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Razpis za akcijska 
omrežja 2023 – na 
kratko



Od 2002
Več kot

1000 
sodelujočih

mest

Več kot
150

omrežij

Spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja



URBACT je… pospeševalec

• Celostni pristop (upošteva vse razsežnosti trajnostnega razvoja) 

• Participacija v praksi (vključuje relevantne deležnike in prebivalce mest)

• Transnacionalna izmenjava (povezuje mesta in omogoča izmenjavo znanja)

• Podpora po meri (vključuje URBACT strokovnjake, metode in orodja, učenje skozi prakso)



URBACT je… 3 veje dejavnosti

Mreženje Krepitev zmogljivosti Komuniciranje
Izmenjava znanj

Skupnost prakse Povzemanje znanja 
in diseminacija

Med mesti
Med deležniki



RAZPIS







Glavni pričakovan rezultat
Celostni akcijski načrt (IAP)

Boljše izvajanje aktivnosti zaradi testiranja in dodatnega 
poudarka na podpori financiranja aktivnosti iz IAP prek 

povezav s kohezijsko politiko in osrednjimi programi.



PRIJAVITE SE NA RAZPIS ZA 
URBACT AKCIJSKA OMREŽJA!

9. januar do 31. marec 2023 ob
15:00 CET



KAJ ponujamo?

• Transnacionalno izmenjavo & navdih: Povezujemo izkušenje mest in učenje od 
podobnih mest širom Evrope

• Oblikovanje URBACT delovne lokalne skupine za soustvarjanje in implementacijo
politik, ki temeljijo na: eksperimentiranju (male pilotne akcije - SSA), celostnem
pristopu (sočasno upoštevamo različna področja politik in ravni upravljanja), 
aktivnem vključevanju relevantnih deležnikov (z uporabo učinkovitih
participativnih metod in orodij)

• Podporo po meri za krepitev zmogljivosti pri oblikovanju politik za trajnostni urbani
razvoj: preko URBACT strokovnjakov in programskih aktivnosti za krepitev 
zmogljivosti

• Podporo pri komuniciranju in zagovorništvu politik: Preko URBACT spletne strani, 
centra znanja (Knowledge hub) in nacionalnih URBACT točk



Značilnosti 

- Pokritost tematskih področij – razpis je 
odprt za vse urbane izzive ali teme, ki so 
pomembne za mesta kandidatke
• Opredelitev izziva, ki ga bo omrežje obravnavalo, je prvi 

ključni korak prijave

- Dodatni premisleki – omrežja naj v svoje 
delovne metode vključujejo premisleke, 
kot so zeleni prehod, digitalna preobrazba 
in enakost spolov





Kriteriji v zvezi z upravičenostjo do partnerstva

ü Med 8 in 10 partnerjev

ü Največ 2 „ne-mestna“ partnerja na 
omrežje

ü Upravičenec je lahko partner v največ 
dveh potrjenih omrežjih

ü Mesto je lahko vodilni partner le v eni 
prijavi za akcijska omrežja (dodatno je 
lahko še partner v drugem omrežju)

ü Samo mesta iz držav članic EU so lahko 
vodilni partner po tem razpisu 

ü Partnerstvo mora vključevati partnerje iz 
vsaj 7 različnih držav

30%

70%

Ravnovesje partnerjev

Razvitejše regije
Manj razvite regije in regije v tranziciji

Partnerji iz držav, ki niso članice EU, niso 
vključeni v to ravnovesje partnerjev



Upravičenci

« MESTA » :
• Mesta, občine

• Javna ali pol-javna lokalna podjetja, 
vzpostavljena s strani občin

• Nižje ravni lokalne oblasti (mestna okrožja,…)

• Metropolitanski organi in organizirane 
aglomeracije

Ni omejitev glede velikosti mest in števila 
prebivalcev

« DODATNO » :

• Univerze in raziskovalni centri, deželni/regionalni 
organi, organi upravljanja (kohezijski in solidarnostni 
skladi EU)

Institucije iz:
1. 27 EU držav članic
2. Države partnerice (Švica in 

Norveška)
3. IPA države (Albanija, Bosna in 

Hercegovina, Črna Gora, Severna 
Makedonija in Srbija)*

4. Druge države (na svoje stroške)

*Pomembno pri državah IPA - natančno 
preverite, ali je pravni okvir v določeni 
državi IPA v celoti vzpostavljen in veljaven.



