARPTAUTINIAI
KONTAKTŲ TINKLAI
Skirti padėti miestams
sukurti ir įgyvendinti
kompleksines miestų
strategijas. Remiasi abipusiu
mokymusi ir gerosios
praktikos perdavimu.

Skirtas ugdyti miestų
strategijų įgyvendinime
dalyvaujančių asmenų
gebėjimus kurti
kompleksinius sprendimus.

KAPITALIZACIJA
IR SKLAIDA
Skirta kaupti ir dalintis žiniomis,
patirtimi bei rekomendacijomis,
kaip rengti bei įgyvendinti tvarią
miestų politiką vietiniu,
regioniniu, valstybiniu ir ES lygiu.

PAGRINDINIAI URBACT NAUDOS
GAVĖJAI
URBACT skirtas visiems pagrindiniams tvarios miestų plėtros dalyviams, veikiantiems
Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu: politikos formuotojams, sprendimus
priimantiems asmenims, miestų specialistams, savivaldybių darbuotojams, veiksmų
programas vykdančioms institucijoms ir t. t.

28 ES šalys, Norvegija ir
Šveicarija bus pagrindinės
tarptautinių kontaktų tinklų
naudos gavėjos:
• Miestai ir savivaldybės
• Rajonai ir kaimiškosios vietovės
• Metropoliai ir aglomeracijos

Tapti tinklų partneriais taip pat
galės:

• Savivaldybės įsteigtos vietinės agentūros,
priklausančios savivaldybei ir sprendžiančios
su miestais susijusius klausimus

• Regioninės ir nacionalinės valdžios
institucijos

• Universitetai ir tyrimų centrai

Paprastai tinklų partneriai
kofinansuojami:

• Iki 85% ERPF lėšomis partneriai iš mažiau
išsivysčiusių ir pereinamųjų regionų
• Iki 70% ERPF lėšomis partneriai iš
išsivysčiusių regionų

WWW.URBACT.EU

