EВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО
РАЗВИТИЕ

ИНТЕГРИРАНИЯТ ПОДХОД
КЪМ ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ВКЛЮЧВАЩ

От 2002, УРБАКТ е
УРБАКТ дава
СОЦИАЛНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧНИ
европейска програма
възможност на
ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРАДСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,
за териториално
градовете да
Е В ОСНОВАТА НА УРБАКТ
сътрудничество,
работят заедно
подпомагаща
и да разработват
устойчивото
интегрирани
интегрирано градско
решения за
ИКОНОМИЧЕСКИ
СОЦИАЛНИ
развитие на градовете
местните си
в страните-членки на
предизвикателства.
ЕС, Норвегия и
В мрежите по УРБАКТ
Швейцария. УРБАКТ е
градовете споделят опит
инструмент на Кохезионната
и се учат едни от други,
ЕКОЛОГИЧНИ
политика, съфинансиран от
извличат поуки и обменят
Европейската комисия (ЕФРР)
добри практики за подобряване
и страните членки/партньорки.
на градските си политики.
След УРБАКТ I и УРБАКТ II; УРБАКТ III ще
продължи да насърчава устойчивото
интегрирано градско развитие и да допринася
за изпълнението на стратегията 2020 на ЕС.
Чрез мрежи, изграждане на капацитет и
капитализиране на добрите практики, тя ще
подкрепя тези, които провеждат градската
политика и практикуващите специалисти на
европейско,национално,регионално и местно ниво.

УРБАКТ III в момента е в процес на
одобрение от Европейската комисия.
Програмата ще стартира в началото на
2015 г. чрез открити покани за създаване
на транснационални мрежи.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Септ. 2014 г. - Ян. 2015 г.
УРБАКТ НАЦИОНАЛНИ ДНИ
ЗА ИНФОРМИРАНЕ в страните
членки и партньорки

КРАЯ НА 2014 г.
Одобряване на програмата
УРБАКТ III от Европейската
комисия

В НАЧАЛОТО НА 2015 г.
Първи покани
за предложения

6 – 8 МАЙ 2015 г.
УРБАКТ събитие
в Рига

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА УРБАКТ
ТРАНСНАЦИОНАЛНИ
МРЕЖИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА
КАПАЦИТЕТ

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

В помощ на градовете за
създаване и изпълнение на
интегрирани градски
стратегии,надграждане върху
общия опит и обмен на добри
практики

За подобряване на капацитета на
отговорните за градската политика
лица за разработване на
интегрирани и ангажиращи
подходи към планирането и
провеждането на градски политики.

Заизгражданеисподеляненаопит,
практикиипрепоръки,и
информиранеотноснопланирането
ипровежданетонаустойчивиградски
политикинаместно,регионално,
националноиевропейскониво.

ГЛАВНИ БЕНЕФИЦИЕРИ НА УРБАКТ
УРБАКТ се обръща към всички ключови участници в устойчивото градско развитие на европейско,
национално, регионално или местно ниво: определящите политиката, взимащите решения,
практикуващите урбанисти, общинските служители, управляващите органи на оперативните програми и т.н.

ГРАДОВЕ ОТ 28-те страни-членки
на ЕС, Норвегия и Швейцария ще
бъдат главните бенефициери
на транснационалните мрежи:

• Градове, общини и малки градове
(няма праг на населението)
• Вътрешно-общински структури
на управление, като райони и квартали
• Столични власти и организирани
агломерации

НЯКОИ ПАРТНЬОРИ, които не са
градове също ще имат възможност
да се присъединят към мрежите:

• Местни агенции, определени като
организации, учредени от градските власти,
частично или напълно притежавани от града
и отговорни за въпросите на градското развитие
• Провинциални, регионални и национални власти
• Университети и изследователски центрове

МРЕЖОВИТЕ ПАРТНЬОРИ ОБИКНОВЕНО
ЩЕ СЕ СЪФИНАНСИРАТ:

• До 85% от ЕФРР за партньори, намиращи се в
слаборазвитите региони и регионите в преход
• До 70% от ЕФРР за партньори, намиращи
се в по-силно развитите региони

ЛИЦЕ ЗА Рафаеле Барбато
КОНТАКТ Отговорник проект
r.barbato@urbact.eu

WWW.URBACT.EU

