EUROOPAN KESTÄVÄN
KAUPUNKIKEHITYKSEN
YHTEISTYÖOHJELMA

URBACT-OHJELMASSA KESKEISESSÄ
ASEMASSA ON KAUPUNKIKEHITYKSEN

Vuonna 2002
käynnistetty URBACT
on Euroopan
alueellisen yhteistyön
ohjelma, joka edistää
kestävää, integroitua
kaupunkikehitystä EU:n
jäsenvaltioiden, Norjan
ja Sveitsin kaupungeissa.
URBACT on
koheesiopolitiikan väline,
jonka rahoittavat yhdessä
Euroopan komissio (EAKR) sekä
jäsen-/kumppanimaat.

URBACT-ohjelman
avulla kaupungit
KAUPUNKEJA KOSKEVIEN HAASTEIDEN SOSIAALISET,
voivat tehdä
TALOUDELLISET JA YMPÄRISTÖLLISET ULOTTUVUUDET.
yhteistyötä ja
kehittää integroituja
ratkaisuja paikallisiin
TALOUS
YHTEISKUNTA
haasteisiin.
URBACT-verkostoissa
kaupungit jakavat
kokemuksia ja oppivat
toisiltaan, tekevät
YMPÄRISTÖ
johtopäätöksiä ja siirtävät hyviä
toimintatapoja parantaakseen
kaupunkikohtaisia käytäntöjään.
INTEGROITU LÄHESTYMISTAPA, JOKA KATTAA

URBACT I- ja URBACT II -yhteistyöohjelmia
seuraava URBACT III -ohjelma edistää edelleen
kestävää, integroitua kaupunkikehitystä ja tukee
EU 2020 -strategian toteuttamista. Se tukee
kaupunkipolitiikan suunnittelijoita ja toimijoita
verkostoitumisen, valmiuksien kehittämisen ja hyvien
toimintatapojen aktivoimisen kautta EU:n laajuisella,
kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

URBACT III –ohjelma on parhaillaan
hyväksyttävänä Euroopan komissiossa. Se
käynnistetään vuoden 2015 alussa avoimilla
hakupyynnöillä maiden välisten verkostojen
luomiseksi.

SEURAAVAT VAIHEET

SYYSKUU 2014 - TAMMIKUU 2015
KANSALLISET
URBACT-INFOPÄIVÄT
jäsen- ja kumppanimaissa

VUODEN 2014 LOPUSSA
URBACT III -ohjelman
hyväksyminen Euroopan
komissiossa

VUODEN 2015 ALUSSA
Ensimmäiset
ehdotuspyynnöt

6.–8. TOUKOKUUTA 2015
URBACT-tapahtuma
Riiassa

URBACT PÄÄTOIMINNOT
MAIDEN VÄLISET
KAUPUNKIVERKOSTOT

KEHITTÄMISOSAAMISEN
VAHVISTAMINEN

HYÖDYNTÄMINEN
JA LEVITTÄMINEN

Verkostot on tarkoitettu kaupunkien
tukemiseen integroitujen
kaupunkistrategioiden
suunnittelussa ja toteuttamisessa,
keskinäisen oppimisen
vahvistamisessa ja hyvien
toimintatapojen siirtämisessä

Tavoitteena on parantaa
kaupunkitoimijoiden
kehittämisosaamista integroidun ja
osallistuvan kehittämisotteen
vahvistamiseksi, kaupunkikohtaisten
käytäntöjen suunnittelemiseksi ja
toimeenpanemiseksi.

Tavoitteena on kehittää ja jakaa
osaamista, käytäntöjä ja suosituksia
sekä tiedottaa kestävien
kaupunkikohtaisten käytäntöjen
suunnittelusta ja toimeenpanemisesta
paikallisella, alueellisella ja EU:n
tasolla.

URBACT PÄÄASIALLISET HYÖDYNSAAJAT
URBACT on kohdistettu kaikille kestävän kaupunkikehityksen tärkeille toimijoille Euroopan,
kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Näitä ovat mm. politiikan valmistelijat, päätöksentekijät,
kaupunkitoimijat, kaupunkien viranhaltijat ja toimintaohjelmien hallintaviranomaiset.

28 EU-jäsenmaan, Norjan ja Sveitsin
KAUPUNGIT ovat maiden välisten
verkostojen pääasiallisia tuensaajia:
• Kaupungit ja kunnat
(ei väestömäärän kynnysarvoa)
• Kuntien sisäiset hallinnontasot,
kuten kaupunginosat
• Suurkaupunkien seudulliset viranomaiset
ja järjestyneet keskukset

MYÖS MUUT KUMPPANIT, JOTKA EIVÄT
OLE KAUPUNKEJA,voivat liittyä verkostoihin:
• Paikalliset viranomaiset, jotka kaupunki
tai kunnat ovat perustaneet, jotka ovat
osittain tai täysin kaupunkien omistamia
ja jotka ovat vastuussa kaupunkikehittämisestä.
• Maakunnalliset, alueelliset ja kansalliset
viranomaiset
• Yliopistot ja tutkimuskeskukset

VERKOSTOKUMPPANEITA
osarahoitetaan yleensä:
• Enintään 85 prosenttia EAKR:sta kumppaneille, jotka
sijaitsevat vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymäalueilla
• Enintään 70 prosenttia EAKR:sta kumppaneille, jotka
sijaitsevat kehittyneemmillä alueilla.
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