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„Díky zapojení do tohoto projektu 
mezinárodní spolupráce jsem 
získal jako volený zástupce mnoho 
zkušeností, což skutečně změnilo můj 
přístup k práci. Dosáhli jsme zlepšení 
naší strategie rozvoje města. Zapojení 
do projektu nám poskytlo příležitost 
zlepšit dialog mezi místní, regionální, 
národní a evropskou úrovní.” 
Angels Chacon, 
Igualada, Španělsko

„Být partnerem tematické 
sítě programu URBACT pro 
nás neznamenalo vyměňovat 
si pouze zkušenosti s 
partnerskými městy po celé 
Evropě. Umožnilo nám to 
také zlepšit naše schopnosti, 
abychom mohli lépe řešit 
klíčové výzvy a pracovat na 
tom, co bychom mohli udělat 
například za účelem podpory 
vzniku pracovních míst. 
Města se mohou posunout 
dále tím, že budou dbát na 
integrovanost jejich strategií 
a podporovat participaci.”
Daniel Garnier, 
Basingstoke, Velká Británie

Z programu URBACT bude možné spolufinancovat až 15 tematických sítí, které  
napomohou městům zkvalitnit implementaci integrovaných strategií městského 
rozvoje a akčních plánů. Implementační sítě umožní městům vzájemně 
spolupracovat a nacházet tak konkrétní řešení klíčových výzev, jimž čelí: 

Výzva k
předložení 
návrhů
22. března - 
22. června 2016



 

 

POTENCIÁLNÍ 
PŘÍJEMCI

Města s integrovanou 
městskou strategií/ akčním 
plánem, pro kterou/ý mají 

zajištěný zdroj financování a 
která je před zahájením 

implementační fáze, jež by  
se rozběhla se zapojením  

do sítí URBACT. 

Města z 28 
členských států EU, 
Norska & Švýcarska 

zahrnující:  
• Velká a menší města, bez 

omezení velikosti  
• Městské části

• Správu metropolitních 
oblastí &  

organizované 
aglomerace

„Sdílení zkušeností a práce 
s jinými partnerskými 
městy v rámci sítě nám 
skutečně pomohla při 
hledání praktických řešení 
při implementaci naší 
integrované strategie 
městského rozvoje, a to jak 
z hlediska obsahu, tak z 
hlediska financování. Jako 
primátor to považuji za 
velkou přidanou hodnotu.” 
Dr. Ferenc Kovács,
Nyíregyháza, Maďarsko

PARTNERSTVÍ
7-9 partnerských měst z nejméně 3 členských  
nebo partnerských států
Jedno z měst vykonává roli vedoucího města
Rovnováha mezi partnery z méně rozvinutých 
regionů a partnery z více rozvinutých nebo 
přechodových regionů

FINANCOVÁNÍ & ZDROJE
Celkový rozpočet pro Implementační síť  na období 
30 měsíců: 600.000-750.000 €
Rozpočet se skládá z prostředků ERDF (Evropský 
fond regionálního rozvoje) 
+ místních příspěvků od měst
• Podíl spolufinancování ERDF pro města z méně 

rozvinutých & přechodových regionů: 85%
• Podíl spolufinancování ERDF pro města z více 

rozvinutých regionů: 70% 
• Národní spolufinancování pro města ze 

Švýcarska a z Norska: 50%
Dodatečný rozpočet pro expertní podporu:  
až 127.000 €/síť
Průběžná podpora ze sekretariátu URBACT 
(nástroje, metodika, školení atd.)

TRVÁNÍ
Města v Implementačních sítích budou 
spolupracovat po dobu 30 měsíců. 6 měsíců 
budou pracovat na vývoji návrhu sítě (fáze 1) a 24 
měsíců na realizaci všech aktivit sítě a zpracování 
jejích výstupů (fáze 2). 

URBACT ZLEPŠUJE STRATEGIE MĚST
Již více než deset let podporuje program URBACT města při vývoji 
inovativních a udržitelných pragmatických řešení, jež se týkají 
ekonomické, sociální a environmentální oblasti městské politiky. 

Pro dosažení těchto cílů rozvíjí program URBACT tři typy intervencí:
• mezinárodní výměnu a předávání zkušeností v rámci sítě,
• zlepšení schopností aktérů,
• výstupy z projektů & jejich šíření. 

Program URBACT využívá zdrojů a znalostí ke zlepšení schopností 
měst navrhovat dlouhodobě udržitelné a integrované městské 
strategie, jež reagují na a řeší místní výzvy.

Výzva k předlo-
žení návrhů 
březen - červen 2016

Termín  pro 
předložení návrhů 
22. června 2016

Schválení 
 pro fázi 1
říjen 2016

Schválení  
pro fázi 2
červen 2017

Vývojová  
fáze sítí 
říjen 2016 - duben 2017

CHCETE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ

Kontaktujte prosím
Kristijan Radojcic, 
Referent pro partnerské sítě
k.radojcic@urbact.eu

Veškeré informace   
týkající se výzvy k předložení  
implementačních sítí naleznete na  
urbact.eu/open-calls-networks

Realizace
aktivit sítě 
červen 2017 - červen 2019

mailto:k.radojcic@urbact.eu
http://urbact.eu/open-calls-networks

