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URBACT na kratko
 Programa evropskega teritorialnega sodelovanja,
financiran iz ESRR

 28 držav članic EU + 2 partnerski državi (Švica in
Norveška) so upravičene

 Glavni cilj: spodbujati celostni in trajnostni urbani razvoj v
evropskih mestih

 Organ upravljanja: Francija

URBACT III – 4 glavni cilji
 Izboljšati zmožnosti mest za vodenje trajnostnih urbanih politik
na celosten in participativen način

 Izboljšati pripravo celostnih urbanih in trajnostnih strategij /
akcijskih načrtov v mestih

 Izboljšati izvajanje celostnih urbanih in trajnostnih strategij
/ akcijskih načrtov v mestih

 Zagotoviti, da imajo odločevalci na vseh ravneh in vsi, ki
delajo na področju urbanega razvoja, dostop do znanja in
veščin na različnih področjih trajnostnega urbanega razvoja

3 glavni tipi aktivnosti
MEDNARODNA
OMREŽJA

KREPITEV
ZMOGLJJIVOSTI

KAPITALIZACIJA IN
DISEMINACIJA

Raznovrstna izbira za
evropska mesta

Okrepljen okvir
za podporo lokalnim
deležnikom

Nova orodja
za izboljšanje
kapitalizacije
in širjenja znanja

3 tipi omrežij

Nacionalne URBACT
točke

3 glavni tipi aktivnosti
Mednarodna izmenjava
in učenje

Mesta delijo izkušnje,
probleme, rešitve; se
eno od drugega učijo;
prepoznavajo dobre
prakse za pripravo in
izvajanje celostnih
urbanih politik

OMREŽJA

Krepitev zmogljivosti

Povečanje zmogljivosti
oblikovalcev politik in
vseh, ki delajo na
področju urbanega
razvoja, za razvoj
celostnih in
participativnih
pristopov k urbanemu
razvoju

USPOSABLJANJA

Kapitalizacija in
diseminacija

Kapitalizacija in
diseminacija urbanega
znanja, priporočil za
politike, dobrih praks
širši javnosti

PLATFORMA
ZNANJA

URBACT III omrežja
raznovrstna ponudba
3 tipi omrežij:

 Akcijska omrežja
 Izvajalska omrežja
 Prenosna omrežja

Izvajalska omrežja

Glavni namen:
Podpreti mesta pri izvajanju celostnih trajnostnih urbanih strategij
ali akcijskih načrtov.

Pričakovani rezultati:
- Uspešnejše izvajanje / implementacija
- Nova znanja in priporočila za druga mesta v EU

Upravičenci
Mesta iz 28 držav članic, Norveške in Švice:
- Mesta, občine in kraji (ne glede na število prebivalcev)
- Organi ožjih delov občin, kot so četrtne, krajevne in vaške
skupnosti
- Medobčinske uprave v urbanih območjih

- ki imajo celostno urbano strategijo ali akcijski načrt, ki na
lokalni ravni naslavlja enega od izzivov
- IN zagotovljeno financiranje za začetek izvajanja te
strategije/akcijskega načrta v času delovanja URBACT omrežja

Glavne značilnosti
- Razpis je odprt od 22. marca do 22. junija 2016
- Odobrenih bo 15 izvajalskih omrežij
- Partnerstvo
• Vodilni partner mora biti mesto
• 7 do 9 partnerskih mest (partnerstvo mora biti popolno že v prvi fazi)
• Uravnoteženost: 3 partnerji iz manj razvitih regij (če je vseh partnerjev 7),
4 partnerji iz manj razvitih regij (če je vseh partnerjev 8 ali 9)

- Teme
• Vseh 10 tematskih ciljev kohezijske politike, ki jih pokriva URBACT

- Skupni razvojni izziv, za katerega imate pripravljen akcijski načrt
- Identificirani izzivi pri izvajanju/implementaciji

Izzivi pri izvajanju
Obvezni izzivi
1. Zagotavljanje celostnega pristopa pri izvajanju urbane politike

2. Vzdrževanje vključenosti lokalnih deležnikov v fazi izvajanja
3. Določitev učinkovitih kazalcev in sistema za spremljanje
uspešnosti

Izzivi pri izvajanju
Izbirni izzivi
4. Organizacija dotoka projektov – project pipeline (razpisi, merila za izbor,
podpora izvajanju projekta itd.)
5. Organizacija odločanja, mestnih storitev in zaposlenih za izvajanje
6. Premik od celostnih urbanih strategij k operativnim akcijskim načrtom
7. Vzpostavitev javno-zasebnih partnerstev za izvajanje
8. Oblikovanje okvira pametnega javnega naročanja
9. Spodbujanje financiranja urbane politike s finančnimi inovacijami
(skladi urbanega razvoja, množično financiranje itd.)

