EIROPAS SADARBĪBAS
PROGRAMMA ILGTSPĒJĪGAI
PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAI

URBACT PAMATĀ IR INTEGRĒTA
PIEEJA PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAI,

URBACT ir Eiropas
teritoriālās sadarbības
programma, kas
aizsākta 2002. gadā
ar mērķi sekmēt
ilgtspējīgu integrētu
pilsētvides attīstību ES
dalībvalstīs, Norvēģijā
un Šveicē. URBACT ir
kohēzijas politikas
instruments, kuru līdzfinansē
Eiropas Komisija (ERAF) un
dalībvalstis/partnervalstis.

APTVEROT SOCIĀLOS,
EKONOMISKOS UN AR VIDI
SAISTĪTOS IZAICINĀJUMUS.

EKONOMISKIE

SOCIĀLIE

VIDES

Turpinot URBACT I un URBACT II aizsākto,
URBACT III mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu
integrētu pilsētvides attīstību un veicināt
stratēģijas „ES 2020” īstenošanu. Programmas
ietvaros ES, valsts, reģionālā un vietējā līmeņa
pilsētvides politikas veidotāji un īstenotāji
saņems atbalstu ar šādu pasākumu palīdzību:
sadarbības tīklu veidošana, kapacitātes
paaugstināšana un paraugprakses apmaiņa.

URBACT ietvaros
pilsētām paveras
iespēja
sadarbojoties
izstrādāt integrētus
risinājumus un
tādējādi atrisināt
savus problemātiskos
jautājumus. URBACT
sadarbības tīklu ietvaros
pilsētas izklāsta savu
pieredzi, mācās cita no citas un
izmanto labās prakses piemērus
pilsētvides politikas uzlabošanai.

Šobrīd notiek URBACT III apstiprināšana
Eiropas Komisijā. Programma tiks uzsākta 2015.
gada sākumā, izsludinot atklātu konkursu
starptautisku tīklu veidošanai.

TURPMAKIE SOLI

SEPT 2014 - JAN 2015
URBACT INFORMĀCIJAS
DIENAS dalībvalstīs
un partnervalstīs

2014. GADA BEIGAS
URBACT III programmas
apstiprināšana Eiropas Komisijā

2015. GADA SĀKUMS
Pirmais atklātais
projektu konkurss

6.-8. MAIJS 2015
URBACT pasākums
Rīgā

URBACT GALVENIE DARBIBAS VIRZIENI
STARPTAUTISKIE
TĪKLI

KAPACITĀTES
PAAUGSTINĀŠANA

KAPITALIZĀCIJA
UN IZPLATĪŠANA

Sniegt atbalstu pilsētām
integrētu pilsētvides
stratēģiju izstrādē un
īstenošanā, savstarpējā
pieredzes apmaiņā un labās
prakses tālāknodošanā

Palielināt pilsētu kapacitāti
ar mērķi attīstīt integrētu un
līdzdalīgu pieeju pilsētvides
politikas izstrādē un
īstenošanā

Uzkrāt zināšanas, praksi un
ieteikumus, dalīties ar tiem,
sniegt informāciju par
ilgtspējīgas pilsētvides politikas
izstrādi un īstenošanu vietējā,
valsts un ES līmenī

URBACT
GALVENIE
LABUMA GUVEJI
URBACT
MAIN BENEFICIARIES
URBACT programma ir vērsta uz visām Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pilsētvides
attīstībā iesaistītajām pusēm: politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem,
pilsētas institūciju darbiniekiem, darbības programmu īstenotājiem utt.

28 ES dalībvalstu, Norvēģijas un Šveices
PILSĒTAS būs starptautisko tīklu lielākie
labuma guvēji:
• pašvaldības (pilsētas un mazpilsētas
neatkarīgi no iedzīvotāju skaita);
• institucionāli veidojumi, piemēram,
rajoni un apgabali;
• metropoles un organizētas aglomerācijas.

PARTNERI, kas nav pilsētas, arī ir tiesīgi
iesaistīties tīklos:
• pilsētu dibinātās pilnībā vai daļēji pilsētu
īpašumā esošās vietējās aģentūras, kas
ir atbildīgas par pilsētvides jautājumiem;
• provinciālās, nacionālās vai reģionālās
institūcijas;
• augstskolas un zinātniskie institūti.

TĪKLA PARTNERI saņems līdzfinansējumu:
• mazāk attīstīto un pārejas reģionu partneri
ERAF ﬁnansējumu saņems līdz 85 %;
• Vairāk attīstīto reģionu partneri
ERAF ﬁnansējumu saņems līdz 70 %.
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