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KRAJOWE URBACT INFODAYS
w państwach członkowskich
i partnerskich
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Spotkanie
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w Rydze

KONIEC 2014
Przyjęcie programu
URBACT III przez Komisję
Europejską

POCZĄTEK 2015
Pierwsze nabory
wniosków

UROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY
DLA ZRÓWNOWAZONEGO
ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH

ŚRODOWISKOWY

SPOŁECZNYEKONOMICZNY

SEDNEM PROGRAMU URBACT JEST

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ROZWOJU

MIAST, OBEJMUJĄCE SPOŁECZNE,

GOSPODARCZE I ŚRODOWISKOWE WYMIARY

WYZWAŃ MIEJSKICH

URBACT umożliwia 

miastom współpracę i 

rozwój 

zintegrowanych 

rozwiązań ich 

lokalnych problemów. 

W sieci URBACT 

miasta dzielą się 

doświadczeniami i uczą 

się od siebie, wyciągają 

wnioski i wymieniają się 

dobrymi praktykami dla 

ulepszenia swoich polityk 

miejskich.

URBACT III - obecnie trwa zatwierdzanie 

programu przez Komisję Europejską. Zostanie on 

uruchomiony na początku 2015 roku, w drodze 

naborów wniosków do tworzenia transnarodowych 

sieci.

URBACT od 2002 roku 

jest Programem 

Europejskiej 

Współpracy 

Terytorialnej 

wspierającym 

zrównoważony 

zintegrowany rozwój 

obszarów miejskich w 

miastach na terenie 

państw członkowskich UE, 

Norwegii i Szwajcarii. URBACT 

jest instrumentem polityki 

spójności, współfinansowany przez 

Komisję Europejską (EFRR) i państwa 

członkowskie / państwa partnerskie.

Po URBACT I i II, URBACT III będzie nadal 

promować zrównoważony i zintegrowany rozwój 

miejski  i przyczyni się do realizacji strategii UE 

2020.  Będzie wspierać miejskich decydentów i 

praktyków na poziomie  unijnym, krajowym, 

regionalnym i lokalnym poprzez tworzenie sieci, 

budowanie potencjału i kapitalizację dobrych 

praktyk.
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GŁÓWNI BENEFICJENCI PROGRAMU URBACT

GŁÓWNE DZIAŁANIA URBACT

Wspieranie miast w 
projektowaniu i realizacji 
zintegrowanych strategii 
miejskich, w oparciu o 
wzajemne uczenie się i 
transfer dobrych praktyk

TRANSNARODOWE
SIECI

Zwiększenie zdolności 
aktorów miejskich do 
opracowania zintegrowanego 
i partycypacyjnego podejścia 
w projektowaniu i realizacji 
polityk miejskich.

Budowanie i dzielenie się wiedzą, 
praktykami i zaleceniami oraz 
informowanie tworzonych i 
wdrażanych zrównoważonych 
polityk miejskich na szczeblach 
lokalnym, regionalnym, krajowym i 
unijnym.

KAPITALIZACJA I
ROZPOWSZECHNIANIE

BUDOWANIE
POTENCJAŁU

MIASTA dwudziestu ośmiu państw
członkowskich UE, Norwegii i Szwajcarii
będą głównymi beneficjentami
transnarodowych sieci:
• Miasta, gminy i powiaty miejskie

(nie ma progu liczby ludności)

• Poziomy poniżej samorządu gminnego,

takie jak dzielnice i sąsiedztwa

• Władze metropolitalne i zorganizowane

aglomeracje

PEWNA LICZBA NIE-MIEJSKICH PARTNERÓW
będzie mogła także przystąpić do sieci:
• Lokalne agencje utworzone i będące

częściowo lub w całości własnością miasta,

odpowiedzialne za sprawy miejskie

• Władze wojewódzkie, regionalne i krajowe

• Uniwersytety i ośrodki badawcze

PARTNERZY SIECI będą współfinansowani:
• Do 85% środków EFRR dla partnerów znajdujących się

w regionach słabiej rozwiniętych i w okresie przejściowym (Polska)

 • Do 70% środków EFRR dla partnerów znajdujących się

w regionach bardziej rozwiniętych

URBACT skierowany jest do wszystkich kluczowych aktorów zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym: polityków, decydentów,

praktyków miejskich, pracowników miejskich, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, itd