KAKO POTEKA PRIJAVA?

Izvajalska omrežja
Kako poteka prijava
Proračun

Potek:
- Dvostopenjski proces
- Časovnica - faza 1 in faza 2
Kako se prijaviti?
- Tematska osredotočenost
- Pomoč pri pripravi projekta
- Projektni roki

Finančna konstrukcija

• SKUPNI PRORAČUN: 600.000-750.000 €
o Manj razvite regije in tranzicijske regije: 85 % ESRR
o Bolj razvite regije: 70 % ESRR
• DODATNI PAKET ZA STROKOVNO PODPORO
do 127.000 €/omrežje

• STALNA PODPORA URBACT sekretariata, programskih
strokovnjakov (orodja, metode, usposabljanja itd.)

Potek projekta
Dvostopenjski proces
Razpis
Oddaja prve prijave

!!!

Preveritev upravičenosti & ocena
Potrditev NO & financiranja
6 mesecev za pripravo končne prijave

Oddaja končne prijave

!!!

Preveritev upravičenosti & ocena
Potrditev NO & financiranja

24 mesecev za izvedbo
aktivnosti omrežja

Predlog
partnerstva s
skupnimi
razvojnimi temami
in izzivi pri
izvajanju politik

Potrjeno
partnerstvo
za končno
prijavo

Potek projekta
Časovnica faza 1 & faza 2
5/10/2016
NADZORNI
ODBOR
22/6/2016
22/3/2016

RAZPIS
Priprava
prijave
URBACT
Guides
URBACT
Market place

6/2017
NADZORNI
ODBOR
04/2016 (TBC)
Prijava za
fazo 2

Prijava za
fazo 1

Upravičenost
&
ocena

FAZA 1: 6 mesecev
Delovni paket 1:
Vodenje projekta in
koordinacija
Delovni paket 2:
Razvoj projekta

Upr.
&
Ocena

FAZA 2: 24 mesecev
Delovni paket 1:
Vodenje projekta in koordinacija
Delovni paket 2:
Aktivnosti mednarodne izmenjave
Delovni paket 2:
Vpliv na lokalno upravljanje in izvajanje
urbane politike

Delovni paket 2:
Komuniciranje in širjenje

Kako poteka prijava
Teme
Izberite temo ali razvojni izziv:
•

Za katero/katerega imajo vsi partnerji celostni akcijski načrt z
zagotovljenim financiranjem

•

V povezavi z enim od 10 tematskih ciljev ESRR

x

1. Vzdrževanje celostnega pristopa

2. Vključevanje lokalnih deležnikov
3. Merjenje učinkov

3 Obvezni

4. Dotok projektov
5. Organizacija odločanja o ukrepih
6. Premik od strategije k operativnemu akcijskemu načrtu
7. Razvijanje javno-zasebnih partnerstev

Izbirni

8. Vzpostavljanje pametnih javnih naročil

1 ali več

9. Spodbujanje financiranja urbanega razvoja s finančnimi
inovacijami

7-9 Partners

Identificirajte izzive pri izvajanju :

Kako poteka prijava
Pomoč pri prijavi projekta
- Priprava na prijavo – URBACT Guide to Implementation Networks
- Iskanje partnerjev – spletni portal (marketplace) na URBACT spletni
strani

- Iskanje strokovnjakov – spletna baza potrjenih URBACT strokovnjakov
- Spletna prijavnica – URBACT Guide on SYNERGIE-CTE
- Druge relevantne informacije – URBACT III Programme manual and
factsheets

Časovnica

-

-

RAZPIS za URBACT izvajalska omrežja je odprt
od 22. marca do 22. junija 2016
22. junij: razpis za URBACT izvajalska omrežja se zaključi / oddaja prijav
za fazo 1
Konec junija do oktobra: preveritev upravičenosti in ocena
5. oktober: URBACT nadzorni odbor odloči o potrjenih omrežjih za fazo 1
Faza 1 = 6 mesecev od oktobra do aprila 2017
9-10 november: uvodno srečanje potrjenih izvajalskih omrežij
April 2017: oddaja prijav za fazo 2
April-junij 2017: preveritev upravičenosti in ocena
Junij 2017: URBACT nadzorni odbor odloči o potrjenih omrežjih za fazo 2
Faza 2 = 24 mesecev od junija 2017 do junija 2019

Nadzorni odbor, Monitoring Committee
Tomaž Miklavčič, Ministrstvo za okolje in
prostor
Nacionalna URBACT točka
Petra Očkerl, IPoP – Inštitut za politike
prostora
petra.ockerl@ipop.si
urbact.si, ipop.si

Sekretariat URBACT
Kristijan Radojčić
k.radojcic@urbact.eu
urbact.eu

Facebook: IPoP - Inštitut za
politike prostora
Twitter: @URBACT_SI