Proračun – Maks. proračun
omrežja znaša 850.000€ (vključno 
s sofinanciranjem)

UPRAVIČENCI DELEŽ SOFINANCIRANJA

Partnerji iz razvitejših regij EU Do 65 % s strani ESRR

Partnerji iz EU regij v tranziciji Do 70 % s strani ESRR

Partnerji iz manj razvitih regij 
EU

Do 80 % s strani ESRR

Partnerji iz Norveške* Do 50 % norveški državni sklad

Partnerji iz Švice* Do 50 % švicarski nacionalni 
sklad

Partnerji iz držav IPA** Do 95 % IPA sklad

Partnerji iz drugih držav Sodelovanje na lastne stroške
DODATNO
Strokovna podpora – na voljo je 170 dni strokovne podpore
(144.500€) – plačano neposredno s programa

Vodilni strokovnjaki in vsaj 2 ad hoc strokovnjaka za podporo
vsakemu omrežju



Kriteriji za upravičenost in merila ocenjevanja

- Kriteriji za upravičenost – upoštevanje zahtev iz razpisa (paket za 
prijavo, partnerstvo, proračun)

- Merila ocenjevanja – ocenjuje zunanja ocenjevalna komisija (EAP)
- Jasna struktura,  skladna s prijavnico
- Obtežitev kriterijev, da se omogoči poudarek na dodani

vrednosti (kakovost in ustreznost partnerstva ter transnacionalne
izmenjave in učenja)



Ključni datumi (predvidena časovnica)

§ Odprtje razpisa: 9. januar 2023
§ Zaprtje razpisa: 31. marec 2023, 15:00 CET 

§ Ocenjevanje
§ Odločitev nadzornega odbora: 22. maj 2023
§ Izbor vodilnih strokovnjakov iz ožjega izbora(za

potrjena omrežja), vključno z intervjujem

§ Uradni datum ZAČETKA omrežja: 1. junij 2023
§ Uradni datum ZAKLJUČKA omrežja: 31. december

2025



Najdite partnerje!

Uporabite Orodje za 
iskanje partnerjev:
• Oddajte svojo idejo
• Poiščite partnerje
• Najdite projektno idejo in 

se ji pridružite

+ lahko kontaktirate vašo 
URBACT nacionalno točko



Kako začeti prijavo?

Glavni dokumenti: 
ü Pogoji prijave (Terms of 

Reference)

ü Vodič za prijavitelje (Guide 
for applicants) 

ü Programski priročnik 
(Programme Manual)

Vsi dokumenti so na voljo na:
urbact.eu/get-involved



Uporabni nasveti

• Pozorno preverite osnutek obrazca za prijavo ter merila 
upravičenosti in ocenjevanje v pogojih prijave

• Preverite vse vidike za pripravo uspešnega predloga, ki so 
navedeni v vodiču za prijavitelje

• Odgovore na svoja vprašanja poiščite med  pogostimi 
vprašanji in odgovori (FAQ) na urbact.eu/get-involved

• Še vedno ne najdete, kar iščete? Kontaktirajte apn@urbact.eu



Postopek oddaje (odgovornost vodilnega partnerja)

Postopek oddaje poteka v dveh korakih:

1 – Spletna oddaja prijavnega obrazca prek sistema SYNERGIE-CTE system             i
v angleščini do 31. marca 2023, 15:00 CET
informacije o sistemu SYNERGIE, opisane v Vodniku po SYNERGIE (na spletni strani urbact.eu/get-involved

2 – Pošljite paket prijave na e-poštni naslov APN@urbact.eu do 3. aprila 2023, 15:00 
CET 
vključno s skeniranim podpisanim PDF-jem vloge, pripravljene prek SYNERGIE-CTE, podpisanimi pismi o zavezah in vsemi
dodatnimi zahtevanimi dokumenti



Postopek ocenjevanja

• Ocenjevanje predlogov akcijskih omrežij bo izvajala zunanja 
ocenjevalna komisija na podlagi meril za ocenjevanje

• Formalna potrditev s strani nadzornega odbora: konec maja 2023

Začetek aktivnosti odobrenih omrežij: 1. junij 2023



Izbira vodilnega strokovnjaka/injo omrežja (po odobritvi 
omrežja)

1. Potrebe po strokovnem znanju in merila za izbiro 
strokovnjakov omrežja navedete v prijavnem obrazcu, na 
podlagi okvira za strokovna znanja, opredeljenega v 
pogojih prijave in vodniku

