EURÓPSKY PROGRAM
SPOLUPRÁCE PRE UDRŽATELNÝ
ROZVOJ MIEST

JADROM PROGRAMU URBACT
JE INTEGROVANÝ PRÍSTUP K MESTSKÉMU

Od roku 2002
podporuje program
európskej územnej
spolupráce URBACT
udržateľný
integrovaný rozvoj
miest v členských
štátoch EÚ, Nórsku
a Švajčiarsku. URBACT
je nástroj politiky
súdržnosti, ktorý je
spolufinancovaný Európskou
komisiou (EFRR) a členskými
alebo partnerskými štátmi.

ROZVOJU, KTORÝ ZAHŔŇA SOCIÁLNE
EKONOMICKÉ A ENVIRONMENTÁLNE
DIMENZIE MESTSKÝCH PROBLÉMOV

EKONOMICKÉ

SOCIÁLNE

ENVIRONMENTÁLNE
ASPEKTY

URBACT mestám
umožňuje spoluprácu
a rozvoj
integrovaných
riešení miestnych
výziev. V sieťach
URBACT si mestá
vymieňajú skúsenosti,
vzájomne sa učia
a zavádzajú osvedčené
postupy na zlepšenie
mestských stratégií.

V súčasnosti je URBACT III
v schvaľovacom procese Európskej komisie.
Spustí sa začiatkom roku 2015 verejnými
výzvami na vytvorenie nadnárodných sietí.

URBACT III bude nadväzovať na programy
URBACT I a II a pokračovať v propagácii
udržateľného integrovaného rozvoja miest,
ako aj prispievať k naplneniu stratégie EÚ
2020. Budovanie sietí, kapacít a uplatňovanie
osvedčených postupov majú za cieľ podporiť
mestské samosprávy, spolu s odborníkmi
na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

DALŠIE KROKY

SEPT. 2014 - JAN. 2015
NÁRODNÉ INFORMAČNÉ
DNI O PROGRAME URBACT
v členských a partnerských štátoch

ZÁVER 2014
Prijatie programu
URBACT III Európskou
komisiou

ZAČIATOK 2015
Prvé výzvy
na podávanie
návrhov

6 – 8 MÁJ 2015
Podujatie URBACT
v Rige

URBACT HLAVNÉ AKTIVITY
NADNÁRODNÉ
SIETE

BUDOVANIE KAPACÍT

ZHODNOCOVANIE
A ŠÍRENIE

Podpora miest tvorbou
a implementáciou
integrovaných mestských
stratégií, vzájomná výmena
informácií a uplatňovanie
osvedčených postupov

Podpora kapacít mestských
aktérov rozvíjať integrované
a participatívne prístupy
v tvorbe a aplikácii
mestských stratégií

Získavanie a zdieľanie
vedomostí, postupov
a odporúčaní a informovanie
o tvorbe a aplikácii udržateľných
mestských stratégií na miestnej,
regionálnej, národnej
a európskej úrovni

HLAVNÍ PRIJÍMATELIA PROGRAMU URBACT
URBACT je zameraný na všetkých kľúčových hráčov udržateľného rozvoja miest na európskej,
národnej, regionálnej a miestnej úrovni: komunálnych politikov, odborníkov, zamestnancov
mestských samospráv, administratívnych pracovníkov operačných programov atď.

Do siete sa budú môcť zapojiť
aj partneri mimo územnej samosprávy

MESTÁ 28 členských štátov EÚ, Nórska
a Švajčiarska budú patriť k hlavným
prijímateľom nadnárodných sietí:
• mestá, samosprávy a obce (žiadne
obmedzenia vzhľadom na počet obyvateľov)
• rozhodovacie orgány na nižšej samosprávnej
úrovni, ako mestské časti, ale aj širšie
mestské oblasti
• metropolitné autority a administratívne
vymedzené aglomerácie

• miestne organizácie definované ako
mestom zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie, v čiastočnom
alebo úplnom vlastníctve mesta
a zodpovedné za otázky týkajúce sa mesta
• regionálne a národné autority
• univerzity a výskumné strediská

PARTNERI SIETE budú spolufinancovaní
obvyklým spôsobom:
• do 85 % EFRR pre partnerov nachádzajúcich
sa v menej rozvinutých a prechodných regiónoch
• do 70 % EFRR pre partnerov nachádzajúcich
sa vo viac rozvinutých regiónoch
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