LINNAARENGUT TOETAV
EUROOPA TERRITORIAALSE
KOOSTÖÖ PROGRAMM

URBACTI KESKMES ON
INTEGREERITUD LÄHENEMINE
Alates 2002. aastast
on URBACT Euroopa
Territoriaalse Koostöö
prioriteedi programm,
mis edendab
integreeritud
linnaarengut EL-i
liikmesriikides, Norras ja
Šveitsis. URBACT on
Ühtekuuluvuspoliitika
instrument, mida
kaasrahastavad Euroopa
Komisjon (ERDF) ning programmis
osalevad liikmesja partnerriigid.

LINNAARENGULE, HÕLMATES LINNAARENGU
SOTSIAALSEID, MAJANDUSLIKKE JA
KESKKONNA ALASEID VÄLJAKUTSEID.

MAJANDUS

ÜHISKOND

KESKKOND

Sarnaselt varasematele URBACT I ja II
programmidele keskendub URBACT III
integreeritud linnarengu tugevdamisele,
panustades sellega Euroopa 2020 strateegia
elluviimisesse. Programm on suunatud linnapoliitika
kujundajate ja praktikute koostöö ja
arendusvõimekuse tugevdamisele ning heade
arenduspraktikate levitamisele ja kasutuselevõtule.
Seda nii EL-i, riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil.

URBACT aitab linnadel
omavahelises koostöös
töötada välja
integreeritud
lahendusi, mille abil
vastata oma arengu
väljakutsetele.
URBACT-i
koostöövõrgustikes
jagavad linnad omi
kogemusi, õpivad üksteiselt
ja jagavad häid praktikaid, et
jõuda oma linna arendamisel
seeläbi paremate tulemusteni.

URBACT III programmi kiidab heaks Euroopa
Komisjon. Programm avaneb 2015 aasta alguses
esimese taotlusvooruga koostöövõrgustike
loomiseks.

JÄRGMISED SAMMUD

EPT. 2014 - JAAN. 2015
URBACT-i RIIKLIKUD
INFOPÄEVAD liikmesja partnerriikides

2014 AASTA LÕPP
URBACT III programmi
kinnitamine Euroopa
Komisjonis

2015 AASTA ALGUS
Avanevad esimesed
taotlusvoorud

6-8 MAI 2015
URBACT III suur
avaüritus Riias

URBACTI PÕHITEGEVUSED
RIIKIDEÜLESED
VÕRGUSTIKUD

ARENDUSVÕIMEKUSE
EDENDAMINE

TULEMUSTE
"KAPITALISEERIMINE"
JA LEVITAMINE

Tugi linnadele integreeritud
linnaarengu strateegiate
väljatöötamisel ja
elluviimisel linnade ühise
õppimise ja kogemuste
vahetamise kaudu

Tugevdatakse
linnaarenguga tegelejate
teadmisi ja oskuseid
integreeritud ja kaasava
linnapoliitika meetodite
vallas

Levitatakse laiemalt URBACT-i
raames loodud ja koondatud
teadmust, häid praktikaid ja
poliitikasoovitusi linnaarengu
poliitikate vallas kohalikul,
regionaalsel, riiklikul ja EL-i
tasandil

URBACT-i PEAMISED KASUSAAJAD
URBACT on suunatud kõikidele olulisematele osalistele linnade arendamisel:
poliitika kujundajatele, otsustajatele, linnavalitsuse ametkonnale, linnaarenguga seotud
huvigruppidele ja organisatsioonidele, struktuurifondide korraldusasutustele jpt.

LINNAD kõigis EL-i 28 liikmesriigis, Norras
ja Šveitsis on peamised kasusaajad URBACT-i
riikideüleste võrgustike projektides:
• linnad (linnavalitsused, ametid)
• linnaosavalitsused
• funktsionaalsed linnapiirkonnad
(üldjuhul mingi ühise esindusinstitutsiooni
või koostöö/haldusvormi olemasolul)

MITMED MITTE-LINNALISED PARNTERID
on samuti abikõlbulikud osalised võrgustikes:
• linna asutatud avaliku sektori osalusega
organisatsioonid, mis tegelevad linnaarengu
küsimustega
• regionaalsed ja riiklikud institutsioonid,
mis tegelevad linnaarengu teemadega
• ülikoolid ja uurimisasutused

PROGRAMMI KAASRAHASTUS ERDF-st
VÕRGUSTIKE PARTNERITELE:
• kuni 85% partneritele vähemarenenud
ja üleminekupiirkondades (sh Eesti)
• kuni 70% partneritele enamarenenud
piirkondades

KONTAKT

Raffaele Barbato
Project Officer
r.barbato@urbact.eu

WWW.URBACT.EU

