ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,

Από το 2002, το URBACT
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για την ενίσχυση της αστικής τους
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πολιτικής.
Μετά το URBACT Ι και ΙΙ, το URBACT ΙΙΙ θα
συνεχίσει να προωθεί την ολοκληρωμένη και
βιώσιμη αστική ανάπτυξη και να συμβάλλει στην
υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Μέσω
της δικτύωσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της
κεφαλαιοποίησης ορθών πρακτικών, θα στηρίξει
τους διαμορφωτές πολιτικής και τους εταίρους
σε θέματα αστικής ανάπτυξης στην ΕΕ, σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αυτήν τη στιγμή το URBACT ΙΙΙ βρίσκεται σε
διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Θα ξεκινήσει στις αρχές του 2015
μέσω ανοικτών προσκλήσεων για τη δημιουργία
διακρατικών δικτύων.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΣΕΠΤ. 2014 – ΙΑΝ. 2015
Εθνικές ημερίδες URBACT
στα Κράτη Μέλη και στα
Κράτη Εταίρους

ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2014
Υιοθέτηση του προγράμματος
URBACT ΙΙΙ από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2015
Πρώτη πρόσκληση
υποβολής προτάσεων

6-8 ΜΑΪΟΥ 2015
Συνέδριο του
URBACT στη Ρίγα

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ URBACT
∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ

Για τη στήριξη των πόλεων στο
σχεδιασμό και την εφαρμογή
ολοκληρωμένων αστικών
πολιτικών, μέσω αμοιβαίας
μάθησης και μεταφοράς ορθών
πρακτικών

Για την ενίσχυση των
ικανοτήτων των τοπικών
παραγόντων στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση ολοκληρωμένων
και συμμετοχικών τοπικών
πολιτικών

Για τη δημιουργία και ανταλλαγή
γνώσεων, πρακτικών και συστάσεων
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
βιώσιμων αστικών πολιτικών σε
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ URBACT
Το URBACT απευθύνεται σε όλους τους βασικούς φορείς που διαμορφώνουν βιώσιμες αστικές πολιτικές
ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο: αρμοδίους για τη λήψη αποφάσεων,
δημοτικό προσωπικό, διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων, κλπ.

Οι ΠΟΛΕΙΣ από τα 28 Κράτη-Μέλη της
ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία θα
είναι οι βασικοί δικαιούχοι των
διακρατικών δικτύων:
• Πόλεις, δήμοι και κωμοπόλεις
(χωρίς όριο πληθυσμού)
• Αλλες κυβερνητικές βαθμίδες, όπως
διοικητικές περιφέρειες και διαμερίσματα
• Μητροπολιτικές περιοχές και
οργανωμένοι οικισμοί

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΕΙΣ θα είναι επίσης επιλέξιμοι
για συμμετοχή στα δίκτυα:

• Τοπικές υπηρεσίες που ορίζονται ως
οργανισμοί και έχουν συσταθεί από την
πόλη, ανήκουν μερικώς ή πλήρως στην
πόλη και είναι υπεύθυνοι για αστικά θέματα
• Επαρχιακές, περιφερειακές και
εθνικές αρχές
• Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ θα
συγχρηματοδοτηθούν κανονικά:

• Με ποσοστό έως 85% από το ΕΤΠΑ για τους εταίρους που βρίσκονται
σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ή σε περιφέρειες μετάβασης
• Με ποσοστό έως 70% από το ΕΤΠΑ για τους εταίρους που βρίσκονται
σε πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Υπεύθυνος δικτύων
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