2. Omrežje po potrditvi omrežja predlaga tri kandidate za 
vodilnega strokovnjaka/injo iz bazena strokovnjakov (vsaj 
iz dveh različnih držav in vsaj ena kandidatka)

3. URBACT sekretariat bo preveril prekrivanja in ustreznost v 
skladu z obrazcem za prijavo

4. Končni izbor bo dogovorjen z vodilnim partnerjem na 
podlagi razgovora s kandidati

Nabor strokovnjakov, potrjenih v programu URBACT, bo dopolnjen v prihodnjih mesecih. Zaradi
omejenega časa, ki je na voljo po odobritvi za izbiro kandidatov za vodilne strokovnjake, vabijo
prijavitelje omrežij, da že po oddaji vloge (v aprilu in maju) začnejo preverjati možne kandidate
in zbirati ustrezna pisma o nameri. 



URBACT organizira tematska spletna srečanja

• 17. januar, 10:00 -11:00 CET: APN call in a 
nutshell

• 19. januar, 10:00 -11:00 CET: How to build a 
strong partnership for an Action Planning 
Network

• 7. februar, 10:00 - 11:00 CET: Exchange and 
learning during the network journey

• 7- marec, 10:00 - 11:00 CET: Time to submit 
your application - tech & troubleshooting

Posnetki srečanj bodo na voljo po dogodkih na 
urbact.eu/get-involved

Podrobnosti: urbact.eu/get-involved
Kontakt: apn@urbact.eu



Inspiracija
Akcijska omrežja v živo! 



Primer omrežja in rezultatov dela

Izziv : 

Bielefeld (Nemčija) 

Vodilni partner:

Iskanje inovativnih rešitev za 
izboljšanje multi-modalnega
prevoza na delo in iskanje
novih načinov za 
spodbujanje okolju
prijaznejših potovanj

Rezultati omrežja: Omrežje:
CityMobilNet • Oblikovanje sedemletnega načrta trajnostne

mobilnosti za mesto

• Navdihovanje partnerskih mest o vrednosti "mehkega
pristopa" za spodbujanje državljanov k okolju
prijaznejšim potovanjem

• Učenje od Brage (Portugalska) o širitvi in izboljšanju
območij za pešce

• Vključevanje novih orodij za oblikovanje politik, kot je 
"delavnica o prihodnosti„

• Raziskovanje možnosti financiranja EU za svoj načrt
mobilnosti



Izziv : 

Genova (Italija)
Vodilni partner:

Omogočanje sodelovanja
državljanov pri promociji
mesta za turiste, delavce in 
podjetja

Rezultati: Omrežje:
INTERACTIVE CITIES • Izvajanje pilotnih digitalnih storitev za obiskovalce

• Oblikovanje strategije teritorialnega trženja z ustreznimi 
deležniki v mestu

• Vzpostavitev dvostranske izmenjave z mestom Murcia 
(Španija) za navdih v zvezi z njihovim digitalnim
soustvarjalnim procesom za obnovo sosesk

• Skupna strategija mesta in gospodarske zbornice z oznako 
„URBACT Dobra praksa"

Primer omrežja in rezultatov dela



Citati

"Zaradi raznolikosti idej in 
izkušenj, ki smo jih ponudili
drug drugemu, zaradi
nekonvencionalnega
razmišljanja in uporabe
nekonvencionalnih metod
pri delu na naših CPS-jih, 
smo vsi postali bogatejši v 
smislu znanja in sposobnosti, 
preko skupnega dela pa 
smo postali prijatelji."

Vodilni partner omrežja
CityMobilNet

"Ohranitev lokalne delovne 
skupine kot nosilca izvajanja
celostnega akcijskega 
načrta je omogočila
nadaljevanje dinamike pri
ukrepih in njihovem
izvajanju. Mesečni sestanki
skupine so pomagali pri
napredku ob izvajanju
ukrepov in pri spremljanju
tega napredka."

Partner

“Zapomnil si ga bom kot
priložnost za 
eksperimentiranje in 
raziskovanje. Skupnosti se 
bodo spominjale zabavnih
dogodkov, ki so jih povezali. 
Institucije se bodo
spominjale sprememb v 
načinu dela.“

Partner v omrežju Resilient
Europe



Medtem… URBACT je… @ urbact.eu

Metode in orodja Vroče teme Dobre prakse

Povežite se in poiščite partnerje:
https://urbact.eu/partnersearchtool

Prijavite se na naš novičnik:
https://urbact.eu/subscribe-newsletter

https://urbact.eu/partnersearchtool
https://urbact.eu/subscribe-newsletter



