DET EUROPEISKE
SAMARBEIDSPROGRAMMET
FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

DEN INTEGRERTE TILNÆRMINGEN
TIL BYUTVIKLING SOM OMFATTER

URBACT har siden 2002
vært en del av det
europeiske territoriale
samarbeidet.
Programmet skal
fremme byutvikling i
byer i
EU-medlemsland,
Norge og Sveits.
URBACT er et program i
samhørighetspolitikken,
samfinansiert av
Europakommisjonen (ERDF) og
medlems- og partnerstater.

DE SAMFUNNSMESSIGE, ØKONOMISKE
OG MILJØMESSIGE ASPEKTENE VED
BYUTFORDRINGER, UTGJØR KJERNEN AV URBACT

ØKONOMI

SAMFUNN

MILJØ

URBACT tilrettelegger
for at byer
samarbeider og
utvikler integrerte
løsninger på sine
lokale utfordringer. I
URBACT-nettverkene
deler byer erfaringer
og lærer av hverandre,
de trekker veksler på og
overfører god praksis for å
forbedre bypolitikken sin.

URBACT III er nå i ferd med å bli godkjent
av Europakommisjonen. Programmet vil
lanseres i begynnelsen av 2015 gjennom åpne
utlysninger for å bygge tverrnasjonale nettverk.

Oppfølgeren til URBACT I og II, URBACT III,
vil fortsette å fremme byutvikling og bidra til å
gjennomføre EU2020-strategien. Programmet
vil støtte byplanleggere og beslutningstakere
innen bypolitikk på EU-nivå, nasjonalt, regionalt
og lokalt gjennom nettverksbygging,
kapasitetsbygging og formidling av god
praksis.

NESTE TRINN

SEPT 2014 - JAN 2015
URBACT NASJONALE
INFODAGER i medlemsog partnerstater

SLUTTEN AV 2014
Europakommisjonen vedtar
URBACT III-programmet

TIDLIG I 2015
Første utlysning

6.-8. MAI 2015
URBACT-arrangement
i Riga

URBACT HOVEDAKTIVITETER
TVERRNASJONALE
NETTVERK

KAPASITETSBYGGING

FORMIDLING

Hjelper byer med utforming
og iverksetting av integrerte
bystrategier ved å støtte
seg til gjensidig læring og
overføring av god praksis

Styrker planleggeres evne
til å utvikle og satse på
integrert og deltakende
utforming og gjennomføring
av bypolitikk

Styrke og dele kunnskap,
praksis, anbefalinger og
informasjon om utforming og
gjennomføring av bærekraftig
bypolitikk på lokalt, regionalt,
nasjonalt og EU-nivå

URBACT HOVEDMOTTAKERE
URBACT henvender seg til alle nøkkelaktører innen byutvikling på europeisk,
nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå: politikere, beslutningstakere,
byplanleggere, kommunale ansatte osv.

BYER i de 28 EU-statene, Norge og Sveits
vil være hovedmottakerne av tverrnasjonale
nettverk:
• Byer, kommuner, tettsteder
(ingen minstegrense for innbyggerantall)
• Bydelsutvalg og regionråd

FLERE PARTNERE SOM IKKE ER BYER
vil også kunne delta i nettverkene:
• Organisasjoner stiftet av en by, helt
eller delvis eid av byen og ansvarlig
for byrelaterte problemstillinger
• Myndigheter på regionalt og nasjonalt nivå
• Universiteter og forskningssentre

NETTVERKSPARTNERE skal vanligvis
samfinansieres:
• Opptil 85 % av ERDF for partnere i mindre
utviklede områder og overgangsregioner
• Opptil 70 % av ERDF for partnere i velutviklede regioner
• Opptil 50 % støtte til partnere fra Norge

KONTAKT

Raffaele Barbato
prosjektleder
r.barbato@urbact.eu

WWW.URBACT.EU

